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22. Dönem Şube Yönetim Kurulumuza ait çalışma döneminin 
son bülteni ile sizlerle birlikteyiz.

Bir yılı daha arkamızda bıraktık. Her geçen yıl olduğu gibi 2013 
yılında da melsek gündemimizle birlikte ülke ve dünya gündemi de 
çok hızlı bir şekilde değişti. 

Geçen yıl içerisinde LİHKAB’lar ile ilgili sınavın yenilenmesi, iptali 
ve yeniden sınav yapılması gibi senelerdir süren karmaşa devam 
ederken, TMMOB ve odalarımız ile ilgili çıkartılan kanunlar ile ör-
gütlülüğümüzün sesi kısılmaya çalıştı. Yıllardır gerek davalarla, 
gerek basın açıklamaları ile dile getirmeye çalıştığımız kent üze-
rindeki rant kavgaları, son dönemde ayakkabı kutuları ile bakan 
yakınlarından banka müdürlerine, bir çok büyük projeye sahiplik 
yapan müteahhitlere uzanan yolsuzluk projeleri ile karşımıza çıktı. 
Bu kapsamda ele alabileceğimiz ve bir önceki sayımızda yer alan 
Esenyurt’taki İmar Yolsuzluğunun devamını bu sayımızda yayın-
lamaya devam ediyoruz. Ayrıca çeşitli dönemlerde TMMOB ye 
yönelik yapılan saldırılar ile ilişkin basın açıklamalarımızı da bu 
sayımızda yayınlamayı uygun gördük. 22. Dönem Yönetim Kuru-
lu olarak devamını önemsediğimiz HKMO Tarihine Işık Tutanlar 
Söyleşileri kapsamında Sayın Prof. Dr. Rasim Deniz ve Sayın Celal 
Beşiktepe Söyleşilerini de bu sayıda sizlerle paylaşıyoruz.

Çalışma dönemimiz içinde yayın komisyonu olarak bültenleri-
mizin içeriğini sizlerden gelen değerli katkılarla oluşturmaya ça-
lıştık. Meslek ve ülke gündemimizi yakından ilgilendiren yazıları 
bültenlerimiz içinde kapsamlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. 
Belirlediğimiz dosya konuları ile gündem oluşturmayı ve gündem-
deki konulara ilişkin görüşleri tartışmaya açmayı hedefledik. 

Gelecekteki sayılarda da gündeme gelmesini istediğiniz, tartı-
şılmasını önerdiğiniz dosya konularına bültenlerimizde yer verme-
ye devam edeceğiz. Şubemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin 
sonuçlarını ve değerlendirmelerini içeren bildirgeleri gelecek sa-
yılarımızda da önceki sayılarda olduğu gibi yayınlamaya devam 
edeceğiz. Yayın Kurulumuzu oluşturan meslektaşlarımız dışında 
pek çok üyemiz ve dostumuz bültenimize gerek belirli sayılar üze-
rine gerekse sürekli olarak destek vermektedir. Dosya konularımız 
özelinde konunun uzmanları ve gündeme dair görüşlerini kaleme 
alan yazarlarımızla da dergimizin içeriği her sayıda zenginleşerek 
devam etmiştir. Elbette zaman içerisinde biçim ve içerik olarak 
şekillenen dergimizin örgütlenme modeli, özellikle temsilcilikleri-
mizin Şube Bültenimize sağladıkları katkıları ve yayın kurulumuza 
daha etkin katılımlarıyla gelişimini sürdürecektir. Katkı koyan tüm 
meslektaşlarımızın ve dostlarımızın katkılarının devamlılığını dile-
riz.

Her dönemde halkımızın yararını düşünen, bilimden ve emek-
ten yana olan Şube Yönetimimiz ve Şube Bültenimize verdiğiniz 
katkılar için teşekkür eder, 2014 yılının tüm meslektaşlarımıza ve 
insanlığa, barış, kardeşlik ve umut getirmesi dileriz.  

Tekin Akçapınar
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22. Çalışma Dönemi’nin başlangıcında ülke ve meslek 
gündemine ilişkin tespit ve değerlendirmelerimizi başlıklar 
halinde ele alarak, dönem içinde öncelikle öne alınması ge-
rekli mesleki konuları ve vazgeçilmez ilkelerimizi sizlerle yazılı 
metin halinde paylaştık. Bu bağlamda mühendis kimliğimi-
zin karşılaşılan sorunlara getireceğimiz çözüm önerilerinde 
demokrasiye, doğal çevrenin korunmasına, insanların yaşam 
koşullarının iyileştirilmesine hizmet etmesi gerektiğini paylaş-
mıştık.

Aynı metinde TMMOB ve bağlı Odaların, kamu kurumu 
niteliğinde tüzel kişiliğe sahip anayasal kuruluşlar olduğuna 
ve yapısı gereği mesleki demokratik kitle örgütü niteliğine 
ve özerkliğine vurgu yapmıştık. Yine siyasi iktidarın TMMOB 
ve Odalar üzerindeki sindirme, yıldırma, işlevsizleştirme ve 
yetkilerinin elinden alınma girişimlerinin bilim insanlarını 
bürokrasinin cenderesine sokmak, özgür bilimsel çalışmanın 
kanallarını tıkamak olduğun ifade etmiştik. Adalet, insan hak-
ları, demokrasi, anayasa, sosyal güvence, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği, sağlık, yaşanabilir kent, kentsel dönüşüm, deprem, 2b 
arazileri, yerel yönetimlerde harita mühendisliği, üniversiteler 
ve harita mühendisliği, işsiz ve ücretli mühendisler, kadın mü-
hendisler, yılan hikâyesine dönen LİHKAB konularına da yer 
vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada aynı sorunların yakıcılı-
ğını koruyor olması tespitlerimizde ne kadar haklı olduğumu-
zu göstermektedir. 

Yukarıda sıralanan sorunların farkında olan, 37 yılı aşkın 
bir süredir Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi yönetiminde demokratik bir anlayışla, birlikte üretme 
ve paylaşma ilkesiyle davranan Çağdaş Demokrat Harita Mü-
hendisleri olarak doğruları söylemeye ve mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Bu çalışma döneminde, önümüze koyduğumuz hedefleri 
olabildiğince gerçekleştirmeye çalıştık. Göreve başladıktan 
sonra çalışma programını ve hedeflerimizi Şube Danışma Ku-
rulu ile paylaştık. Kurulan komisyonlara ve çalışma gruplarına 
katılım ve katkı için tüm üyelerimize yönelik olarak yaptığımız 
duyurularda çalışmalarımıza katkı sunmaları, komisyon ve 
çalışma gruplarımızda yer almaları çağrısında bulunduk. Bu 
çağrımıza yanıt veren ve kolektif çalışma anlayışımız eksenin-
de Şube çalışmalarımıza omuz veren tüm meslektaşlarımıza 
içten teşekkür ediyoruz.

Çalışma programımızda yer verdiğimiz belirli başlıklarda 
çeşitli etkinlikler düzenledik. Kamuoyunu da yakından ilgilen-
diren Kentsel Dönüşüm, 2B ve Orman Kadastrosu, Yabancılara 
Mülk Satışı, Arsa Düzenlemesi olmak üzere dört başlık topla-
nan Arazi Yönetimi Günleri başta olmak üzere birçok mesleki 
etkinlik gerçekleştirdik. Burada şunu üzülerek belirtelim ki bu 
etkinliklerin bir kısmını siyasi iktidarın odaların sesini kesmek 

Merhaba,

içindekiler
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başyazı

amaçlı gelirlerin büyük ölçüde kesmesi nedeniyle kitaplaştıra-
madık. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun düzenle-
diği çalışmalara katkı sunduk ve ortak etkinliklerde yer aldık. 
Düzenlediğimiz etkinliklerin sonuçlarını yayın organlarımızda 
paylaştık. Şube bültenimizin yayınına, geçmiş yıllardaki gibi 
özel bir önem verdik ve nitelikli bir yayın organına dönüşmesi 
için özen gösterdik. Bültenlerimizde, ülkemiz ve mesleğimiz 
açısından önemli olduğunu düşündüğümüz kimi gündem 
başlıklarını dosya konusu olarak ele aldık ve konunun uzman-
larınca değerlendirilmesine yer vererek bütünlüklü bir bakış 
açısı sunmak için azami çabayı harcadık. Bülten yayını konu-
sundaki çabalarımıza destek veren tüm meslektaşlarımız ve 
dostlarımıza yazıları ve katkıları için içtenlikle teşekkür ediyo-
ruz.

Çalışma dönemiz içerisinde hem odamız ve TMMOB ör-
gütlülüğümüzü etkileyen, hem de ülkemizin yapısını sarsan 
birçok olaya tanıklık ettik ve bununla mücadele etmeye çalış-
tık. TMMOB’nin yetkilerini kısıtlamaya yönelik kanunların çık-
tığı bir sürecin ardından Mayıs-Haziran 2013 ‘de Taksim Gezi 
Parkı eylemleri sürecini yaşadık. Bugün yolsuzluk ve rüşvet 
olayları ile sarsılan siyasi iktidar o günde Taksim Gezi Parkına, 
rant odaklı AVM bozması, Topçu Kışlası’nı dikmeye kalkışın-
ca sarsılmıştı. Geniş halk kesimlerinin ve TMMOB üyelerinin 
Türkiye’nin bütün illerine yayılarak sokağa dökülmesinin al-
tında yatan neden  “ Ben yaptım oldu ” dayatmasına, toplumu 
yok saymasına ve ötekileştirmesine de bir tepkiydi elbette.

Çalışma dönemimizde ülkemizi ve mesleğimizi ilgilendi-
ren önemli gelişmelere ilişkin görüş, düşünce ve önerilerimizi 
yayınladığımız basın açıklamaları ile başta üyelerimiz olmak 
üzere kamuoyu ile paylaştık. Toplum ve kamu yararı doğrul-
tusunda yaptığımız açıklamalar, dile getirdiğimiz görüş ve 
düşüncelerimiz yazılı ve görsel medya organlarında yer aldı.

Oluşturduğumuz komisyon ve çalışma gruplarının genel 
olarak düzenli bir çalışma pratiği sergilediklerini söyleyeme-
sek de, çalışan komisyonlarımız Şubemizin önemli etkinlik-
lerinin organizasyonunda etkin sorumluluklar üstlendiler. 
Oda örgütlülüğümüzün temel parçaları olarak gördüğümüz 
Temsilciliklerimiz de, tamamladığımız çalışma dönemimizde 
Odamızın örgütlülüğünün güçlendirilmesi ve kurumsallaşma 
sürecimizin pekişmesi için özveriyle görevlerini yerine getirdi-
ler. Özellikle Genç Harita Mühendisleri Komisyonumuzun yeni 
üyelerinin çabaları sonucu çok sayıda genç meslektaşımızı bir 
araya getirmeyi başardık.

Öğrenci üyelerimiz bu çalışma döneminde de Şubemizin 
gerçekleştirdiği tüm etkinliklere destek verdiler; komisyon 
çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürdüler ve geleceğimiz için 
bizlere güven aşıladılar. Üniversitelerimizde Şube çalışmaları-
mızın öğrencilerle paylaşılmasına öncülük eden öğrenci üye 
kardeşlerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Şubemizin kurumsal işleyişinin teminatı, kuşkusuz özve-

riyle çalışan, Şubemiz örgütlülüğünün bir parçası olan Şube 
emekçilerimizdir. Çalışmalarımızın gerçekleştirilmesinde bü-
yük emekleri olan ve katkı sunan emekçilerimize de içten te-
şekkür ediyoruz.

Çalışma programımızda, mesleğimizin güncel gelişim 
dinamiklerine paralel olarak bir dizi başlıkta etkinlik düzen-
lenmesine hedeflerimizde yer vermiştik. Bu hedeflerimizden 
bir bölümünü gerçekleştirdik; ancak çalışma dönemimizde 
gerçekleştiremediğimiz hedeflerimiz de var. Mesleğimizin ge-
lişim ve değişim süreci göz önünde bulundurularak, geçmişte 
yapıldığı gibi mesleki sorunların saptanması ve geleceğe yö-
nelik politikaların belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma 
yürütülmesi önümüzdeki dönemde yapılmasını gerekli gör-
düğümüz etkinliklerden biridir. CBS uygulamalarının yasal 
altlığa kavuşturulması, teknik altyapı bilgi sistemlerinin bu 
kapsamda standartlarının tanımlanması, hidrografik ölçme-
ler, lazer tarayıcıların kullanımı, LIDAR ve SAR gibi teknikler, 
TUSAGA Aktif sisteminin daha etkin kullanımı üzerinde çalı-
şılmayı hak eden önemli mesleki gündem başlıkları arasında 
sayılabilir.

Takip eden çalışma dönemlerinde örneklerini paylaştığı-
mız başlıklarda yürütülecek çalışmaların mesleki açıdan bizle-
re alan açacağını ve kamu yararı doğrultusunda mesleki faa-
liyetlerimizin yürütülmesini kolaylaştıracağını vurgulamamız 
gerekiyor. Çalışma döneminde izlediğimiz çalışma anlayışımız 
gibi, somut hedeflere ilişkin bir iradenin ortaya konması ve 
kolektif bir çalışmanın yürütülmesi gereklidir. Önümüzdeki 
çalışma döneminde, nitelikli bir çalışma programı ekseninde 
hedeflerin belirleneceğine ve aynı çalışma anlayışıyla üretim-
de bulunulacağına yürekten inanıyoruz.

Çalışma dönemimizde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımı-
zın bir bölümü 23. Çalışma Döneminde de birlikte üretme ve 
paylaşma ilkemize göre görev almaya adaydır. Arkadaşlarımı-
zın seçilmeleri durumunda görevlerini layıkıyla yerine getire-
ceklerine ilişkin hiçbir şüphemiz yoktur. Asıl ve yedek ayrımı 
gözetmeksizin kolektif bir şekilde çalışan Yönetim Kurulumuz 
Şubemizin ve Odamızın bundan sonra yürüteceği çalışmalara 
etkin olarak destek vermeye hazırdır.

Bilimin ve tekniğin toplum yararına kullanılmasını sağla-
mak, mesleki çalışmaların yürütülmesinde ve toplumla iliş-
kilerde dürüstlüğü hâkim kılmak, meslek etiğini korumak, 
emekten ve halktan yana yürütülen toplumsal mücadelenin 
bir öznesi olmak için çalışmalarda bulunduk. 23. Çalışma Dö-
neminde de bu anlayışla çalışma yürütüleceğine ve Şubemi-
zin çalışmalarının daha da nitelikli kılınması için çaba harcana-
cağına inancımız ve güvenimiz tamdır. 

HKMO İstanbul Şubesi

22. Dönem Şube Yönetim Kurulu
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şube güncesi

•	 Meslekte	60.	Yılını	Dolduran	Üyelerimize	Plaketleri	Ve-
rildi,	8	Haziran	2013	

•	 YTÜ	Geleneksel	Arazi	Pikniği	Yapıldı,	17	Haziran	2013

•	 İTÜ	Bölüm	Ziyareti	ve	İTÜ	Geleneksel	Arazi	Pikniği	Ya-
pıldı,	19	Haziran	2013

•	 YTÜ	Mezuniyet	Törenlerine	Katıldık,	1	Temmuz	2013

•	 İTÜ	Mezuniyet	Törenlerine	Katıldık,	8	Temmuz	2013

•	 HKMO	Tarihine	 Işık	 Tutanlar	 Söyleşi	Dizisi	 Kapsamın-
da	Celal	Beşiktepe	İle	Bir	Söyleşi	Gerçekleştirildi,	19	Eylül	
2013

•	 İstanbul	 Büyükşehir	 Belediyesi	 Emlak	 Yönetimi	Daire	
Başkanlığı	 Emlak	Müdürlüğü	Çalışan	Meslektaşlarımızla	
Bir	Araya	Geldik,	24	Eylül	2013

•	 6.	 Ölüm	 Yıldönümünde	 Gülseren	 Yurttaş	 Anması	 Ve	
Basın	Açıklaması	Gerçekleştirildi,	27	Eylül	2013

•	 Meslekte	30.	Yılını	Dolduran	Meslektaşlarımıza	Şube-
mizce	Plaket	Verildi,	28	Eylül	2013

•	 TMMOB	3.Kadın	Kurultayı	İstanbul	Yerel	Çalıştayı	Ger-
çekleştirildi,	29	Eylül	2013

•	 500.	Yılında	Piri	Reis	Haritası	 Etkinliği	 Yapıldı,	 5	Ekim	
2013

•	 İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Tanışma	Çayı	Gerçekleşti-
rildi,	9	Ekim	2013

•	 30.	 Geleneksel	 Şube	 Yemeğimiz	 Gerçekleştirildi,	 26	
Ekim	2013

•	 2013	Yılı	Kamulaştırma	Bilirkişiliği	Eğitimi	Yapıldı,	2	Ka-
sım	2013

•	 Genç	Harita	Mühendisleri	Kahvaltılı	Toplantısı	Yapıldı,	
3	Kasım	2013

•	 YTÜ	Harita	Mühendisliği	Bölümü	Tanışma	Çayı	Yapıldı,	
14	Kasım	2013

•	 TMMOB	İstanbul	III:	Kent	Sempozyumu	Yapıldı,	22	Ka-
sım	2013

	•	İBB	Harita	Müdürlüğü	Ziyareti	Yapıldı,	26	Kasım2013

•	 HKMO	Tarihine	Işık	Tutanlar	Söyleşi	Dizisi-Prof.	Dr.	Ra-
sim	Deniz	İle	Söyleşisi	Yapıldı,	4	Aralık	2013

•	 Genç	Harita	Mühendisleri	Kahvaltısı	Ve	Toplantısı	Ya-
pıldı,	8	Aralık	2013

•	 TRT	FM	Radyosunda	Cumartesinden	Pazara	Programı-
na	Konuk	Olduk.7	Aralık	2013

•	 İBB	Yol	Bakım	Ve	Onarım	Müdürlüğü	Ziyareti	Yapıldı.10	
Aralık	2013

•	 İBB	Merter	Ek	Hizmet	Binasında	Çalışan	Meslektaşları-
mız	Ziyaret	Edildi	17	Aralık	2013
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şube güncesi

•	4040	sicil	numaralı	üyemiz	Zeynel	Mordoğan‘ın	annesi	Altay	Mordoğan	18.06.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	aile-
sine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	7992	sicil	numaralı	üyemiz	Çağrı	Sezgin‘in	babası	Cengiz	Sezgin	20.06.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	5074	sicil	numaralı	üyemiz	Vedat	Kavan‘ın	kardeşi	24.06.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	sevenlerine	
başsağlığı dileriz.

•	4968	sicil	nolu	üyemiz	Hasan	Karasulu‘nun	babası,	9789	sicil	nolu	üyemiz	Cem	Karasulu‘nun	dedesi	Mehmet	Karasulu	03.07.2013	
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	2296	sicil	nolu	üyemiz	Galip	Çetin	Tunç‘un	babası,	2622	sicil	nolu	üyemiz	Deniz	Tunç‘un	kayınbabası	Ali	Tunç	05.07.2013	tarihinde	
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

•	8050	sicil	numaralı	üyemiz	Mehmet	Hışır‘ın	dedesi	08.07.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailelerine	ve	sevenlerine	
başsağlığı dileriz.

•	4065	sicil	numaralı	üyemiz	Faruk	Dengizmen‘in	eşi	Aylin	Dengizmen	17.07.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailele-
rine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	8339	sicil	numaralı	üyemiz	Burhan	Karatosun‘un	kayın	validesi	20.07.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailelerine	ve	
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	6784	sicil	numaralı	üyemiz	Berk	Üstün‘ün	anneannesi	Hüsniye	Dokuyucu	29.07.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	
ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz

•	9853	sicil	numaralı	üyemiz	İbrahim	Metin	Başer‘in	babası	İzzet	Başer	30.07.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	aileleri-
ne ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	1742	sicil	numaralı	üyemiz	Hasan	Altınöz‘ün	kardeşi	Haydar	Altınöz	03.08.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	3789	sicil	numaralı	üyemiz	Hatice	Saniye	Gül‘ün	ablası	11.08.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailelerine	ve	sevenle-
rine başsağlığı dileriz.

•	4460	sicil	numaralı	üyemiz	Emin	Özkan‘ın	babası	Sadettin	Özkan	14.092013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailelerine	ve	
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	4345	sicil	numaralı	üyemiz	Nefise	Esra	Hasanoğlu‘nun	babası	3967	sicil	numaralı	üyemiz	Sebahattin	Hasanoğlunun	kayınbabası	Saba-
hattin Etiş 18.092013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	408	sicil	numaralı	üyemiz	Ali	Arbey	23.09.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	meslektaşlarımıza	başsağlığı	
dileriz.

•	1013	sicil	numaralı	üyemiz	Memhet	Aktaş‘ın	annesi	ve	8620	sicil	numaralı	üyemiz	Mahmut	Mert	Aktaş‘ın	babaannesi	Masrure	Aktaş	
14.10.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	3202	sicil	numaralı	üyemiz	Cumhur	Demir`in	kayın	pederi	Nevzat	Gül	02.11.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailele-
rine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	3982	sicil	numaralı	üyemiz	Halil	 İbrahim	Okutan‘ın	annesi	Fatma	Okutan	20.11.2013	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	
ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	3547	sicil	numaralı	üyemiz	Turgut	Ateş	31.01.2010	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	meslektaşlarımıza	baş-
sağlığı dileriz.

Yitirdiklerimiz

•	9594	sicil	numaralı	üyemiz	Doğukan	Toraman	 ile	9596	sicil	numaralı	üyemiz	Ayşegül	Toraman	çiftinin	01.09.2013	tarihinde	bir	kız	
çocuğu olmuştur. Setenay adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

•	8125	sicil	numaralı	üyemiz	Ali	Mehmetçik	Oğuz‘un	17.06.2013	tarihinde	bir	kız	çocuğu	olmuştur.	Esma	Emek	adını	verdikleri	bebeğe	
“aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

•	7605	sicil	numaralı	üyemiz	Emir	salih	Yılmaz	ve	Gökçen	Yılmaz‘ın	02.07.2013	tarihinde	bir	erkek	çocuğu	olmuştur.	Erinç	Deniz	adını	
verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

•	6272	sicil	numaralı	üyemiz	Şebnem	Kuzucuoğlu	Ateş	ile	Kenan	Ateş	çiftinin	20.05.2013	tarihinde	bir	erkek	çocuğu	olmuştur.	Mehmet	
Eren adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

•	3906	sicil	numaralı	üyemiz	Ali	Apaydın,	Kartal	Belediye	Başkan	Yardımcılığı	görevine	atanmıştır.	Meslektaşımıza	başarılar	ve	mutluluk-
lar dileriz.

•	2535	sicil	numaralı	üyemiz	Sefa	Tüzemen,	01.03.2013	tarihinde	Beykoz	Belediye	Başkanlığı	Fen	İşleri	Müdürlüğü	görevinden	emekliye	
ayrılmıştır.

•	2917	sicil	numaralı	üyemiz	Ayşe	Düşer,	2006	yılında	Küçükmekmece	Belediye	Başkanlığı‘ndan	emekliye	ayrılmıştır.	Meslektaşımıza	
mutluluklar dileriz.

•	10538	sicil	numaralı	üyemiz	Mehmet	Fatih	Baş,	T.C.	Enerji	ve	Tabi	Kaynaklar	Bakanlığı	Türkiye	Elektrik	İletim	A.Ş.	1.	İletim	Tesis	ve	İşlet-
me Grup Müdürlüğü‘nde Harita Mühendisi iken 07.06.2013 tarihinde Emlak ve Kamulaştırma Baş Mühendisi olarak atanmıştır. Meslektaşı-
mıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

Yeni Doğanlar

İş yaşamı
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24	Eylül	2013	tarihinde	Şube	Yönetim	Kurulu	Üyelerimiz	İs-
tanbul	Büyükşehir	Belediyesi	Emlak	Yönetimi	Daire	Başkanlığı	
Emlak	 Müdürlüğü‘nde	 çalışan	 meslektaşlarımızla	 Piyerloti‘de	
bulunan	Hizmet	Binasında	bir	araya	geldi.	Ziyarete	Şube	Başka-
nımız	Mehmet	Yıldırım,	Şube	Sekreterimiz	Alişan	Çalcalı,	Şube	
Örgütlenme	üyemiz	Turğay	Erkan	ve	Şube	Teknik	Görevlimiz	Te-
kin	Akçapınar	katıldı.	Şube	Başkanımız	Mehmet	Yıldırım	22.	Dö-
nem	Yönetim	Kurulu	olarak	işyeri	ve	bölge	ziyaretlerine	önem	
verdiklerini,	 bu	 ziyaretlerin	 seçim	 dönemleri	 dışında	 da	 üye-
lerimizin	 sorunları	 ve	 taleplerini	dile	getirmesinin	ve	yönetim	
kurulları	ile	paylaşmasının	önemli	bir	aracı	olduğunu	vurguladı.

Toplantıya	katılan	üyelerimiz	çeşitli	konularda	görüş	ve	öne-
rilerini	Yönetim	Kurulumuzla	paylaşırken	meslek	alanımızın	ta-
nıtımı	konusunda	gerekli	çalışmaların	oda	tarafından	yapılması-
nın	önemli	olduğunu,	bunun	aynı	zamanda	meslektaşlarımızın	
mesleğe	 sahip	 çıkması	 ile	 de	mümkün	 olacağını	 vurguladılar.	
Mesleki	denetimler	konusunda	yapılan	son	yasal	düzenlemele-
rin	konuşulduğu	toplantıda	mesleğimize	ve	geleceğimize	sahip	

çıkılması	ve	hak	ettiği	noktaya	ulaşması	 için	bu	uygulamaların	
devam	ettirilmesi	gerekliliği	belirtildi.	

Toplantının	düzenlenmesinde	emeği	geçen	başta	meslekta-
şımız	Ahmet	Kadam	olmak	üzere	toplantıya	katılan	üyelerimize	
teşekkür	ederiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak 
Müdürlüğü’nde Çalışan Meslektaşlarımızla Bir Araya Geldik

2000-2007	yılları	 arasında	HKMO	 İstanbul	 Şube	Müdürlü-
ğü	yapan	değerli	meslektaşımız	Gülseren	Yurttaş	27	Eylül	2007	
tarihinde	İSKİ	Melen	Çayı	Boğaz	Geçiş	Projesi	Sarayburnu	Şan-
tiyesinde	çalışırken	boru	taşıyan	vinç	bomunun	kopması	sonu-
cunda	meydana	gelen	bir	“iş	cinayeti”	 	sonucunda	aramızdan	
ayrılmıştı.	

Aramızdan	 ayrılışının	 6.yılında	 İstanbul	 İl	 Koordinasyon	
Kurulu	olarak	Sarayburnu	Şantiyesi	önünde	27	Eylül	2013	tari-
hinde	saat	12.30‘da	bir	basın	açıklaması	gerçekleştirildi.	Basın	
açıklamasını	İstanbul	İl	Koordinasyon	Kurulu	adına	Şube	Yöne-

tim	Kurulu	II.	Başkanımız	Tomris	Gür	Kara	okudu.	Yapılan	Basın	
açıklamasında	 “Karın	 ön	 planda	 tutulduğu,	 insan	 yaşamının	
değersizleştirilerek	 taşeronlaşmaya	 ve	 denetimsizliğe	 kurban	
edildiği	 şantiyelerdeki,	 tersanelerdeki,	 fabrikalardaki,	 maden-
lerdeki	 ve	 yaşamın	 tüm	 alanlarındaki	 “iş	 cinayetlerini”	 lanet-
liyoruz	 ve	bu	 sürece	 seyirci	 kalan	 tüm	yetkilileri	 bir	 kez	daha	
sorumluluklarını	 yerine	 getirmeye	 ve	 sesimize	 kulak	 vermeye	
davet	ediyoruz”	denildi.	Ayrıca	Gülseren	Yurttaş‘ın	Bilecik	Göl-
pazarı	ilçesinde	bulunan	kabri	başında	şube	personelimizce	zi-
yaret	gerçekleştirildi.

6. Ölüm Yıldönümünde Gülseren Yurttaş Anması ve Basın Açıklaması 
Gerçekleştirildi
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TMMOB	3.	Kadın	Kurultayı	İstanbul	Yerel	Çalıştayı	29	Eylül	
2013	 Pazar	 günü	 İnşaat	 Mühendisleri	 Odası	 İstanbul	 Şubesi	
Konferans	 Salonunda	 yaklaşık	 80	Mühendis,	 Mimar	 ve	 Şehir	
Plancısı	Kadının	katılımıyla	gerçekleştirildi.

Maden	Mühendisleri	Odası	 İstanbul	Şube	Başkanı	Nedret	
Durukan,	Elektrik	Mühendisleri	Odası	 İstanbul	Şubesi	Başkanı	
Beyza	Üstün	ve	TMMOB	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Ayşe	Işık	Ezer‘in	
yaptığı	açılış	konuşmalarının	ardından	Divan	seçimi	gerçekleşti-
rilerek	iki	oturum	şeklinde	düzenlenen	Çalıştayın	ilk	oturumuna	
geçildi.

Çalıştayın	 ilk	oturumunda	Yrd.Doç.Dr.Özge	 İzdeş‘in	 “Kadın	
İstihdamı:	 Kriz	 ve	 Muhafazakarlık	 gölgesinde	 Şekillenen	 ‘Çö-
zümler‘“	başlıklı	sunumunun	ardından	katılımcıların	Toplumsal	
Cinsiyet	Rolleri	Açısından	Türkiye‘de	Kadın	Emeğini	tartıştıkları	
Forum	gerçekleştirildi.

Çalıştayın	2.Oturumu	27	Eylül	2007	Tarihinde	bir	“İş	Cina-

yeti”	 sonucu	 kaybettiğimiz	Meslektaşımız	 Gülseren	 Yurttaş‘ın	
anısına	 Şubemiz	 tarafından	 hazırlanan	 sunum	 ile	 açıldı.	 Şube	
Yönetim	Kurulu	Üyesi	Merve	Özyaşar‘ın	Odamıza	büyük	katkı	
ve	emekleri	olan	sevgili	Gülseren‘i	hiçbir	zaman	unutmayaca-
ğımızı	ve	ne	yazık	ki	artarak	yaşanmaya	devam	eden	iş	cinayet-
lerine	karşı	hep	beraber	mücadele	edilmesi	gerektiğine	vurgu	
yaptığı	konuşmasının	ardından	Sosyal-iş	sendikası	Yönetim	Ku-
rulu	ve	Kadın	Komisyonu	üyesi	Bilge	Çoban	DİSK	ve	TÜRK-İŞ‘e	
bağlı	bazı	sendikalarda	yapılan	kadın	çalışmalarını	anlattığı	bir	
sunum	gerçekleştirdi.

TMMOB	İstanbul	İl	Koordinasyon	Kurulu	Kadın	Komisyonu	
adına	Beril	Akaydın‘ın	gerçekleştirdiği	TMMOB‘de	Kadın	Örgüt-
lenmesi	 sunumunun	ardından	katılımcıların	TMMOB‘de	kadın	
Örgütlenmesi	 konusunu	 tartıştıkları	 forum	 ve	 okunan	 sonuç	
bildirgesi	 ile	 tamamlanan	Çalıştaya	katılarak	emek	veren	 tüm	
Kadın	üyelerimize	teşekkür	ederİz.

TMMOB 3.Kadın Kurultayı İstanbul Yerel Çalıştayı Gerçekleştirildi

UNESCO	tarafından	Piri	Reis’in	bilinen	haritasının	500.	Yılı	
olması	nedeni	ile	2013	yılının	Piri	Reis	Yılı	olarak	kabul	edilmesi	
ile	başlayan	etkinlikler	kapsamında	Şubemiz	tarafından	5	Kasım	
2013	tarihinde	İTÜ	Maçka	Sosyal	Tesislerinde	500.	Yılında	Piri	
Reis	Haritası	başlıklı	bir	etkinlik	gerçekleştirildi.	

Etkinliğin	birinci	bölümünde	üyemiz	Prof.	Dr.	Erol	Köktürk	
tarafından	geçmişten	günümüze	haritacılık	 konusunda	bir	 su-
num	 yapılırken	 İkinci	 bölümde	 Sayın	 Prof.	 Dr.	 Tevfik	 Ayan‘ın	
oturum	yürütücülüğünde	üyemiz	Em.	Müh.	Alb.	Memduh	Ül-

gen,	Dil	ve	Tarih-Coğrafya	Fakültesi,	 İspanyol	Dili	ve	Edebiyatı	
Anabilim	Dalı	Başkanı	Prof.	Dr.	Ertuğrul	Önalp	ve	Dnz.	Alb.	Erdo-
ğan	Şimşek‘in	katıldığı	Piri	Reis	ve	haritasının	yapım	dönemi	ile	
bilgilendirmelerin	olduğu	bir	oturum	gerçekleştirildi.	Etkinliğin	
üçüncü	bölümünde	Sayın	Prof.	Dr.	N.	Necla	Uluğtekin‘in	oturum	
Yürütücülüğünde	 Çankaya	 Belediyesinden	 Harita	 Mühendisi	
Serdar	Aydın	 sanat	 ve	harita	üzerine	bir	 sunum	yaparken	Af-
yon	Kocatepe	Üniversitesi	Harita	Mühendisliği	Bölümü	öğretim	
üyesi	Doç.	Dr.	İbrahim	Yılmaz	ve	İTÜ	Geomatik	Mühendisliği	Bö-
lümü	öğretim	üyesi	Dr.	Serdar	Bilgi	Piri	reis	Haritasının	kartoğra-
fik	yönden	inceleyen	sunumlarını	yaptılar.	Sunumların	sonunda

forum	bölümü	 ile	 soru	 ve	 cevapların	 yer	 aldığı	 etkinliğimizde	
Antalya		Şubemiz		tarafından		gönderilen		Piri		Reis		haritaları	da

etkinlik	alanında	sergilendi.

Etkinliğimizin	gerçekleşmesinde	katkı	sunan	Sayın	Prof.	Dr.	
Erol	Köktürk,	Sayın	Prof.	Dr.	Tevfik	Ayan,	Sayın	Prof.	Dr.	N.	Necla	
Uluğtekin,	 Sayın	Em.	Müh.	Alb.	Memduh	Ülgen,	 Sayın	Dr.	 Er-
tuğrul	Önalp,	Sayın	Deniz.	Albay	Erdoğan	Şimşek,	Sayın	Serdar	
Aydın,	Sayın	Doç.	Dr.	İbrahim	Yılmaz,	Sayın	Dr.	Serdar	Bilgi,	Hari-
ta	ve	Kadastro	Mühendisleri	Odası	Antalya	Şube	Yönetimine	ve	
Şişli	Belediyesi‘ne	teşekkür	ederiz.

500. Yılında Piri Reis Haritası Etkinliği Yapıldı
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Dayanışma	kültürümüzün	bir	göstergesi	olarak	meslektaş-

larımızın	 yoğun	 ilgisiyle,	 her	 yıl	 gerçekleştirmekte	olduğumuz	

Geleneksel	Şube	Yemeğimizin	otuzuncusu,	26	Ekim	2013	tari-

hinde	Nakkaştepe	Rakkas‘ta	gerçekleştirildi.

8	Haziran	2013	tarihinde	yapmayı	planladığımız	Geleneksel	

Şube	 Yemeğimiz	 Haziran	 ayı	 başında	 İstanbul‘da	 başlayan	 ve	

tüm	Türkiye‘ye	yayılan	Gezi	Parkı	eylemlerinde	6	kişinin	hayatı-

nı	kaybetmesi	ve	binlerce	kişinin	yaralanması	üzerine	26	Ekim	

2013	tarihine	ertelenmişti.

Odamız	 Genel	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Ertuğrul	 Candaş,	

Odamız	 Genel	 Saymanı	 Hüseyin	 Altun,	 Odamız	 Ankara	 Şube	

Başkanı	Levent	Özmüş,	meslektaşımız	Namık	Gazioğlu,	Odamız	

Diyarbakır	 Şubesi	 Başkanı	 Hüseyin	 Kırşan,	 Diyarbakır	 Şubesi	

Saymanı	Can	Deniz	Akdemir‘in	de	katılarak	onurlandırdığı	ye-

meğimize	mesleğimize	 ve	 örgütlülüğümüze	önemli	 katkılarda	

bulunan	yaklaşık	200	meslektaşımız	katılım	sağladı.

Geleneksel	 Yemeğimizin	 açılış	 konuşmasını	 gerçekleştiren	
Şube	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Mehmet	Yıldırım,	22.	Dönem	
Şube	 Yönetim	 Kurulu	 adına	 konukları	 selamlayarak	 başladığı	
açılış	 konuşmasında,	 dönem	 içerisinde	 gerçekleştirilen	 etkin-
liklerde	ve	çeşitli	çalışmalarda	bir	araya	geldiğimiz	meslektaş-
larımız	 ile	bu	anlamlı	gecede	de	birlikte	üretme,	paylaşma	ve	
dayanışma	ekseninde	bir	arada	olmaktan	büyük	mutluluk	duy-
duğunu	ifade	etti.

Şube	Yönetim	Kurulu	Başkanımızın	açılış	konuşması	sonra-
sında	gece	müzik	ve	sohbetler	eşliğinde	kaldığı	yerden	devam	
etti.	Meslek	camiası	olarak	bir	araya	geldiğimiz	etkinliklerimizin,	
önümüzdeki	günlerde	de	siz	değerli	meslektaşlarımızın	yoğun	
ilgisi	ve	katılımıyla	devam	edeceğine	olan	sonsuz	 inancımızla,	
mesleğimizin	her	alanında	birlikte	üretmeyi	ve	dayanışmayı	ilke	
edinen	ve	30.	Geleneksel	yemeğimizi	onurlandıran	meslektaş-
larımıza	ve	yemeğimizin	düzenlenmesinde	katkı	sağlayan	tem-
silcilerimize	en	içten	duygularımızla	teşekkür	ederiz.

şube haberleri

30. Geleneksel Şube Yemeğimiz Gerçekleştirildi

TMMOB	 İstanbul	 İl	 Ko-
ordinasyon	 Kurulu	 tarafın-
dan	 üçüncüsü	 düzenlenen	
İstanbul	 Kent	 Sempozyumu	
“Yaşanabilir bir İstanbul” 
temasıyla	22-24	Kasım	2013	
tarihlerinde	 gerçekleştirildi.	
Üç	 günde	 1100	 dolayında	
katılımcının	 izlediği	sempoz-
yumda	 İstanbul‘un	ve	 İstan-
bulluların	 sorunları	 ile	 Gezi	
direnişi	 sonrası	 İstanbul	 ko-
nuşuldu.

Sempozyumun	ilk	iki	gününde	Şişli	Kent	Kültür	Merkezi‘nde	
düzenlenen	 oturumlarda	 etkin,	 özerk,	 demokratik	 bir	 kent	
yönetimi;	 tarihi/kültürel	 mirasın	 korunması	 ve	 geliştirilmesi;	
bütüncül,	çağdaş,	kamusal	hizmet	sunumu,	altyapı	ve	ulaşım;	
sağlıklı	ve	güvenceli	yaşama/barınma	hakkı;	kentsel/toplumsal	
yaşamda	cinsiyet	eşitliği;	örgütlenme,	katılım	ve	kent	hukuku;	
dezavantajlı	 kesimlerin	 kentsel	 yaşama	 katılımı;	mekan-emek	

mücadelesi	 ve	 direniş;	 doğal	 ya-
şamın/çevrenin	 korunması	 ve	
geliştirilmesi	 konuları	 ele	 alındı.	
Sempozyumun	 son	 gününde	 ise	
İTÜ	 Maçka	 Kampüsü	 Mustafa	
Kemal	(G	Amfisi	olarak	da	bilinir)	
Amfisi‘nde	 İstanbul	Kent	Forumu	
düzenlendi.

Sempozyumun	 ilk	 gününün	
Bütüncül,	 Çağdaş,	 Kamusal	 Hiz-
met	 Sunumu,	 Altyapı	 ve	 Ulaşım	
başlıklı	 3.	 Oturumda	 üyemiz	 İTÜ	
Geomatik	 Mühendisliği	 Bölümü	

Öğretim	Görevlisi	Yrd.	Doç.	Dr.	Caner	Güney	“Birlikte	Çalışabilir	
Coğrafi	Bilgi	 Sistemleri	 ile	Megakent	 Yönetimi”	 ve	üyemiz	Dr.	
Erdal	Köktürk	“İstanbul‘da	Kent	Topraklarının	Toplum	Yararına	
Aykırı	Kullanılması”	başlıklı	sunumları	ile	yer	aldılar.Şube	Başka-
nımız	Mehmet	Yıldırım	sempozyumun	ikinci	günü	Dezavantajlı	
Kesimlerin	Kentsel	Yaşama	Katılımı	başlıklı	üçüncü	oturumunda	
oturum	yürütücülüğünü	gerçekleştirdi.

TMMOB İstanbul III. Kent Sempozyumu Yapıldı
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10	 Aralık	 2013	 tarihinde	 Şube	 Yönetim	 Kurulu	 Üyele-
rimiz	 İstanbul	 Büyükşehir	 Belediyesi	 Yol	 Bakım	 ve	 Onarım	
Müdürlüğü‘nde	 çalışan	 meslektaşlarımızla	 Edirnekapı‘da	 bu-
lunan	Hizmet	Binasında	bir	 araya	 geldi.	 Ziyarete	 Şube	Başka-
nımız	Mehmet	 Yıldırım,	 Şube	 Sekreterimiz	 Alişan	 Çalcalı,	 Ör-
gütlenmeden	sorumlu	Yönetim	Kurulu	üyemiz	Turğay	Erkan	ve	
Yönetim	Kurulu	Üyemiz	Mehmet	Yıldırım	katıldı.	Şube	Başkanı-
mız	Mehmet	Yıldırım	22.	Dönem	Yönetim	Kurulu	olarak	 işyeri	
ve	bölge	ziyaretlerine	önem	verdiklerini,	bu	ziyaretlerin	seçim	
dönemleri	dışında	da	üyelerimizin	sorunları	ve	taleplerini	dile	
getirmesinin	ve	yönetim	kurulları	ile	paylaşmasının	önemli	bir	
aracı	olduğunu	vurguladı.

Toplantıya	katılan	üyelerimiz	çeşitli	konularda	görüş	ve	öne-
rilerini	 Yönetim	 Kurulumuzla	 paylaşırken	 Yönetim	 Kurulumuz	
tarafından	son	dönem	tartışmaları	içinde	yer	alan	odaların	idari	
ve	mali	denetiminin	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığına	bağlanma	
girişimleri	 ile	 üye	 aidatları	 konusundaki	 gelişmeler	 hakkında	
bilgi	verildi.

Toplantının	 düzenlenmesinde	 emeği	 geçen	meslektaşımız	
Ayşegül	Gervan‘a	ve	toplantıya	katılan	tüm	üyelerimize	teşek-
kür	ederiz.

17	Aralık	2013	tarihinde	Şube	Yönetim	Kurulu,	İBB	Merter	
Ek	Hizmet	Binası‘ndaki	Ulaşım	Daire	Başkanlığı	bünyesinde	gö-
rev	yapan	meslektaşlarla	toplantı	düzenlendi.	Toplantıda	Şube	
Başkanı	Mehmet	Yıldırım,	22.Dönem	Yönetim	Kurulu	olarak	iş-
yeri	be	bölge	ziyaretlerine	önem	verdiklerini,	dönem	boyunca	
çok	 sayıda	 işyeri	 ve	bölgelerde	üyelerle	bir	 araya	geldiklerini,	
sorunlar	 ve	 talepler	 konusunda	 görüş	 alışverişlerinin	 önemi-
ne	 vurgu	 yaptı.	Ayrıca	 üye	 aidatları	 ile	 ilgili	 yaşanan	 sorunlar	
konusunda	bilgilendirme	yaparak	odanın	üyeleriyle	bir	bütün	
olduğunu	dile	getirdi.

Toplantıya	Şube	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Mehmet	Yıldırım,	
Temsilciler	 ve	Ör-gütlenmeden	 sorumlu	Yönetim	Kurulu	Üyesi	
Turğay	 Erkan,	 Şube	 Yazmanı	 Alişan	 Çalcalı,	 Şube	 Saymanı	 Ali	
Hasan	Bakır	ve	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Mehmet	Yıldırım	katıldı.

Verimli	geçen	bu	toplantının	dü-zenlenmesinde	emeği	ge-
çen	İşyeri	Temsilcisi	Nail	Güler‘e	ve	katılım	sağlayan	üyelerimize	
teşekkür	ederiz.

şube haberleri

8	 Aralık	 2013	 Pazar	 günü	 Yıldız	 Teknik	 Üniversitesi	 Çatı	
Restaurant‘da	 Şubemiz	 Genç	 Harita	 Mühendisleri	 Komisyo-
nu	 tarafından	düzenlenen	Kahvaltı	 ve	 Forum	Etkinliği	 gerçek-
leştirildi.	 Genç	 Harita	 Mühendisleri	 Komisyonu	 üyeleri,	 Şube	
Yönetim	Kurulu	Üyeleri,	 Şube	Üye	Örgütlenme	ve	Dayanışma	
Komisyonu	 Üyeleri	 ve	 Genç	 Meslektaşlarımızın	 katıldığı	 kah-
valtı	oldukça	 verimli	 geçti.	 Şube	Başkanımız	Mehmet	 Yıldırım	
açılış	konuşmasında	böyle	bir	etkinlikte	genç	mühendisleri	 ile	
bir	arada	olmaktan	mutluluk	duyduklarını	belirtirken,	Oda	ça-
lışmalarında	genç	mühendislerin	daha	etkin	rol	alması	gerekli-
liği	vurgusunu	yaptı.	Şube	Başkanı	Mehmet	Yıldırım‘dan	sonra	
Komisyon	adına	söz	alan	Selin	Bostan	Genç	Harita	Mühendis-
lerinin	bu	gün	 içinde	bulundukları	 iş	 yaşamında	karşılaştıkları	
sorunlara	kısaca	değinirken	çözüm	önerilerinin	burada	birlikte	
paylaşılarak	üretilebileceğini	belirtti.	Selin	Bostan‘dan	sonra	söz	
alan	 üyelerimiz	 iş	 yaşamında	 karşılaştıkları	 sorunlara	 değindiler.	
Bunun	yanı	sıra	nasıl	bir	Oda	ve	nasıl	bir	TMMOB	sorularına	cevap	
aranırken	son	dönemde	TMMOB	ve	odalar	üzerindeki	baskılara	da	

dikkat	çekildi.	80	kişinin	katıldığı	Kahvaltı	ve	Forumda	ayrıca	oda	ve	
komisyondan	beklentilerinde	sorulduğu	mini	bir	anket	düzenlendi.	

Toplantının	düzenlenmesinde	emeği	geçen	başta	Genç	Ha-
rita	Mühendisleri	Komisyonu	üyelerimiz	ve	şube	personelimiz	
olmak	üzere	toplantıya	katılan	üyelerimize	teşekkür	ederiz.

Genç Harita Mühendisleri Kahvaltısı ve Toplantısı Yapıldı

İ.B.B. Yol Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü Ziyareti Yapıldı

İ.B.B. Merter Ek Hizmet Binasında 
Çalışan Meslektaşlarımız 
Ziyaret Edildi
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DOSYA NO : 7401-299 02.06.2013

BASINA VE KAMUOYUNA

AKP`nin	İstanbul`un	ormanlarına	3.	Havalimanı	ve	3.	Köprü	yolları,	Taksim	Meydanı	ve	Gezi	Parkına	ise	hazır-
ladığı	proje	 ile	bu	alana	AVM	yaparak	halkın	kullanımına	kapatma	girişimi;	halkın	kentine,	meydanına,	yeşiline,	
parkına, sokağına, ağacına, çevreye sahip çıkma mücadelesi ile karşılanmıştır. Son 5 gündür bu direniş polisin öl-
çüsüz ve kontrolsüz gaz bombaları, copları, tazikli suları ile bastırılmaya çalışılmıştır. 1 Haziran günü itibari ile bu 
baskı ve terör halkın tepkisini artırmış, yükselen kararlı ve istikrarlı mücadelesi ile Taksim Meydanına girilmiştir. 
Polis şiddetini protesto etmek ve İstanbul halkının haklı talebine destek vermek için yurdun birçok yerinde devam 
eden	eylemlere	de	polis	şiddeti	uygulanmıştır.	Taksim`e	açılan	bütün	yollar	son	iki	gündür	gaza	boğulmuş	hedef	
gözetilerek atılan gaz bombaları ve plastik mermiler ile yüzlerce insan yaralanmış ve gözaltına alınmıştır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak dün olduğu gibi bugün de aklın yol göstericili-
ğinde, bilimin ışığında, doğamızı, kentimizi, yeşilimizi, suyumuzu, meydanlarımızı, parkımızı sermayenin hizmeti-
ne sunmaya yönelik girişimlere, kentlinin iradesini yok sayan anlayışlara karşı mücadelemize devam edeceğimize 
kimsenin şüphesi olmasın.

Silahların sustuğu barış ve kardeşlik ortamının toplumda kabul gördüğü bir süreçte Reyhanlıda meydana gelen 
kanlı terörün ardından İstanbul ve birçok ilde polisin estirdiği terörü şiddetle kınıyor, İçişleri Bakanlığı, İstanbul 
Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere sorumluların hesap vermesini, gözaltındakilerin serbest 
bırakılmasını basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi
22. Dönem Yönetim Kurulu

MİMARLAR ODASINA YÖNELİK BASKILARI KINIYORUZ
 
Taksim Gezi Parkı‘nın yayalaştırma süreci ile başlayıp tüm yurda yayılan eylemler sürecinde TMMOB ve bileşeni 

Odalar hedef gösterilmiş, yıpratılmaya çalışılmıştır. Bu süreç içerisinde yapılan eylemliliklerde TMMOB yönetici ve 
üyelerinin de içinde olduğu pek çok kişi gözaltına alınmış, evleri aranmış, haklarında davalar açılmıştır.

Tüm bunların yanı sıra bir gece yarısı operasyonu ile TBMM‘de Torba Yasa içerisinde İmar Kanununun 8. Madde-
sine eklenen bir madde ile Odaların yetkileri kısıtlanmış, bu sürecin devamında Mimarlar Odası Ankara Şubesinde 
bir dinleme cihazı bulunmuş ve 4 Ekim 2013 tarihinde Mimarlar Odası tarafından depo olarak kullanılan adrese, 
korsan kitap bulunduğuna dair polis tutanağı ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen arama iznine dayanılarak 
yapılan polis baskınında Mimarlar Odası tarafından hazırlanan yayınlara el konulmuştur.

Kamu yararı doğrultusunda faaliyet yürüten Meslek Odaları tarafından “mesleğe katkı ve mesleki eğitim” amacı 
ile hazırlanan yayınlar üyelerine bedelsiz dağıtılmaktadır. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik uyarınca bandrol bulunmasına gerek olmamasına karşın yapılan bu uygulamanın hukuka aykırı ol-
duğu açıktır. Bu nedenle daha önceki baskı ve yıldırma politikaları da göz önüne alındığında Mimarlar Odasına 
yapılan bu baskının “doğal ve kültürel” değerlere sahip çıkan, kamu yararına üyesinin ve halkın çıkarları doğrultu-
sunda çalışma yürüten örgütlülüğümüze yönelik iktidarın sindirme ve itibarsızlaştırma çalışmalarının bir parçası 
olduğunu düşünmekteyiz.

Bu çerçevede Mimarlar Odasının yanında olduğumuzu ve hukuka aykırı bu uygulamayı kınadığımızı belirtir, 
TMMOB ve bağlı odaların halkçı ve toplumcu, kamudan yana faaliyetlerinin hiçbir güç tarafından engellenemeye-
ceğinin bilinmesini isteriz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi
22. Dönem Yönetim Kurulu

basın açıklamaları
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GÜLSEREN YURTTAŞ`I KAYBEDİŞİMİZİN 6. YILDÖNÜMÜNDE İŞ CİNAYETLERİ

Basına ve Kamuoyuna;

Şu	anda	bulunduğumuz	yerde	İSKİ	Melen	Çayı	Boğaz	Geçiş	Projesinin	Sarayburnu	Şantiyesi‘ndeki	müteahhit	
firma	Kutay	İnşaat	Taahhüt	Tic.	Ltd.	Şti.	firmasının	taşeronu	olan	DETEK	(Deniz	Teknolojisi	Ltd.	Şti)	adlı	firmada	ça-
lışan değerli meslektaşımız ve yoldaşımız Gülseren Yurttaş, vinç bomunun kopması sonucunda meydana gelen “iş 
kazası”  değil bir iş cinayeti sonucu 27 Eylül 2007 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Yaşadığımız bu acı olayın üzerinden tam 6 yıl geçmesine karşın, çalışma yaşamındaki ihmaller sonucunda bin-
lerce insanımız da benzer iş cinayetlerine kurban edilmeye devam ediyor. Bu ihmaller zincirinin arkasındaki asıl 
sorumlular ortaya çıkarılmamakta, sorumlular yasaların öngördüğü en üst sınırdan caydırıcı cezalarla cezalandırıl-
mamaktadır.  Kamusal denetim mekanizmalarının daha etkin bir şekilde işletilmemesi, mevcut yasal düzenlemele-
rin uygulanmaması, iş güvenliği konusundaki tüm yasal ve yönetsel çerçevenin, insan yaşamı gözetilerek şekillen-
memesi ve taşeronlaşmanın giderek yaygınlaşması gibi nedenlerin sonucu olarak iş cinayetleri ülke genelinde hız 
kesmesi bir yana giderek artmaktadır. Bütün bu yaşananlar ve gidişat acımızı ve geleceğe yönelik kaygılarımızı her 
geçen gün daha da derinleştirmektedir.

İstanbul	İşçi	Sağlığı	ve	İş	Güvenliği	Meclisi	tarafından	yazılı,	görsel,	dijital	basından	takip	edilebilen	ve	emek-
meslek örgütlerinden gelen bilgiler ışığında tespit edilebildiği kadarı ile 2013 yılı içerisinde Eylül ayına kadar;

•Ocak	ayında	68	işçi,
•Şubat	ayında	en	az	50	işçi,
•Mart	ayında	en	az	55	işçi,
•Nisan	ayında	en	az	57	işçi,
•Mayıs	ayında	en	az	114	işçi,
•Haziran	ayında	en	az	104	işçi,
•Temmuz	ayında	en	az	120	işçi,
•Ağustos	ayında	en	az	147	işçi	hayatını	kaybetti.

Bu sayılar sadece kayıtlara geçen iş cinayetlerini içermektedir. İş güvenliği uzmanlarına göre, açıklanan bu ve-
rilerin üç katı insan iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ileri sürülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun 2012 yılı 
istatistiklerine göre 74.871 iş kazası gerçekleşmiş bu kazalarda 744 işçi yaşamını yitirmiştir. Bu sayı  2013 yılı için, 
ağustos ayı sonu itibari ile 715‘i bulmuştur. İş kazası sayısında bir önceki yıla göre %8 artış gerçekleşmiştir.”En hızlı 
kalkınan” ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer aldığı iddia edilen ülkemizde iş cinayetlerinin de artıyor olması dü-
şündürücüdür. İronik bir durumdur.

Diğer yandan ölümlerin en çok yaşandığı sektör sıralamasında ilk sırayı Türkiye ekonomisinin lokomotifi duru-
munda	olan	ve	TOKİ‘	nin	de	patron	olduğu	inşaat	sektörü	yer	alıyor.	Onu	tarım,	maden	ve	enerji	sektörleri	izliyor.	
Özellikle inşaat sektöründe, ağırlıklı olarak kaçak çalıştırılan, ucuz işgücü konumundaki göçmen emekçileri zor 
günlerin beklediğini belirtmek isteriz.

Sermaye tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun adeta yok sayılması ve bu konudaki mevzuatın kâğıt 
üzerinde kalması, ayrıca devletin bu alanı kontrolsüz ve denetimsiz bırakması sorunun asıl nedenidir. Biliyoruz ki, 
bizler sessiz kaldığımız sürece ölümler devam edecektir.

Bizler, öncelikle tüm yetkilileri kamusal denetim ve kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde işletecek bir ira-
deyle “önce insan yaşamı” düşüncesini somut olarak uygulamaya geçirmeye davet ediyor ve iş cinayetlerinin arka-
sındaki asıl sorumluların yasaların öngördüğü en üst sınırdan caydırıcı cezalarla cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Karın ön planda tutulduğu, insan yaşamının değersizleştirilerek taşeronlaşmaya ve denetimsizliğe kurban 
edildiği şantiyelerdeki, tersanelerdeki, fabrikalardaki, madenlerdeki ve yaşamın tüm alanlarındaki “iş cinayetlerini” 
lanetliyoruz ve bu sürece seyirci kalan tüm yetkilileri bir kez daha sorumluluklarını yerine getirmeye ve sesimize 
kulak vermeye davet ediyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.
TMMOB

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

basın açıklamaları
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MEHMET YILDIRIM (HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı) - Değerli arkadaşlar; bugünkü söyleşimize hepiniz 
hoş geldiniz. 

Gönül ister ki, daha katılımlı bir toplantı olsun, ama sanı-
rım bundan sonra daha katılımlı olacaktır diye düşünüyorum. 
Sezon yeni başlıyor. 

Sözlerime aslında, mayıs sonunda başlayan Gezi Direnişi 
nedeniyle, orada özgürlüğüne sahip çıkan, kimliğine ve kültü-
rüne sahip çıkan, ötekileştirmeye karşı duruş sergileyen ve bu 
mücadelede kaybettiğimiz Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük, 
Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş, 
Medeni Yıldırım’ı anarak başlamak istiyorum. Onlar her ne 
kadar fiziki olarak artık yanımızda olmasalar bile, mücadeleye 
verdikleri omuz nedeniyle her zaman yanımızda olacaklar, on-
ları hiçbir zaman unutmayacağız. 

SALONDAN - Sayın Başkan; bu yetmez. Onların adı geçtiği 
zaman bizlerin saygı duruşunda durmamız lazım. Ayağa kal-
kacağız, onları anacağız. 

MEHMET YILDIRIM - O anmalar gerçekleştirildi hocam, 
saygı duruşları gerçekleştirildi. Onların her zaman kalbimizde 
olduğunu hatırlatmak anlamında,  kayıtlara da geçmesi anla-
mında ifade etmeye çalıştım.

Değerli arkadaşlar; Harita Kadastro Mühendisleri Odası 
Tarihine Işık Tutanlar Söyleşisi çerçevesinde dokuzuncu kez 
buradayız. Bundan önce gerçekleştirdiğimi söyleşileri kitap-
laştırmak üzere bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bundan 
sonrakiler ikinci kitap olarak, söyleşiler tamamlandıktan sonra 
kitaplaştırma yoluna gidilecek. 

Buradaki amaç nedir? Bizim Oda tarihimizi, dolayısıyla 
TMMOB tarihini yeni kuşaklara aktarmak, onları yeniden hatır-
lamak ve o hatırlamayla birlikte önümüzdeki dönemi daha iyi 
planlamak, oradan dersler çıkarıp önümüzdeki süreci organi-
ze	etmek	anlamındaki	bir	söyleşiler	dizisi.	Yoksa,	nostaljik	bir	
çerçevede bakmıyoruz buna. O anlamda değerlendirmemek 
lazım. 

SALONDAN - Sayın Başkan; hatırlamak yerine “anımsa-
mak” desek olmaz mı? 

MEHMET YILDIRIM - Bugün, aynı zamanda 19 Eylül 1979 
TMMOB direnişinin de yıldönümüne denk geldi. Size gelen 
mail’lerde de gördüğünüz gibi, o gün 55 ilde 700 küsur mer-
kezde direniş yaparak, gerçekten o güne damgasını vuran bir 
örgüt, bugün onu, örneğin İstanbul çapında Galatasaray Lise-
sinin önünde bir basın açıklamasıyla hatırlama yoluna gidiyor. 
Aslında bu da belki bugünkü konuşmamızın ana temasını 
oluşturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o günkü eylemlilik-
ten ve güçten, mücadele geleneğinden hangi noktaya gel-
diğimizi herhalde bugünkü konuşma içerisinde de tartışırız, 
değerlendiririz diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar; bugünkü söyleşi konuğumuz, hepimi-
zin aslında yakından tanıdığı, Oda örgütlülüğünde eminim ki 
mezun olur olmaz ertesi gün koşup Odaya kaydolan ve Oda-
nın yahut da bu yapının, yani TMMOB yapısının her noktasın-
da mücadele eden bir arkadaşımız, Celal Beşiktepe. Özgeçmi-
şini kısaca sizinle paylaşayım. 

1951 yılında, Bursa İnegöl’de doğan Celal Beşiktepe, ilk 
ve orta öğretimini İnegöl’de tamamladı. Lise öğrenimini, 
1966-68 yıllarında Ankara’da, Tapu Kadastro Meslek Lisesinde 
tamamlayan Beşiktepe, 69-73 yıllarında Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Harita Kadastro Mühendisliği Bölümündeki öğrenim 
döneminde, DEV-GENÇ olarak bildiğimiz Devrimci Gençlik 
Federasyonunun saflarında yer aldı. 1974-1980 yılları arasın-
da sırayla, Turizm Bakanlığı Planlama Genel Müdürlüğünde, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Ankara-İstanbul Hızlı Tren Pro-
jesi	Ayaş...	 kontrol	mühendisi,	Turizm	Bankası	Planlama	Dai-
resi Başkanlığında mühendis olarak çalıştı. Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası-
nın 1976–1980 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 
Toprak reformu, bugünkü adıyla GAP diye anılan Aşağı Fırat 
Projesi,	 kentleşme	ve	 toprak	mülkiyeti	 konularında	 çalışma-
lar yaptı. “Kent Rantlarının Kamuya Geri Döndürülmesi” adlı 
yayınlanmamış	röportajlarında	dalında,	Cumhuriyet	gazetesi	
1989–1990 Yunus Nadi ödülü alan Beşiktepe’nin, kent rantları 
ve yerel yönetimler, kent ve demokrasi konularında çeşitli ga-
zete ve dergilerde köşe yazıları yayınlandı. 1998–2000 döne-
minde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İkinci Başkanlı-
ğı görevinde bulunan Beşiktepe, 2000-2004 yılları arasında iki 
dönem Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kuru-
lu üyeliği yaptı. 68’ler Birliği Vakfı kurucu üyesi olan Beşiktepe, 
Yılmaz Güney Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğini de yaptı. 3 Kasım 
2002 genel seçimlerinde, Emek, Barış, Demokrasi Bloğunun 
mersin milletvekili adayı; yurtiçi ve yurtdışında çeşitli panel, 
sempozyum, konferanslarda konuşmacı olarak katılan ve ha-
len Halkların Demokratik Kongresi üyesi olan Beşiktepe evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Sözü Celal Beşiktepe’ye bırakıyorum.

CELAL BEŞİKTEPE - Merhaba arkadaşlar.

Bu söyleşilerin şöyle bir yararı olabilir diye düşünüyorum: 
İnsanlık tarihinde, hem sosyologların, hem felsefe dünyasının 
üstünde durduğu bir konu var; derler ki, “Geleceği belirleyen 
önemli bir hazinedir geçmiş.” Geçmiş, bir tarihi okuma değildir, 
yani	romanlaştırılmış	bir	öykü	değildir.	Gelecek	projeksiyonu-
nu, gelecek toplumsal güçlerimizi, hayallerimizi geliştirmek, 
yeni bir dünya tasarımı için, geçmiş,  bu bağlamda bir hazi-
nedir. “Geçmişi olmayanın geleceği olmaz” diye bir söz var-
dır. Aslında buradan kaynaklanıyor. Bu bağlamda, bizim Oda 
Merkezi Harita Mühendisleri Odası tarihinin söyleşilerini yaptı. 
Bunlar kitap olarak basıldı. O söyleşide ben 10.5 saat konuş-
tum; ama böyle bir forum içinde değil. Bir ekip kurulmuştu, 

HKMO Tarihine Işık Tutanlar - Celal Beşiktepe
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çeşitli sorular yöneltiyorlardı. O arkadaşlar çeşitli kuşaklardan 
oluşuyordu. Ben 1974’te Oda üyesi oldum. 56 mezunları var-
dı, 60 mezunları vardı, bizden sonraki mezunlar vardı. Daha 
çok sorularla o 10.5 saatlik görüşme oldu. Kayda alındı, kitap-
laştırıldı ve geleceğe dönük yansımaların olduğunu zannedi-
yorum. Tuğla gibi kitaplar. Vedat Türkali’nin “Güven” diye iki 
ciltlik bir romanı vardır. Vedat ağabeye romanı imzalatmaya 
gittiğimde -eşimle beraber gittik evine- eşim, “Vedat ağabey; 
kitap okunmuyor. Ne evde okuyabiliyorum, ne yatakta okuya-
biliyorum. Tuğla gibi bir kitap” dedi. “Evet, yayıncı hatası” dedi. 
Bir kitabın okunabilir olması gerekiyor. Geceleri genelde yatar 
pozisyonda okuyoruz eşimle birlikte. 3-4 kitap, ama hepsi şu 
kalınlığı geçmiyor. 

Mehmet Bey, “Kitaplaştıracağız” dedi. Kalın olmasın. Eski-
den, 75-76 yıllarında bizim çalışma raporlarımız 30-40 sayfa 
olurdu. O 30-40 sayfanın içinde bütün eylemlilikler öz olarak 
anlatılırdı. Sonraki yıllarda, 1980 askeri darbesinden sonra 
odalarda bir yarış başladı; tuğla gibi çalışma kitapları, yani “Ne 
kadar	kitap	çıkarırsan	o	kadar	çok	çalıştım	mesajı	verilir”	dü-
şüncesiyle. O şey devam ediyor. Kalın kalın kitaplar basılması 
yanlış. 

Değerli arkadaşlar; Şube Başkanımız söyledi, 19 Eylül 
önemli bir gün. Türkiye’de, deyim yerindeyse, bütün toplum-
sal kesimlerin kaynağı bir dönem, hak arama mücadelelerinin 
yükseldiği bir dönem; işçilerin, memurların, sağlık personeli-
nin, hukukçuların, yani toplumun bütün örgütlü kesimlerinin 
meydanlarda, alanlarda kendini gösterdiği bir dönem. Tıpkı 
70’li yıllardaki gibi, 12 Mart askeri darbesinden sonra büyük 
bir ayaklanma, büyük bir toplumsal yeniden ayağa kalkışın 
Türkiye düzeyinde yaşandığı bir dönem. Buna paralel olarak 
da aynı oranda faşist saldırıların arttığı bir dönem; provokas-
yonların, toplu katliamların bütün kentlerde yayıldığı bir dö-
nem. Bunun en ağırı Aralık 1978 Maraş katliamı. Maraş katli-
amının içinde bulundum ben. Maraş’ta değildim, Elbistan’da 

görevliydim. Öldürülen iki öğretmenin cenazesine gittim. 
Aslında 13-14 kişi gittik. Gece bu sayı artıyordu. Gece artan sa-
yıyı sabah görmüyorduk, erken gidenler oluyordu; ama orası 
bir yatakhane merkezi gibiydi. Süleyman da oradaydı. Biz ce-
nazeye katılmak için geldik, Maraş katliamından çıkıp geldik. 
Daha önce Çorum katliamı olmuştu. Türkiye’nin üzerinde kit-
lesel katliamların yaşandığı bir dönem. Belli ki, 12 Eylül askeri 
darbesine giden taşlar döşenmeye başlanmış, yani 12 Mart 
askeri darbesinin yarım bıraktığına inandıkları işi tamamlama 
hazırlıkları.   

Bu arada, rahmetli Abdi İpekçi’nin CIA Türkiye sorum-
lusuyla yaptığı bir görüşmeyi Abdi İpekçi yazdı. Abdi İpekçi 
demokrat bir gazeteciydi, barıştan ve kardeşlikten yana bir 
gazeteciydi. Böylesine bir süreçte 79 yılındayız. TMMOB’ye 
bağlı 17 odamız vardı. Taleplerimiz, grevli ve toplusözleşmeli 
sendikal haklar, eşit işe eşit ücret talepleri, faşist sokaklar da-
ğıtılsın. Çünkü kontrgerilla alanından söz ediliyor, bireysel ci-
nayetler işleniyor. Kontrgerillayı ilk telaffuz eden savcı öldürül-
müş, böyle bir ortam. Ecevit Başbakan, yani o günkü 19 Eylül 
tablosunda Başbakan. Bizim de örgütlülüğümüz 70 bin mü-
hendis-mimar. Aşağı yukarı 800’e yakın işyerinde örgütlenme 
oluyor, işyeri temsilcilikleri üstüne inşa edilmiş bir örgüt. Oda 
Yönetim Kurulu Üyesiyim, Yönetim Kurulu Başkanıyım; ama 
çalıştığım birimde de, Planlama Biriminde de mühendis-mi-
marlar örgütlülüğü içinde yer alıyorum. Dolayısıyla bürokratik 
bir mekanizmada hareket edilmiyor. İşyerinde yapılan toplan-
tılarla da eylem süreci başlamış oluyor.

6-7 bin ev kirası, mühendis de 5 bin lira alıyor. Böylesine 
bir yoksulluğun, işsizliğin arttığı bir dönem; IMF politikaları-
nı, stand-by anlaşmalarının Türkiye’ye dayatıldığı bir dönem. 
“Özellikle kamu çalışanlarına herhangi bir ücret zammı ya-
pamazsın” diye IMF’nin ekonomisini sıktığı, kontrol ettiği bir 
Türkiye ortamı. Bir taraftan da faşist örgütlenme, devrimci ve 
toplumsal muhalefeti, gelişen muhalefeti ezmek için cinayet-
lerin planlandığı ve yaşama geçirildiği, katliamların yapıldığı 
bir dönem, kurtarılmış bölgelerin olduğu bir dönem; devrim-
cilerin giremediği, faşistlerin giremediği, böylesine bir ayrış-
manın olduğu bir dönem, bir Türkiye. 

19 Eylüle gelen süreçte, aşağı yukarı eylülün başında bu 
hazıklıklar başladı. Bütün oda yönetimleri TMMOB çatısı al-
tında toplandı. Kararlar paylaşılarak alınıyor. Birinci büyük 
toplantımızda -burası önemli- 17 odadan 14 katılım vardı. İç-
mimarlar pek temsil edilmiyordu. Bugün de öyle zaten. Üye 
sayıları çok az, bir de bu alanla pek ilişkili değiller. Katılan 14 
odadan 4-5 oda çok eğilimli değil direnişe. Aslında çoğunluk 
var, olabilir. 11’e 4, 10’a 5 gibi bir çoğunluk var. Sosyalist ör-
gütlenmelerin çok geniş olduğu bir dönem. O dönemi yaşa-
yan arkadaşlar bilirler; Devrimci Yol, Kurtuluş ve benzeri diğer 
bütün siyasal eğilimler bir kavgayı değil, ortak mücadeleyi ve 
dayanışmayı geliştiren bir rol oynuyor. Birinci toplantıda biz 
bu kararı aldık. Ertesi gün ikinci toplantı yapıldı. TMMOB’nin 
profesyonel Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa arkadaş. Bir 
şey dikkatimizi çekti. Birlik Başkanımız Teoman Öztürk, tartış-
manın belli bir noktasında hukuk müşavirini davet etti içeriye. 
Sonra İnsan Hakları Derneğinin Başkanlığını yapan kişi bizim 
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hukuk müşavirimizdi. “Bugünkü direniş kararını alırsak, iş bı-
rakma eylemi dediğimiz kararı alırsak, bu kararı alan Birlik 
yöneticileri, oda yöneticileri hangi maddeyle yargılanır?” diye 
bir bölüm açıldı. Bazı arkadaşlar itiraz ettiler. “Bu şık olmuyor, 
estetik olmuyor. Yasayla direniş aynı anda yürümez. Direniş 
kararı alınır, meşrudur. Soruşturma açılırsa, yargılama açılırsa 
savunma görevi düşer” biçimindeydi ve doğrusu da oydu za-
ten. Oybirliğiyle 19 Eylül direniş kararı alındı. 

Bizim TMMOB örgütlülüğünün sayısı o tarihlerde 70 bin 
diye geçiyor. Çok abartılı diye algılamayın. Denilebilir ki, tam 
bir katılım. Artı, demokratik kamuoyu, demokrasi güçlerinin 
de TMMOB eylemine verdiği destekle birlikte 100 bini aşan, 
Türkiye genelinde yaşama geçmiş olan bir eylem. Bu eylem 
bugün yapıldı. 53-54 ilde gerçekleştirildi bu eylem. Yani şöyle 
mukayese edebiliriz bu olayı: Bugün 43 ilde TMMOB eylemi 
anma toplantıları yapıyor, o gün 54-55 ilde direniş yapılıyor. 
Bugün TMMOB’nin 2 yılda bir yaptığı “Mesleğimize sahip çıkı-
yoruz” mitinglerinde gelinen nokta bağlamında bir değerlen-
dirme yapıldı. 10-15 bin civarında insan katılıyor. 

Bu söyleşilerin şu yararı olursa bir anlam taşır: Bura-
dan	 geleceğe	 bakmaya,	 bir	 gelecek	 projeksiyonu	 kurmaya.	
Einstein’ın bir sözü vardır; “Hayal gücü, bilgiden ve bilimden 
öte bir şeydir.” Siz hayal gücünüzü yitirdiğiniz zaman, istedi-
ğiniz kadar bilgili ve bilimden yana olun, pek bir anlamı yok. 
Marx’ın dediği gibi, biz tarihi yazan değil, tarihi yapan olmak 
zorundayız. Tarihi yazmak filozofların işidir. Dolayısıyla mü-
hendislik-mimarlık, insanoğlunun ilk ortaya çıkışıyla başlayan 
bir tarih. Neden? Tekerleğin ilk icat edilmesi mühendisliğin 
başlangıcıdır. Yaşamı kolaylaştırmak, daha sağlıklı ve daha 
güvenli yaşam ortamları kurmak, ülkenin kaynaklarını doğru 
kullanma,	ekolojiye	sahip	çıkmak,	doğa	ve	insan	ilişkilerini,	in-
san-toprak ilişkilerini doğru kararlar içerisinde yönlendirmek 
ve mühendislik-mimarlık alanını insanlık tarihinden aldığı 
güç. Bizim referansımız binlerce yıl önceki insan referansları, o 
toplumların geliştirdiği, taş taş üstüne koyarak zenginleştirdi-
ği değerler bütünüdür. O bağlamda, Anadolu ve Mezopotam-
ya coğrafyası insanlık tarihinin Kâbe’si aslında. Neden Kâbe’si? 
Çünkü ilk insan pratiklerinin yaşandığı bir coğrafya. 

Bir tek örnek bunu daha anlaşılır kılabilir. Çatalhöyük, gü-
nümüzden	400	yıl	önce	kurulan	bir	kent.	Dünya	sosyolojisi	ve	
dünya	sosyal	antropolojisi	bunun	üzerine	kafa	yoruyor,	kazılar	
yapıyor,	mesajlar	çıkıyor,	ilginç	mesajlar	çıkıyor.	8400	yıl	önce	
200 hektarlık bir alanda 2 bin kişinin yaşadığı bir yerleşim biri-
mi. Kent 7 kat üst üste kurulmuş. Kentin 1969’dan beri yüzde 
15’i kazılmış durumda. Çıkan bulgular şunlar: Bakıyorlar, diyor-
lar	ki,	“Bütün	yerleşim	mekânları	eşit.”	Bir	mesaj	daha	veriyor	
8400 öncesinden günümüze. Diyorlar ki, “Kadın-erkek eşitli-
ğinde tam bir eşitlik var.” Neden? Çünkü daha çok anaerkil bir 
toplum. Yapılan kazılarda çıkan duvar figürlerinde, at üstünde, 
elinde kılıç, balta sallayan erkek figürleri yok. İlginçtir, ilk harita 
duvarda orada çıkıyor ve kartografik özellikleri günümüz kar-
tografyasıyla birebir uyuyor. Harita öyle ki, arkada bir dağ var, 
Hasan Dağı. Onu da figür olarak, sembol olarak koymuşlar. 
Çocuklar öldükleri zaman annelerinin yanına gömülüyor. Me-
zarlık yok, evin bodrumuna gömülüyor. Bir şey daha çıkıyor 

ki, şiddet, darp ve işkenceden ölüm yok, izlerine rastlanmıyor. 
Çatalhöyük’ten bakarsak, 8400 yıl önce dünya böyle değildi. 
Diyor ki Çatalhöyük, dünya eskiden böyle değildi, yarın böyle 
olmayabilir. Bu bir hayal gücü, yani bir gelecek tasavvurunu 
önümüze koyuyor. Dolayısıyla biz bu coğrafyanın çocukları 
olarak bu referanslar üstünden mühendislik-mimarlık alanına 
bakmaya çalıştık. 

2004 TMMOB Genel Kurulu yapılıyor. Çok ayrıştığımız bir 
dönem. Ayrıldığımız değil, ayrıştığımız bir dönem. Genel Ku-
rul ikiye bölünmüş. Çok temel bir konuda oylama yapıyoruz. 
Şayet o yaptığımız oylama 80 öncesi TMMOB Genel Kurulun-
da olsa oybirliği olacaktı. Konu şu: 98 TMMOB Genel Kurulu 
Demokrasi Kurultayı kararını almış, Mühendislik-Mimarlık 
Kurultayından geçmiş, TMMOB Genel Kurulunda oylama ya-
pıyoruz. Karar taslağı şu: “TMMOB’yi yeniden devrimci genç 
kadrolarla buluşturmak, yeni bir dinamizm kazandırmak, ör-
gütlülüğü geliştirmek” filan gibi gerekçelerle, 3 dönemden 
daha fazla görev alınmamalı. Çünkü çürümüş bir yapıyı gör-
dük 12 Eylül içerisinde. Bir oylama oldu, ikiye bölündük. Di-
van Başkanı dedi ki, “35 oy bu önergeyi reddetti.” Biz bir daha 
sayılmasını istedik. O arada ben çıktım, bir konuşma yapıyo-
rum. Bir dönem önce İkinci Başkanıydım TMMOB’nin. Bizim 
ayrıştığımız grupta müthiş alkış başladı, ben müdahale ettim. 
“Gerek yok, inanın gerek yok. Burada daha çok alkışlanmak 
için konuşmuyorum ben. Ben inanıyorum ki, bu oylama 1980 
öncesi TMMOB Genel Kurulunda yapılsaydı, bu oybirliğiyle 
geçerdi. Ret oyu veren arkadaşların bunu düşünmesini isti-
yorum, bunu sorgulamalarını istiyorum. Neden ısrar ediyor-
sunuz, yani o koltuklarda daha fazla kalmak neden?” dedim. 
Tarzımız böyle olsun istiyorum ben, yani daha sakin. Yani alkı-
şa filan prim veren bir yapı benimsemiyorum aslında. Çünkü 
mücadelenin derinleşmesi ve bunun felsefi temellerinin iyi 
içselleştirilmesi gerekiyor. 

79 direnişi öncesi Birlik Başkanımız Teoman Öztürk dedi 
ki, “Ecevit’ten bir randevu isteyelim. Biz direniş kararı aldık 
diyelim” dedi. O sırada Ecevit yurtdışında. Bizi Ahmet … bir 
müsteşar kabul etti. 6 veya 7 kişiydik. Müsteşara gittik. Beye-
fendi kibar, papyonlu, çıtkırıldım, oturtacak bir yer bulamıyor 
filan. Başkan Teoman Öztürk bunu deklare etti, “Ahmet bey; 
biz, grevli sendikal haklar için, toplusözleşme hakkı için, eşit 
işe eşit ücret için, faşist odakların dağıtılması için, ekonomik 
ve demokratik haklarımız için, IMF politikalarını durdurmak 
için ve benzeri gerekçelerle bunları yayınladık. Bütün yayın-
larımızda bunlar dile getiriliyor. Biz direniş kararı aldık” dedi. 
“Bir dakika, bunları çözeriz” dedi. Teoman Öztürk, “Ama IMF 
olmaz” dedi. “Onun da bir kalbi var, o da bir insan” dedi. 

Ecevit	Hükümeti	şöyle	önemli	bir	süreç.	Zaten	79	14	Ekim	
seçimleri oldu arkasından, Ecevit seçimleri kaybedince ikti-
dardan düştü ve İkinci MC dediğimiz süreç kuruldu. 

Değerli arkadaşlar; oda üyesi olduk, odalardan bir şey al-
madık biz. Kuşak olarak zaten alanlardan ve meydanlardan 
odalara indik. 68 kuşağının zaten koordinatları belli, müca-
dele hedefleri belli; Türkiye’nin her alanında başkaldırının, 
gençlik hareketinin bir nirengi olması. 68, Fransa’da başlayan, 
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dalga dalga bütün dünyaya yayılan ve Türkiye’yi de etkileyen 
bir gençlik hareketi. Bu gençlik hareketi bir süre sonra toplu-
mun bütün sorunlarıyla, toplumun bütün kesimleriyle temas 
ve ilişki içerisine girmeye başladı. Toplumda da bu konuda 
kendiliğinden bir talep gelişiyor. Biz, özel okullar ve paralı özel 
eğitimle mücadele, “Petroller millileştirilsin” Ankara yürüyüşü, 
“Boğaziçi	Köprüsü	bu	şeyi	çözmez,	Zap	Suyuna	köprü”	ve	ben-
zeri eylemlerle bir toplumsal mücadelenin, Türkiye’nin bütün 
kesimlerinde başlayan hak arama mücadelesinin gençlik kad-
roları olarak, toplumdan bir adım önde, önderlik gibi bir olay 
gelişmeye başladı kendiliğinden. İşçi sınıfı örgütlülüğü müca-
delesi, 15-16 Haziran 1971 dediğimiz bir olay oldu. Biz öğren-
ciydik. 15-16 Haziran olaylarında İstanbul, deyim yerindeyse 
düşmüştü, kelimenin tam anlamıyla düşmüştü. Galata Köp-
rüsü açıldı, gemi seferleri durduruldu, ortada tek bir güvenlik 
görevlisi kalmadı, yani güvenlik görevlilerinin ortada kalması-
nı gerektirecek bütün koşullar ortaya çıktı. Kartal Maltepe’den 
başlayan işçi yürüyüşüne yüz binlerce insan katıldı, o bari-
katlarda kimse duramadı ve İstanbul, iki-üç gün, güvenlik 
güçlerinin olmadığı… Bir devrim anı gibi değerlendirmemek 
gerekiyor, ama örneğin şunu aktarabilirim. Ben Yıldız Üniver-
sitesinde öğrenciydim. Yıldız Üniversitesine Levent, Gültepe 
tarafından, yani bugünkü adıyla Maslak güzergâhından ge-
len -Gültepe işçi semtiydi, gecekondu bölgeleri oluşuyordu 
orada, fabrikaların çok yoğun olduğu bir bölgeydi- büyük 
bir kol Yıldız’dan Beşiktaş’a doğru inerken biz katıldık o kola. 
Beşiktaş’a indiğimizde de toplum polisi karargâhını ve Beşik-
taş Karakolunu bastık. Polisler kaçmıştı zaten. İçeride olan 3-5 
tutukluyu da kapıları bırakıp çıkardık. 

Kısa bir süre sonra büyük bir tutuklama başladı. Benim ilk 
tutuklandığım dönem o oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
Yıldız Üniversitesi, 15-16 Haziran olayları nedeniyle başlayan 
tutuklamaları protesto etmek amacıyla ekim sınavlarına gir-
meme kararı aldı. Okulun önünde toplandık. Sınava kimse gir-
miyordu, girmek isteyenler de o kitleyi görünce girmiyordu. 
Ben, o arada bir sivil polis grubu tarafından alındım. Böyle çok 
arkadaş alındı. 

Bu olayı şunun için anlatıyorum: Kartal Maltepe fabrikala-
rından da büyük tutuklamalar var ve Birinci Şube müteferrikası 
dolu. Yani diyebilirim ki, müteferrika dediğimiz bölümün içeri-
sinde 200-250 kişi varız, nefes alamıyoruz. Orada orta yaşlı bi-
risini	işaret	ediyorlar.	Şokta,	psikolojisi	bozulmuş.	Birileri	dedi	
ki, “Trakyalı bu, göçmen. Sen bir konuşur musun?” Yanaştım iş-
çiye. Kartal’daki fabrikada işçi temsilcisiymiş. “Niye böyle oldu 
sana?” dedim. Üzüldüm tabii. Olay şu: Bulgaristan devrimine 
benzetmiş 15-16 Haziran eylemlerini. Yani Bulgaristan’da ge-
rillalar dağdan kenti indikleri zaman, devrim anı, iktidar güçlü. 
Bu işçi de, “Yüz binlerce insanın sel gibi aktığı yürüyüşü görün-
ce, ben de yol üzerinde olan bir polis karakolunu 8-10 kişiyle 
işgal ettim. Polisler kaçmış, ama kalan 2-3 polisi de tutuklayıp 
attık içeri” dedi. “Üç kere bağımsız Türkiye” diye bağır dedim. 
O başladı “Bakımsız Türkiye” demeye. Bir hafta sonra bu işçinin 
içeride öldüğüne ilişkin kayıtlar var. Büyük tutuklamalar oldu. 
O tarihte DİSK, harekete pek sahip çıkan bir pozisyon takınma-
dılar, biraz korktular, ürktüler. Eylemin nedeni de şuydu aslın-

da: 274 sayılı Sendikalar Kanunu vardı. Bu Sendikalar Kanunu 
vardı; DİSK’in örgütlenmesini engellemek için, bu Sendikalar 
Kanununa hükümet değişiklik önerisi getirdi Parlamentoda. 
İki büyük konfederasyon vardı; TÜRK-İŞ ve DİSK. Sağmalcı-
lar o zaman meyve bahçeleriyle, bostan tarlalarıyla doluydu, 
şimdiki Bayrampaşa yeni inşa edilmişti, pırıl pırıldı. İlk oraya 
girdim. Bayağı lükstü. Sağmalcılardaki fabrikalara gittiğimiz 
ilk toplantılarda, İsmet Demir diye efsane bir Yol-İş Sendika-
sı Başkanı vardı. Yani işçi sınıfı tarihinde... Tahir’i anlatırlar, bir 
de İsmet Demir’i anlatırlar. Bizim İsmet Demir’le bir mesaimiz 
oldu, yakın tanıma imkanı buldum. Eski bir topograf olduğu 
için, o da beni sevdi, ben de onu çok sevdim. O derdi ki işçi-
lere, “DİSK’le TÜRK-İŞ arasındaki fark şudur: TÜRK-İŞ’i bıçakla 
ikiye bölün ortadan, dolar akar, Amerikan Dolarıyla beslenir 
bu sendikacılar.” İşçi sınıfı örgütlenmesine yaşamını adamış. 
Düşünebiliyor musunuz, Yol-İş Sendikasının Genel Başkanı; 
ama evi olmayan, üstünde bir ceketle pantolondan başka 
hiçbir şeyi olmayan, bizim öğrenci evinde tam 5.5 ay beraber 
kaldığımız birisi kendisi. 12 Eylül işkencelerinden sonra, işken-
celer sonucu aldığı darbelerle düzelmedi ve yaşamını yitirdi. 

“Hayal gücü, bilimden ve bilgiden de öte bir şeydir” der-
ken demek istediğim olay şuydu: Hayal gücünüzü yitirdiğiniz 
zaman, bulunduğunuz hangi mekân, hangi örgütlenme, han-
gi yapı olursa olsun, çok fazla bir anlam ifade etmez, yani o iliş-
kiler sizi bir yere taşımaz, o ilişkiler sizi geliştirmez. Hayal gücü, 
sizde sürekli önce kendi meslek alanınızda bu perspektifin 
açmış olduğu alanda yapmış olduğunuz faaliyeti sorgulamayı 
getirir, akşam yattığınızda günlük faaliyetinizin ona denk dü-
şüp düşmediğini irdelemenizi getirir veya bu meslek alanının 
toplum aleyhine mi, toplum lehine mi işlediğini, kimlere hiz-
met ettiğinizi. Bizim mesleğimiz çok kritik bir meslektir. Diğer 
mühendislik dallarından şöyle bir farklılığı vardır: Hukuku ve 
tekniğin beraber olduğu ender mesleklerden biridir. Mese-
la mesleğimizin ünlü devrimcileri vardır; Fransız devrimcisi 
... bunlardan biridir. İşsizken, yoksul bir ailenin oğlu olarak, 
Fransız saldırgan sınıfının -onun tabirini söylüyorum- yani 
feodal toprak ağalarının tapu kütüklerini tutmakla işe başla-
mış, tapu memuru olarak. Cezaevinde yazdığı bir eseri vardır. 
1789 Fransız Devriminden sonra, devrimin yeterli olmadığını; 
Fransız Devriminin eşitlik, kardeşlik ve özgürlük bağlamında 
o tahayyül ettikleri hedeflerden uzaklaştığını görünce, yeni 
bir örgütlenmeye girer Faber, ama tutuklanıp cezaevine atılır. 
Cezaevinde yazdığı eserlerden biri de, Le …. 74-75’te ilk işi-
miz, bu kitabı sipariş verdim, 8 ay sonra bu kitap geldi. Oradan 
tercümeler yaparak bültenlerde, şu bültenlerin birkaçında yer 
verdik.

Şu bülten bizim ilk bültenlerimizden biridir. 1977-78’li 
yıllar. Daha çok Odanın yayın organı, kuşe baskılı, içinde bol 
formüllerin olduğu, dengeleme hesaplarının haddi hesabı ol-
mayan; ama sosyal ve toplumsal bağlamda yayın organımızın 
olmadığı bir Oda. Diğer dergilerin hazırlanması daha masraflı. 
Biz dedik ki, bunu arada bir çıkarırsak. Sonra bunun sürelerini 
kısalttık, önemli günlerde hiç süresine bakmadan çıkarmaya 
başladık. 1 Mayıs geliyorsa hemen çıkarıyorduk. Paketleniyor-
du, bütün üyelere gidiyordu. Bu bültenlerde bunları anlatma-
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ya ve yaymaya başladık, haritacılık da kendi tarihiyle buluşsun 
bağlamında. 

Bu, bizim meslek örgütü olarak kamuoyunda da yer al-
mamızı sağlayan bir şey. Yer almamızı sağladığı için yapmadık 
bunu, ama birden kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. TRT 
radyolarında Harita Mühendisleri Odasının demeç verdiği, 
günlük basının en çok yer verdiği bir olay bu. Neydi bu olay? 
Bir Toprak Reformu Kanunu çıkmıştı, Anayasa Mahkemesi 77 
yılında bu Kanunu iptal etti. Gerekçesi şuydu: Antalya Asliye 
Hukuk Mahkemesinde bir vatandaş dava açmış. Çünkü çıkan 
Toprak Reformu Kanunu, kamulaştırmalarda vergi beyanını 
esas alıyordu, rayiç bedel filan yoktu yani. Diyordu ki, “Toprak 
reformu yapmak için bu toprakları kamulaştıracağım, mülk 
sahiplerinin verdiği beyan üzerinden kamulaştıracağım.” Bu, 
Anayasa değişikliği ilkesine aykırıdır” diye Antalya Asliye Hu-
kuk Mahkemesinin açtığı dava nedeniyle, Anayasaya aykırılık 
iddiasıyla Anayasa Mahkemesine gidiyor ve Anayasa Mahke-
mesi Mayıs 77’de Kanunu iptal ediyor; ama siyasal iktidara, 
yeni yasa çıkarması için 1 yıl süre veriyor. Karar böyleydi. Yü-
rürlüğe girme tarihi 14 Mayıs 1978.  

Bu arada biz, Urfa bölgesinde başlayan toprak reformu iş-
lemlerini inceliyoruz bir taraftan; hem Toprak Reformu Müste-
şarlığından, hem konuyla ilgili insanlardan bilgiler topluyoruz 
ve orada işlerin iyi gitmediğini görüyoruz. Urfa, kadastrosu 
yapılmamış bir il, köyleriyle birlikte. Toprak reformu yapma-
dan önce kadastroyu, tapulamayı soktular. Biz itiraz ediyoruz, 
“Toprak reformu yapmak istiyorsanız bir yerde, kadastroyu 
sokmayın.” Neden? Ben, o tarihte lisede öğrenciydim, 66 yılın-
da; İmran Ökten diye bir Yargıtay Başkanının cenazesi bizim 
okulun hemen yanındaki camiye getirildi ve gerici bir grup 
bu cenazeye saldırdı. Basında yer aldı bu. Bu Yargıtay Başka-
nı, demokrat kimliği olan bir Yargıtay Başkanıydı. Aslında ilk 
Tapulama Kanunu 64’te çıkmıştı. Anayasa Mahkemesi şekli 
açıdan bunu bozdu, siyasal iktidar yine çıkardı. Diyor ki adam, 
“Bu Tapulama Kanununun 33. Maddesi, kadastro ve tapula-
ma çalışmalarında esas alınacak belgeleri sayıyor.” Bu kitapta, 
Sol Yayınlarının Editörü Muzaffer Erdost’un tebliğinden oku-
yorum.  Diyor ki, “Bu Madde şu belgeleri arıyor: Tasdikli irade 
suretleri ve fermanlar, muteber mütevelli, sipahi, mültezim 
temessük veya senetleri, kayıtları bulunmayan tapu ve mülga 
Hazine hassa senedi veya muvakkat tasarruf ilmühaberi, fay-
rimusaddak tapu yoklama kayıtları. Diyor ki Erdost, “Bu belge-
ler Osmanlı toprak sisteminde esas mülkiyet belgeleri değil-
di.” Çünkü Osmanlı, içten çürümekte olan ve yıktığı Bizans’ın 
sistemini alan bir imparatorluk, toprak mülkiyeti konusunda 
ise Bizans’ı olduğu gibi alıp revize eden bir imparatorluktur. 
Dolayısıyla kendisinin keşfettiği değil, Bizans toprak sistemini 
alıp taşıyan bir imparatorluk ve esas olarak toprak miridir, yani 
devlet mülkü. Size bu belgelerle kullanım hakkını veriyor, ge-
çici kullanım. Açalım biraz. Sipahi senetleri. Diyor ki Osmanlı, 
“Sefere giderken 500 atlı tepeden tırnağa silahlı verirsen, sana 
3 bin dönüm toprak veriyorum.” Onunla sınırlı veya “Ürün ve-
receksin imparatorluğa” diyor. Cumhuriyeti sorgulamamız ge-
rekiyor burada. Cumhuriyet, Osmanlı’yı yıkan, Osmanlı’nın yı-
kılması üzerine kurulan yeni bir sistem olmakla birlikte, toprak 

mülkiyeti konusundaki izlediği politika Osmanlı’nın gerisinde. 

MUSTAFA YILDIZ - Burada çok güzel bir soru soracağım 
size. Mustafa Kemal’i herkes suçluyor. Bu şeyin altında Musta-
fa Kemal tek adamdı. Ona herkes karşıydı, ama...

CELAL BEŞİKTEPE - Mustafa Kemal’i konuşmuyoruz, 
1966’yı konuşuyoruz. 

MUSTAFA YILDIZ - Hayır, Mustafa Kemal’in kurduğu Cum-
huriyeti konuşuyorsunuz. Evet, evet, Cumhuriyeti konuşuyor-
sunuz. 

CELAL BEŞİKTEPE - Mustafa Kemal döneminde toprak 
reformu girişimleri... Biz, Türkiye’deki devrimin yolunu, “Önce 
bağımsızlık, demokrasi, ama sosyalizm yolunda demokrasi 
mücadelesi” diye tanımlıyorduk. Bir demokratik devrim, bu 
demokratik devrimin tamamlanmamış bölümlerinin önce 
yapılması. Bakın, dikkat edin, tarım reformunu savunmuyo-
ruz, toprak reformu. Tarımda reform, isteyenin istediği zaman 
yapabileceği bir şey değil. Toprak reformu, gerici bağları, yani 
toprak işleyen insanı özgür vatandaş durumuna getirme ha-
reketidir; feodalitenin baskısı altında değil, kentte yaşayan 
bir insan mertebesine yükseltme hareketidir. 1950 Demokrat 
Parti hareketi aslında toprak ağaları hareketidir. Adnan Men-
deres’lerin, Celal Bayar’ların kurmuş olduğu...

MUSTAFA YILDIZ - Sayın Başkan; birisinden mi korku-
yorsunuz siz Allah aşkına? Mustafa Kemal toprak reformunu 
neden yapamadı, bunu açıklayın, öğrensin herkes. Korkuyor-
sunuz siz, vallahi korkuyorsunuz. Mustafa Kemal bunu niye 
başaramadı, bunu anlatın. Ben açıklayayım. Mustafa Kemal 
tekti, o çağdaştı, dünyanın en büyüğüydü. O tek başına kaldı, 
onu kimse sevmiyordu. 

SALONDAN - Şimdi Mustafa Kemal’i konuşmuyoruz. 1938, 
Mustafa Kemal’in vefat ettiği yıl. 

SALONDAN - Yorumlarınıza ve sorularınıza Celal beyin ko-
nuşması bittikten sonra devam eder misiniz?  

CELAL BEŞİKTEPE - 1950 hareketi, Marshall Yardımlarıy-
la, Truman Doktriniyle Türkiye’ye giriyor. Nasıl giriyor? Türki-
ye’deki Amerikan üsleri kuruluyor. Şimdi Mustafa diyecek ki 
buna, “Cumhuriyet mi kurdu bunu?” Evet, Cumhuriyet kurdu. 
Ne var bunda? Otomotiv giriyor, traktör giriyor, işgücü açığa 
çıkıyor, kentlere…

MUSTAFA YILDIZ - Sayın Başkan; Marksist’seniz Marksist 
gibi konuşun. Hep Cumhuriyete, şuna buna yüklüyorsunuz. 
Sınıf tahliline girin lütfen. İşin doğrusu o. Yanlış. Sınıf tahliline 
girmeden anlatmak yanlıştır. 

CELAL BEŞİKTEPE - Ben Mustafa’ya konuşmuyorum ki. Bu 
söyleşi bittikten sonra söz alırsın, “Şu söylediklerine katılıyo-
rum, buna katılmıyorum” dersin. Benim anlattığım her şeye 
herkes katılmak zorunda değil ki.

MUSTAFA YILDIZ - Ama işin doğrusu da budur.  

CELAL BEŞİKTEPE - Toprak reformu olayı kritik bir durum-
dur. Bizim üyelerimizin büyük bölümü Kadastro Genel Mü-
dürlüğünde çalışıyor. Ben Kadastro Lisesini bitirdikten sonra 
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Bursa Tapulama Müdürlüğüne tayin oldum, 5 ay tapulama 
teknisyenliği yaptım. Tapulama teknisyenliği yaptığım köy, 
Bursa Karacabey güzergâhı üzerinde bir köydü. Köyde yatıp 
kalkıyoruz. O arada, Ankara’dan ayrılırken, bizim okula yakın 
olan kitapçıda bir kitap elime geçti. İnce, bundan daha küçük, 
60 sayfa civarında bir kitap, “Sosyalist Türkiye.” Bu kitabı aldım, 
çantama koydum, geceleri kitaptan bölümler okuyorum. Ki-
tap, toplumla ilgili olan genel müdürlüklerin ne iş yaptığını 
anlatıyor. Kadastro Genel Müdürlüğü için diyor ki, “Kadastro 
Genel Müdürlüğü, bu tapulama kanunları kapsamında, aslın-
da insanlara ait olan, toprağı işleyenlere ait olan, yoksul köy-
lülere ait olan büyük toprakları ağalara tapular. İşlevi budur.” 
Tabii, teknisyen vardı. Ben teknisyen aday adayıydım. İki tek-
nisyenden oluşuyor. Tutanak tutuyor, tapulama tutanağı. Tek-
nisyen aday adayı, 6 ay sonra teknisyen adayı oluyormuşsun, 
1 yıl sona da teknisyen oluyormuşsun. Bizi tapulama müdür-
lüklerine tayin ettiler. Yani Kadastro Lisesi mezunları o tarihe 
kadar şehir kadastro müdürlüklerine tayin ediliyormuş. Bizi 
tapulama müdürlüğüne tayin ettiler. Kuralar geldi. Dereceyle 
bitiren 3 kişi kura harici kaldık. Ben Bursa İnegöllüyüm. “Üçü-
nü istediği yere veririz” dediler. Ben Bursa’yı istedim, Abdullah 
Öcalan Urfa’yı istedi, Cihan da Bandırma’yı istedi. Teknisyenli-
ğimiz bu. Yani Öcalan’la sınıf arkadaşıyız. O da Kadastro Lisesi 
mezunu. 

Orada kitabı okuyorum akşam. Ertesi gün de Yalçın beyin, 
teknisyenin tuttuğu tutanakları okuyorum. Bendeki ilk bilinç-
lenme, o teknisyen olarak görev yaptığım döneme denk gelir. 
Bu toprak ilişkilerinde ne yaptığımız, kime hizmet ettiğimiz, 
hangi yasalarla hizmet ettiğimiz... Bir siyasal bilinç yoktu, ama 

şu vardı: Nasıl ki Gezi eyleminde Gezi ruhu Türkiye’ye yayıldı, 
genç insanlar Gezi’ye katıldı, bir nefes aldı Türkiye... Kadast-
ro Lisesi Kızılay’ın merkezindeydi, gençlik hareketleri hep 
önümüzden geçerdi. O gençlik hareketlerinin içinde, bizim 
okuldan 30-40 kişi karışırdı. Dolayısıyla o kırılma noktası, bu 
konunun Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu bir 
noktayı yakaladığını hissettim. Ondan sonraki bütün mesleki 
yaşamımda da kadastronun ve tapulamanın asıl işlevinin ne 
olması gerektiği ve kime hizmet ettiğini hep sorguladım. 

Bu Kongre şöyle oldu arkadaşlar: Devlet bakanları ve Tür-
kiye solunun bütün temsilcileri, Mihri Belli, Doğu Perinçek, 
Melih Gürcan, Toprak Reformu Müsteşarı Saim Kendir davet 
edildi. Diyoruz ki biz, “Urfa’da 1 milyon 620 bin dönüm ara-
zi kamulaştırdınız. Bu kamulaştırılan yerlerin büyük bölümü 
taşlık, kayalık, yani işleme olanağı bulunmayan araziler. Önce 
tapu verdiniz, sonra kamulaştırdınız, yoksul köylüye bir şey 
dağıtmadınız.” Bütün bu olay toprak reformu beklentilerini 
boşa çıkardı. Bizim Oda olarak bunu sürdürmemiz iki açıdan 
önemliydi. Üyelerimizin neredeyse yüzde 70’i Tapu Kadast-
ro Genel Müdürlüğünde görevliydi diyebilirim. Benim üye 
numaram 758’di. Türkiye’de 758 mühendisten biriymişiz. Bu-
nun 50-60’ının vefat ettiğini düşünsek, ilk 700 mühendisten 
biriyim. Odanın ekonomik kaynakları yok. Bu kitabın kaynağı 
şöyle çıkarıldı: 5 bin kitaptan 4 binini bakanlıklara sattık, bu 
kitabın masrafı çıktı; ama 700 üyeye ücretsiz gönderdik. Me-
sela	Ziraat	Bankası	Genel	Müdürü	400	tane	aldı,	bir	müsteşar	
yardımcısı 1200 tane aldı. 1000 tanesi elimizde kalmıştı. 12 
Eylül 1980 askeri darbesinde Odayı su basmış, 1000’i de öyle 
telef oldu gitti.
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TMMOB örgütlülüğü çatı örgütü olarak politika üreten, 
siyasal alan açan bir yapıdaydı. Ne demek bu? 1977 yılında 
Ecevit Birliği ziyaret ediyor. Birlik bülteni dışında, bir de son-
radan çıkan Birlik bültenimiz vardı. Dosya konuları var; demir-
çelikten,	kentleşmeden	tutun,	enerji	alanına	kadar	dosya	ko-
nuları var. Ecevit bunları izlemiş, takip etmiş herhalde, Teoman 
Öztürk’ten randevu alıp Birliğe ziyarete geldi. Yıl 77. Ecevit, se-
çimlerden sonra yeni kurulacak kabinede Birlikten üye istiyor 
ve “Önereceğiniz adayları seçilebilecek yerlerden koyarız” di-
yor. Beraber geldiği kişi de, sonradan Sanayi Bakanı olan Cahit 
Kaya. Teoman Öztürk orada birden bu talebi reddetti. 

Ben, 2004’ten günümüze kadar, TMMOB’yi sorgulayan ve 
TMMOB örgütlülüğünü ele alan 20’ye yakın panelde konuş-
muşum. Bu panellerden notlar çıkardım. Bu notların birinde, 
Birliğin Mehmet Soğancı’dan önceki Başkanı Kaya Güvenç’in 
katıldığı, benim katıldığım, Birliğin eski başkanlarından Yavuz 
Önen’in de katıldığı bir olayda, dikkat ettim, Yavuz Önen bu 
olayı özellikle anlatıyor, bu bahsettiğim olayı. Diyor ki, “Teo-
man Öztürk, hiçbirimize sormadan bu olayı reddetti” diyor. 
Buradan bir sitem olduğunu anlıyorum. Birliğin üretmiş ol-
duğu görüşlerin yaşama geçirilmesi bağlamında, “Belki di-
rekt reddetmeden, daha diyaloglar geliştirebilir” filan demek 
istiyordu. Yavuz’la bunu konuştum, “Öyle demek istiyorum” 
dedi. Bunu şunun anlatıyorum: TMMOB’nin, gerek demokra-
si güçleri, gerek işçi sınıfı örgütleri, toplumun diğer örgütle-
ri düzeyinde olabildiğince saygın bir pozisyonu vardı, iyi bir 
konumdaydı. Bu konum, sadece bütün kitlesini 19 Eylül 79’da 
harekete geçirmesinden kaynaklanmıyordu; toplumu aydın-
latma, toplumun bilmediği alanlarda dosyalarla ve önerilerle 
gündem yaratmayı becermiş, başarmış bir örgüt. Böyle bir 
yapı vardı. Bizim TMMOB raporlarını, mesela Şehir Plancıları, 
İnşaat Mühendisleri, Mimarlar ve Harita, bizim Odamızın dü-
zenlediği Kent Sempozyumundaki önerileri alın, tarihleri ka-
patın, koyun, bugün aynısı. Sistem açısından değişen hiçbir 
şey olmamış, soygun ve rant daha yükselmiş. Ama inanın, 77 
koşullarında Türkiye’deki soygun, rant ve spekülasyon yine bu 
boyuttaymış. Tarihi kapatın, değişmediğini göreceksiniz. 

50 bin üyesi olan TMMOB, üyesiyle direkt ilişki kurmanın 
yolu olarak, bülten, Birlik haberlerini tüm üyelerine gönde-
rerek önemli bir alan açmıştır. Konur Sokak 4/1’de Mimarlar 
Odasına ait olan binanın 2. katı TMMOB katıydı. TMMOB’nin 
Konur Sokak’taki pozisyonu oydu. Mekân küçüktü. Bizim için 
mekânın çok önemi yoktu zaten. Teoman Öztürk’ün Birlik ka-
tındaki odasında, kendisinin oturduğu küçük bir masa ve iki 
tane iskemle vardı, bir alan yoktu; yani geniş mekânlar arayışı 
içinde değildi insanlar. O mekânlardan bu devrimci TMMOB 
çıkmıştı. ODTÜ öğrencileri başta olmak üzere, bodrum katın-
da bir hafta 10 gün içinde 50 bin bülten postaya verilirdi. 

Bugün bakarsak, bugün vahim bir tablo var. 600 bini aşkın 
mühendis-mimar var Türkiye’de şu anda. Bizim 350 bin üye-
miz var. Şu anda Türkiye’deki mühendislik-mimarlık fakülteleri 
yılda 20-30 bin arası mezun veriyor. Ama geldiğimiz noktada 
bunu sorgulamamız gerekiyor. Tarihi de anlatmamın nedeni 
bu, geçmişle gelecek arasındaki bağları kurmak. 

Bir örnekle derdimi daha iyi anlatmak istiyorum. Şu rapor, 
17 Ağustos depreminden sonra kaleme aldığımız bir kitaptır. 
Bu kitap, 2000 yılında 3 bin adet basıldı. TMMOB, hem olan, 
hem olmayan bir örgüttü. Olan bir örgüttü, 350 bin üyesi var-
dı. Şu anda TMMOB’yi temsil ediyoruz. Bu bağlamda ele aldı-
ğımızda, TMMOB buradadır. Ama kurumsal ve hiyerarşik yapı 
açısından ele aldığımızda, neden 3 bin bastık? Çünkü bizim 
2000 yılındaki bütçemiz, toplam TMMOB bütçesi 540 bin lira, 
odaların toplam bütçesi 24 trilyon. Yani odalar kendi bütçele-
rinden ayırdıkları yüzde bilmem ne payla TMMOB’ye pay akta-
ran kurumlar. Bugün gelir kaynakları, o 23-24 trilyon -şimdi 50 
trilyonu geçmiştir- kaynağın yüzde 70’i 4 büyük oda tarafın-
dan yönetiliyor; Makine, İnşaat, Elektrik ve Mimarlar. 17 Ağus-
tos depremi ayrışmaya yol açmıştır. Bu ayrışmada, Makine ve 
İnşaat tam karşı tutum içerisine girmiştir.  Mimarlar ortada bir 
pozisyondadır; hem bizim temsil ettiğimiz görüşü destekle-
mekte, hem kaynak aktarmakta. Elektrik yine ortada bir po-
zisyonda. Nedir bu ortada olan pozisyon meselesi? TMMOB, 
12 Eylül askeri darbesinden sonra 14 yıl Demirel’lerin kongre-
lerinde konuştuğu örgüt haline gelmiştir. Çünkü kadroları tu-
tuklanmıştır, kaçmıştır, aranmıştır, büyük bir kayıp yaşanmıştır, 
94 Kongresi ilk defa yine eski kadroların ayağa kalkmasıyla ya-
pılmıştır. 98 Kongresiyle bir grup arkadaşın değişik bir siyasal 
alanda çalıştıkları ÖDP … orada daha aktiftim. Israr üzerine 
TMMOB’nin, “Örgütü yeniden ayağa kaldıralım” bağlamındaki 
bir ısrarı üzerine yeniden görev aldığım bir dönemdi 98.

Küçükken, İnegöl’de 67 depreminin İnegöl’e olan yansı-
malarına tanık olmuş biriyim, ama Ceyhan depremi gibi bir 
depremi ilk defa görüyordum. İnanamadık önce. 4-5 gün kal-
dık Ceyhan’da. Yerel örgütleri çağırdık. Ankara’ya döndük, yol-
da konuşuyoruz. Hepsi mühendislik-mimarlık hizmeti almış 
yapılar yapılmış Ceyhan’da, lüks binalar, 13-14 tane. Gecekon-
du	değil,	kaçak	değil.	“Bu	binaların	projelendirmeden	 inşaat	
sürecine kadar görev ve rol almış mühendis ve mimarların 
da sorgulanması, örgütlerimizin bu mühendis ve mimarlar 
hakkında işlem başlatması gerekir” diye bir taslağı TMMOB 
yönetiminin önüne koyduk. Bir kavga çıktı. Taslak, 9’a 6 oyla 
kabul edildi. Çünkü bizim örgütsel işleyişimizde şöyle bir şey 
yok: TMMOB, mühendislik ahlakına, etiğine, toplum aleyhine 
faaliyette bulunan bir mühendisi, mimarı onur kuruluna vere-
miyor, oda yönetim kurulu onur kuruluna sevk ediyor. Tuhaf 
bir ilişki bu. Lehte, aleyhte, onaması veya ne için olacaksa, Bir-
lik Yüksek Onur Kuruluna geliyor karar. 

Bizim karar taslağımız şuydu: Odalarımızın bu mühen-
dis ve mimarlarla ilgili onur kurullarının işletilmesini sağla-
ması. Bu tartışma yürürken, araştırma sürerken 17 Ağustos 
depremi geldi. 345 bin konut kullanılamaz hale geldi. Resmi 
veriler bunlar. Bu karar taslağını bir kere daha gündeme ge-
tirdik. Bu sefer 11’e 8 oy, 11’e 7 oy.  Devam ediyor tartışma. 
O zaman ayrışma başladı. Biz, 98 Kongresinde aynı zamanda 
TMMOB Demokrasi Kurultayı kararı aldık; Türkiye genelinde, 
yerellerde Demokrasi Kurultayı, arkasından da Merkezde üye 
bazında bir Demokrasi Kurultayı. Neden; örgütü sorgulamak 
için. 98 Demokrasi Kurultayı hazırlığı sürerken, ilk Yönetim 
Kurulu toplantısında, benim de görev aldığım ilk toplantıda, 
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TMMOB’nin çubuğu yerellere ve örgütsel çalışma alanlarına 
bükmesi gerektiğine dair bir karar alındı. Bu tarihi bir karar-
dır. Ne demek bu? TMMOB, Van’dan başlayarak, toplantıları 
bundan sonra Türkiye düzeyinde yapacaktı. İlk talep Van’dan 
geldi, Van İl Koordinasyonundan. Nedeni şuydu: HADEP se-
çimleri kazanmıştı, belediye seçimlerini. Yerel koordinasyona 
dedi ki, “Bir belediye yapısı seçimle alındı burada HADEP ta-
rafından, belediyecilik ve kentleşme konusunda TMMOB’nin 
de katkısı olsun. Burada bir Kent Sempozyumu ve yerelde bir 
hareketlenme sağlayalım.” Makul gördük, oraya gittik. İlginç-
ti. Biz uçaktan inip Van’a giderken, Belediye Başkanı Van’dan 
kaçıyordu. Sonra Parti onu görevden aldı, rantçı çıktı. İkinci 
toplantı kararı Trabzon’da. Orada bir şeye tanık olduk, gördük. 
Sahil yolunun olası tahribatlarını görüntülüyoruz, bir taraftan 
paneller yapıyoruz, çalışmalar yapılıyor. Yerel rant odaklarıyla 
iç içe geçmiş bir örgüt dünyası kurulmuş. Askeri darbenin de 
yaratmış olduğu o depolitizasyon sürecinde, mesela Bursa’da 
Odamız 13 yıldır aynı başkanlar tarafından yönetiliyor, profes-
yonel olmuşlar. 

17 Ağustos depremi, 12 Eylülden günümüze kadar gelen 
süreci gün yüzüne çıkardı. Depremin ikinci günü Yalova’day-
dım. Yalova istasyonuyla başladık, Değirmendere, Gölcük, 
Adapazarı, Kaynaşlı,  Düzce istasyonları… Oradaki yerel yöne-
ticilere ulaşmaya çalıştım. 5. günü, sabah saat 08.30’da 17-18 
kişi çıkıp geldi. Bursa yolu üzerinde çadırdan bir mekân kur-
muştuk. Yanında bir gecekondu vardı, oradan elektrik aldık 
faks filan meselesini çözmek için. “TMMOB bizim için ne yapa-
cak?” dediler. “Hayrola” dedim ben. 16 kişinin 14’üyle ilgili tu-
tuklama kararı çıkartmışlar mahkemeden. “Sizi teslim edelim 
suçsuzsanız, kendinizi temizleyin” dedik. O toplantıda, bir in-
şaat mühendisi kadın dedi ki, “Ben gördüm bu ilişkiyi. Ben de 
burada çalışıyordum; ama fark ettim ki, burada kalarak bunlar 
gibi olacağım. Buradan kaçtım, Bursa’ya gittim. Depremden 
sonra şimdi geldim. Onların tamamı bizim yerel yöneticileri-
miz.”	Zaten	Yönetim	Kurulu	kararından	da	belli.	Yönetim	Ku-
rulu kararı hiç uygulamaya geçmedi. Ama sonra bizim diğer 
oda yöneticileri başladılar, “Kaçak yapılar, gecekondu yapıları, 
zaten hizmet almamış mühendislik yapıları” demeye. 

Avcılar’da, deprem anında çöken 31 tane bina var. Bu 31 
binayla ilgili Avcılar Belediye Başkanına gittim, müsaadeyi al-
dım, Fen İşleri ve İmar Müdürlüğündeki bütün dosyalarının fo-
tokopisini çektirdik. 3 valiz klasör, 31 binanın dosyası var. Bun-
ları Ankara’ya, Yönetim Kurulu toplantısına götürdük. Dedik 
ki, “Bu 31 binayı, Kurulun uygun gördüğü mühendisler ince-
lesin. Mesleğini iyi bilenler olsun, etik değerleri olanlar olsun.” 
2 mühendis seçildi Kurulun oybirliğiyle. Biri mimar Mücella 
Yapıcı’nın eşi Memik Yapıcı, bir de inşaat mühendisi. Bunlar 3 
ay bu dosyaları incelediler, bir rapor çıkardılar. Rapor burada 
var, 31 binanın öyküsü burada var. Özet şuydu: 31 binanın 28’i 
mühendislik-mimarlık hizmeti alan, hiçbir kaçağı olmayan, 
4’lü TUS uygulaması yapılan… TUS uygulamasından kasıt şu: 
Odalarımız	 proje	 tasdiki	 diye	mühürler	 basıyor.	 Biz,	 onu	 bir	
gelir kaynağı olarak görüyoruz. Ama uygulama aşamasında 
4’lü TUS’taki kasıt şu: İnşaat mühendisinin sahada, mimarın 
sahada, makinecinin sahada, elektrikçinin sahada olması ge-

rekiyor. 4’lü TUS böyle yapılıyor. Sadece 3 veya 4 binada ilave 
kaçak yapılar var, ama onlar da mühendislik hizmeti almış. 

Cumhuriyet gazetesi bunu neredeyse 12 gün tam sayfa 
verdi. Şükran Soner, raporun redaktesinde çok yardımcı oldu 
bize. Eski bir arkadaşımız, ta 68’lerden beri tanıdığımız. Rapo-
run yayınlanması kararı alacağız. “Bu rapor, Yavuz Önen, Celal 
Beşiktepe, İsmail Küçük, Şanver İsmailoğlu, Naci Temeltaş, Et-
hem Torunoğlu, Cemalettin Küçük tarafından hazırlanmıştır. 
Katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.” Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği raporu bu. Çünkü özelleştirmeleri, özel 
yapı denetim bürolarını, bütün bu bahsettiği uygulamaları 
tek tek mercek altına alan, küreselleşme politikalarından tut, 
12 Eylül askeri darbesinden sonra izlenen tüm politikaları ele 
alan,	 yeni	 bir	Türkiye	projeksiyonu	 çizen	 ve	 yeni	 bir	Türkiye	
kurulması gerektiğini, bütün alanlarıyla yeniden kurulması 
gerektiğini raporlaştıran ve müthiş kaynakları olan bir şey. 
“İstanbul depreme hazırlanmalıdır” tartışmaları var. “Finans 
nereden bulacağız?” deniliyordu. Rahmetli Aykut ... bizim 
toplantılarda, “30 yılda İstanbul’u depreme hazırlamak için 
25-30 milyar gerekir” diyordu. “Kaynağı nereden bulacağız?” 
diyorlardı. Kaynak vardı. Kaynak nedir? “İstanbul’u depreme 
hazırlayacak finans kaynakları, öncelikle 1950’den bu yana 
İstanbul’un kentleşme ve sanayileşme sürecinde sermaye bi-
riktiren güçlerin, bankaların, şirketlerin, holdinglerinin vergi-
lendirilmesi yoluyla kamu maliyesince sağlanır” diyor. Avrupa 
Birliği Karma İstişare Komite Toplantısına TMMOB üyedir, TTB 
üyedir, DİSK üyedir. Orada kararlar alınır, İstanbul Sanayi Odası 
gelir, Odalar Birliği gelir. O toplantıda, İstanbul’daki toplantı-
da, “Biz sizi vergilendirmek istiyoruz. Siz 30 milyarlık kaynak 
aktarmalısınız, çünkü 500 milyarlık kaynağınız gidecek dep-
remde” dedik. Dönemin Sanayi Odası Başkanı, “Beşiktepe’ye 
katılıyorum. Aklınız varsa, atın birkaç milyar, bu işi çözelim” 
dedi. Ama kentsel dönüşüm yoluyla değil. O apayrı bir konu. 
Yani insanları ikamet ettiği yerlerden yeniden göçe zorlaya-
rak, bu alanlarda rantı yüksek binalar yapmak biçiminde değil. 
İstanbul yapı envanterini çıkardılar. İTÜ’de bir profesör, bu ko-
nuda bir çalışma başlatmış, haber verdi bize, onu takviye ettik. 
Çok güzel bir çalışma. Kentin yaşıyla insanların yaşı, binaların 
yaşı çok güzel analiz edilebilir. Diyor ki, “İstanbul’da şu anda 60 
ve üstü yaşlı bina sayısı 140 bin, 40-60 yaş arası şu kadar bina.” 
Hoca	nereden	çıkarıyor	bunu;	nüfus	projeksiyonlarından.	Bu-
gün aşağı yukarı 2 milyona yaklaşmış durumda konut sayısı. 
İstanbul nüfusunu 5’e bölüp de şey yaptığınızda bina sayısı çı-
kıyor aslında. Ortalamada bir konutu 4 kişi düşündüğünüzde, 
yüzde 5 sapmayla çıkabiliyor olay. Betonarmede, 50 ve 60 yıl-
dan sonra artık demirle çimentonun çalışmadığını… Ayakta 
duruyor, ama durduğuna bakmayın. Eski İstanbul bunlardan 
oluşuyor zaten. 

Bu analizlerin ışığı altında TMMOB ayrıştı. Bu ayrışma sü-
reci bir günde, iki günde olmadı. Deprem bunu gün yüzüne 
çıkardı, ortaya koydu. Bu sancılı süreç devam ediyor. Nereden 
belli devam ettiği? Devrimci TMMOB yok artık.  Gezi’de biraz 
görüldüğüne bakmayın. 

Gezi öyküsünü anlatayım size. 1.5 yıl önce Taksim Da-
yanışması kurulmuştu 8 kişi tarafından. Bu 8 kişi 1.5 yıl 
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Galatasaray’dan cumartesi günleri saat 15.00’te Gezi Parkı 
merdivenlerine yürüyerek basın açıklaması ve imza kampan-
yası yürütmüştür. Biz, benzer dayanışmaları Maltepe Gülensu 
Gülsuyu Mahallesi için yapmıştık. İstanbul’un varoşlarındaki 
kentsel dönüşüm mağdurları toplantılarına katılan insan sa-
yısı 10-15’i geçmez, ama odalar yok. Biz TMMOB’nin sisteme 
alternatif ruhuyla, o devrimci anlayışıyla yeniden bir örgüt 
yaratmak durumundaysak, bunu sorgulayacağız. TMMOB’de 
ne yok; örgüt içi demokrasi yok. Bizim Odamızın var mı; o da 
yok. Harita Mühendisleri Odasının Merkez oluşumunda örgüt 
içi demokrasi yok. Biz, 1975’li yıllarda bizden önceki devrimci 
ağabeylerimizin oluşturduğu Küçük Kurul felsefesini… Nedir 
bu? Ben şimdi 22 yaşında Odaya üye oluyorum, Yönetim Kuru-
luna giriyorum, bir süre sonra Oda Başkanıyım; ama bu insan-
lar bize bu alanları açtılar. Bizim çok merak ettiğimiz bir alanda 
değildi, ama bir mücadele alanından gelmişiz biz; yani sistem-
le hesaplaşan, devrim hayalleri olan bir alandan gelip Odaya 
üye	olmuşuz.	Zaten	şunun	hesabını	yapmaya	çalışıyoruz:	“O	
devrimci ruhu, üyesi olduğumuz örgütün toplumla olan iliş-
kilerinde, emekçilerle olan ilişkilerinde, mesleğimizi, bilimi 
emekten yana, insandan yana kullanarak ne yapabiliriz”i sor-
gulama	kültürüne	sahibiz.	Avantajımız	bu.	“Şimdi	biz,	Odada	
ne yapalım?” arayışı içinde değiliz. 12 Eylüle giden yolda dev-
rimci bir TMMOB çıktı ve Devrimci Güç Birliği Platformunun 
bir anlamda önderi konumunda bir örgüttü. 

Her şeyi 12 Eylülün üstüne yıkıp kurtulamayız. Şöyle bir 
şey var: İkinci bir TMMOB var, samimi olmayan. Bir genel ku-
rulda, “Emperyalizmse emperyalizm, devrimci bir mücadeley-
se devrimci mücadele” sözlerini son derece rahat kullanan bir 
yapı; ama iş eyleme, meslek içi sorgulamaya, yürütülen faali-
yetin hangi kesimlere hizmet ettiğine geldiğimiz zaman du-
ran bir yapı. Bu ikili yapının ortadan kaldırılması gerekir.

Bizim 98 Demokrasi Kongresindeki amacımız, örgütü sor-
gulamak ve yeni bir TMMOB için bir yol haritası belirlemekti. 
Neydi o? Şöyle düşünün: 12 Eylül 79’dayız şu anda. Bir süre 
sonra mezun oldunuz, TMMOB kongresinin delegesi olabilir-
siniz. Mustafa 3 yıllık mezun, TMMOB Genel Sekreter Yardım-
cısı,	TMMOB	Yönetim	Kurulu	Üyesi.	12	Eylülcüler	10	yıl	barajı	
getirdi TMMOB delegesi olmak için. Demokrasi Kongresinde 
aldık kararı, “10 yıllık süreyi TMMOB tanımayacaktır” dedik. 
Tanımadı. Benim Kurul üyesi olduğum dönemlerde 5 tane 
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi 3 ve 5 yıllıktı. Hatta bir tanesi, 
Cemalettin Küçük’ün yarıştığı rakibi bunu şikayet etmiş, “Bu 
10 yıllık değil” diye. Emek Partisi Genel Başkanı Levent beyi 
devreye sokarak, itirazı geri aldırdık. Bu, bizim örgüt içi aldı-
ğımız bir karar. 

MUSTAFA YILDIZ - Yetenekli çocuklarımız, gençlerimiz yok 
mu? Bir süre konulmasını…

CELAL BEŞİKTEPE - 12 Eylülcüler getirdi 10 yılı. 

MUSTAFA YILDIZ - Anlamadım. 

CELAL BEŞİKTEPE - 12 Eylülde TMMOB Yasasında yapılan 
değişiklikle, TMMOB Genel Kuruluna üye olmak için 10 yıllık 
mühendis olmak şartı getirildi. 

MUSTAFA YILDIZ - Bu süreleri kaldırsın.

CELAL BEŞİKTEPE - Biz, o kararı aldık diyorum. 

Mühendislik etiği kavramını çok kullandık. Etik netameli 
bir kavram. Bizim bundan önce örgüt etiğini sorgulamamız 
gerekiyor. Benim bir mühendis olarak mühendislik etiğine 
uygun davranıp davranmadığımı denetleyecek olan bütün 
örgüt etiği olması gerekir. Böyle bir şey yok. Örgüt etiğinin 
olmadığı yerde mühendislik etiği olmaz. Yani Ceyhan’daki 
binalarla ilgili bir işlem yapmayan örgüt, örgüt etiğini sorgu-
layamaz. Bana bu yaz Gümüldür’deki yaz kampında gençler 
sordular haklı olarak, “TMMOB, depremde hasar gören bina-
larla ilgili ne yaptı?” diye sordular. “Biz daha önceki panelistle-
re çok soru sorduk, tam cevap alamadık” dediler. “Tam cevap 
veriyorum ben; bir şey yapmadı TMMOB” dedim. Örgütü bilin 
yani bu bağlamda.

Değerli arkadaşlarım; bu süreçten biz nasıl çıkabiliriz? Me-
sela bizim Oda yöneticileri bu yaz kampında bir sohbet etmek 
istediler, biraz sohbet ettik. Küçük Kurulda kalmıştık demin. 
Buranın Küçük Kurul olduğunu düşünün. Oda politikalarını ve 
seçtiğimiz yönetim kurulunun faaliyetlerini resmi genel kurul-
dan önce sorgulayan bir birim; ama ilkeleri olan, devrimci ilke-
leri olan, TMMOB mücadelesinin emekten yana, halktan yana, 
toplumdan yana olan mücadelesine emek veren, bir anlam-
da aktivist olan. Küçük Kurulun üyesi olduğunuzu düşünün. 
Ama biz hepimiz birbirimizi biliyoruz. Yani şu toplantıya elini 
kolunu sallayarak, hiç oda ortamlarında emek vermemiş bir 
insan gelip toplantıyı izleyebilir; ama karar ve sorgulama sü-
reçlerinde bulunamaz. Biz, eşitler arası bir ilişkiyi örgütledik. 
Nedir o eşitler arası ilişki? İçimizden bir kişi bir dönem yöne-
tim kurulu üyesi olacak, görevlendirilecek, gelecek dönemde 
de, “Devam etmek isteyen var mı, ne tür politikalar izlememiz 
gerekiyor?” gibi her şeyin konuşulduğu, tartışılığı bir Küçük 
Kurulu anlatmaya çalışıyorum. Adının küçük olduğuna bak-
mayın. Genel kurullara herkes geliyor zaten. Bu küçük kurullar 
seçim yarışlarıyla Anadolu’nun her tarafından insan taşımaya 
dönüştü, genel kuruldan daha kalabalık Küçük Kurul olmaya 
başladı Ankara’da. 

En son katıldığım bir Küçük Kurulu anlatayım size. An-
kara’dan tanıdığım, faşizmle, gericilikle, rantla bağlantısı ol-
duğunu bildiğim, tanık olduğum, gördüğüm insanları küme 
küme bizim Küçük Kurulda görünce, kendimi yabancılaşmış 
hissettim, kendimi dışlanmış hissettim, önce kendime yaban-
cılaştım. Bu arkadaşlarla Odanın gelecek politikalarını, gele-
cek kadrolarını eşitlenmiş ve aşağılanmış hissettim kendimi. 
O yüzden, bizim İstanbul Şubesi tavır aldı ve Oda Merkezinin 
Küçük Kurul bağlamında yaptığı toplantılara katılmıyoruz. 
Neden? Bu talebimizi dile getiriyoruz; küçük kurullar yeniden 
dizayn edilmeli. Devrimci değerleri, TMMOB politikalarını, 
Odanın geçmiş tarihini ve geleceğe bakışını, ilkeleriyle benim-
seyen arkadaşlardan oluşur. Eşitler arası ilişki böyle olabilir. 
Düzen partileri gibi, yani CHP, AKP veya diğer partilerdeki gibi, 
delegelerin yarıştığı, parmak hesabı milletvekili veya delege, 
il başkanı seçimi değil bizim yaşamış olduğumuz. Bu süreci 
yaşıyoruz şu anda, Oda olarak bu süreci yaşıyoruz. Bu ilişkiler, 

söyleşi



21

Oda yönetimleriyle olan ilişkiler bu anlamda sürerse, üyele-
rimizin ranta, spekülasyona yönelmesi, meslek faaliyetlerini 
toplum aleyhine yürütmesi konusunda nasıl tavır geliştirebili-
riz? Hep diyet ödemek durumunda kalabiliriz örgütsel olarak. 

Bir örnek vereyim, çok çarpıcı bir örnek. Yalova’da -99’u 
anlatıyorum- 70 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksel İnşaatın si-
tesinde… Hatta ünlü şarkıcı da orada yaşamını yitirmişti. Biz 
müdahil olduk bu davaya. Çünkü Yalova’da iki hâkim ve bir 
savcının enkaz altında kalması, hâkim ve savcıları çok radikal 
tedbirler almaya itti. O arada onlarla ilişkimiz gelişti bizim. 
Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişilerden biri harita mü-
hendisi, bayan, Kadastro Müdürlüğünde çalışıyor. Mahke-
meye sunulan raporu gördüm. Harita mühendisi, bir binanın 
depremselliğiyle ilgili çok fazla bir şey söyleyemez; ama diğer 
iki inşaat mühendisinin yanında bu figür olarak bulunmuş. Di-
yor ki, “Büyük bir deprem karşısında sitenin yapacağı bir şey 
değildir, normaldir.” Ben bunu direkt Celal Beşiktepe olarak 
Oda Yönetim Kurulunun Onur Kuruluna vermesi için talepte 
bulundum Ankara Merkeze. 

TMMOB’nin müdahil olduğu, 70 insanın yaşamını yitirdi-
ği, bina enkazlarının 3 gün içinde kaldırıldığı; ama bizim ar-
keolojik	 kazı	 yapar	gibi,	 temelleri	 çıkartıp	 İTÜ	bilirkişilerince	
inceletip, sonunda Yüksel İnşaatı mahkum ettirdiğimiz bu 
davanın başını anlatıyorum. Aynı yıl, Oda bizi yemeğe gö-
türdü, İstanbul Şubesini. Yemekte birileri geldi Merkezden, 
“Ağabey, Yalova’dan bir bayan görüşecek” dediler.”Ne görüşe-
cek benimle?” dedim. Bilirkişi raporuna imza atan kişi. Aracı 
geliyor bana. Yani bu tür olaylarda sağlam tavır ve duruşunuz 
olmazsa,	Oda	olarak	yarın	hesap	veremezsiniz.	Zaten	İnşaatın	
ve diğer odaların büyük bölümünün TMMOB kararlarına karşı 
hiçbir üyesi hakkında işlem yapılmamasının nedeni bu; çünkü 
bütün yöneticiler bu sürecin içine girmişler. Yani bu alan öyle 
bir alan ki, yerelden başlayıp merkeze doğru uzanan bir halka. 
Bu halkanın içine TMMOB’nin yerel birimleri dâhil olmuş, Ana-
dolu örgütlerimiz elden çıkmış. Demokrasi Kurultayı, sonraki 
Mühendislik Kurultayı, sonraki TMMOB genel kurullarındaki 
bütün süreç, yeni bir TMMOB’yi ortaya çıkartmak için, önce 
yaşadıklarımızı bir teşhir etmemizi gerektiriyor. 

Ben, aşağı yukarı 99 depreminden bu yana Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinde, hem Kurul üyesi, hem İkinci Başkan oldu-
ğum dönemlerde, bu anlattıklarımı, size anlattıklarımı anlat-
tım. Eksiği olabilir, fazlası yok. Bunu anlatmaktaki amacım şu: 
Geleceğin mühendislik alanının sahibi olmamız. 61 yılında 
TMMOB kendini kapatma kararı almıştı örneğin. İlginç. Bunu 
ben Kaya Güvenç’ten duydum. Neden? Biz, 1950-55 arası 
kurulmuş meslek birlikleriyiz. Amerika’nın Türkiye’ye girdi-
ği yıllar, Truman Doktrini, Marshall Yardımları. Size bir cümle 
okuyayım Amerikalılardan, oradan bağlayayım. Diyor ki Ame-
rikalılar, “Şöyle bir örgüte ihtiyacınız var: Türk Tabipleri Birliği, 
Veteriner Hekimler Birliği, Mühendis Odaları Birliği.” 7 tane 
örgüt. Biz 54’te kurulan bir örgütüz. Bir rapor veriyor, Thorn-
burg Raporu ve Barker Raporu. Ünlü raporlar bunlar. Raporun 
teknik elemanlarla ilgili bölümünde şöyle söylüyor Amerikalı-
lar: “Türk mesleki cemiyetlerinin teşekkülü ve aynı meslekten 

Amerikan teşekkülleriyle fikir ve neşriyat teatisi, Türk teknok-
ratlarının bütün Amerikan teknik mühendislik sahalarına olan 
yakınlığını	 arttıracaktır.”	 Zaten	 bu	 isteniyor,	 ilişki	 isteniyor.	
Teknik elemanların sorunları yok mu; var. Ama hep şöyle de-
mişler: “Hükümetle, yani iktidarla yakın ilişkilerle çözün bu so-
runları.” İlginçtir, Birlik haberlerinde 2000 yılında şöyle bir şey 
yaptık: 54’ten 2000’e. TMMOB arşivinde basılmamış, yani yok. 
20 Ekim 1954’ten itibaren çıkmaya başlayan ve hâlâ arşivde 
yaşamış olan Birlik bültenlerinden bir derleme yaptık. 9 oda 
kaynak aktarıyor bize, bununla yürütüyoruz faaliyetleri. 99-
2000’i anlatıyorum. Tam bir kuşatma altında TMMOB. 1957’de 
metroyu tartışıyor bülten, İstanbul metrosunu. 1959’da ilginç 
bir haber var; mühendisler miting yapar mı? Mithat Ersöz di-
yor ki, “Bir söylenti var, duyduk. Bu haberin aslı olmadığına 
inanmak istiyoruz. Çünkü Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği bir miting yapmaya karar vermediği gibi, böyle bir ter-
tibe ihtiyacı yok.” Bir yığın şey var. “Egemen sınıfların çıkarla-
rı … yaratıyor” diye başlıyor, “Mekân, yayın ve çalışma birliği 
sağlanmalıdır”	 diyor	 1975	 TMMOB’si.	 Proje	 şu:	 Mekân,	 yani	
hepimiz ortak mekânda; yayın, hepimizin ortak bir yayını ve 
çalışma birliği. Bu anlamda atılan adımlara Harita Mühendis-
leri hep öncülük ediyor. Biz, Sümer Sokak’taki yerimizi kiraya 
verdik,	Oda	Merkezimizi	 kapatıp,	bu	projeye	destek	vermek	
için TMMOB’ye gittik bunu özendirmek için; kaynaklarımızın 
doğru, birlikte ve dayanışma içinde kullanılması için. 

Bugün Birlik haberleri yok, ama bütün odaların yayınları 
var. Bütün TMMOB’yi düzenleyen, bir politik hattı olan, top-
lumsal hattı olan, meslek politikaları geliştiren bir yayın organı 
yok; ama herkesin kuşe kağıda basılı yayınları, son derece lüks, 
yeme-içme ziyafetlerini, toplantıları, otellerdeki toplantıları 
var. Sanki bir kooperatif dergisi gibi. Bakın bizim odaların bül-
tenlerine, bir kooperatif dergisi gibi. Kooperatifler ne yapar; 
nerede yemek yenildi, nerede toplanıldı, hep bunu anlatır. 
Genelde böyle. Mesela İstanbul Şubenin yayın çıkarma faali-
yetine uzun süre Merkez kaynak ayırmak istemedi, bültenine. 
Burası TMMOB diyoruz; orası da TMMOB. Bunların toplamın-
dan bir TMMOB ortaya çıkıyor. 

Gezinti yaparak bölük pörçük anlatmaya çalışmamın, 
bir 77’ye gidip bir 65’e dönerek anlatmamın amacı şu: 61’de 
TMMOB Genel Kurulu kapatma kararı alıyor, odaların hukuki 
şahsiyetlerini daha çok savunuyor; çünkü örgütlü mücade-
lenin bireysel çıkarlara zarar vermek olduğunu fark ediyorlar 
ve bireycilik ön plana çıkıyor, meslek şovenizmi daha çok ön 
plana çıkıyor. Bizim TMMOB ilkelerimizi, 80 öncesi ilkelerimizi 
şöyle bir hatırlatayım: Antiemperyalist bir TMMOB, anti-şove-
nist bir TMMOB, şovenizmin her türlüsüne karşı bir TMMOB; 
ırkçılığa, faşizme karşı bir TMMOB, emekten yana bir TMMOB; 
mühendis-mimar kitlesinin çıkarlarını ve sorunlarının çözü-
münü siyasal iktidarla ikili ilişkilerle arayan değil, örgütlü mü-
cadeleyle ayıran bir TMMOB ve yükselen bir TMMOB. Bugünkü 
TMMOB 61 TMMOB’si. Meslek şovenizmi alabildiğine gelişmiş; 
ikili ilişkilerle iktidarlar, çıkarılan yönetmeliklerle… Birlik İkinci 
Başkanı olarak tanık olduğum, Parlamentoda Deprem Araş-
tırma Komisyonuna gittiğimizde dile getirilen taleplerden 
utandım. Arka kapıdan pazarlık yapan oda yöneticileri, profe-
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sör unvanlı oda başkanları, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
mesela. Bunları çok açık konuşuyorum ve her ortamda bunları 
konuşuyorum. Deprem sonrası TMMOB Yönetim Kurulunda 4 
oda, yürüttüğü kavgadan dolayı beni hakem tayin etmişler, 
reddettim;	Maden,	Jeoloji,	Jeofizik,	İnşaat.	Neden	beni	hakem	
tayin	ediyorlar?	Bu	4	oda,	“Sondajı	kim	yapar?”	vesaire	tartış-
ması yapıyor. Herkes yönetmelik çıkartma peşinde. Bana de-
diler ki, “Sen depremle de uğraştın. Tarafsız bir gözle hakem 
ol.” Herkes pay kapmaya çalışıyor. Yani bütünlüklü olarak nasıl 
çıkabiliriz buradan, kamusal denetim alanını nasıl genişletebi-
liriz, mühendis-mimar istihdamını nasıl nitelikli hale getirebi-
liriz, eğitimi nasıl nitelikli hale getirebiliriz, kamu istihdamının 
ve kamu yatırımlarının önünü nasıl açarız, bunlar tartışılmıyor. 

Okuma yaptığım insanlık tarihinden şöyle bir bölüm özet-
ledim beynimin bir köşesinde: Diyorum ki, dünyada insanlığı 
geliştiren, insanlığın egemen olduğu toplumsal hareketler 
her 10 yılda bir, 20 yılda bir olmamış. Öyle bir dönem gelmiş 
ki, 68, 80 döneminde ne olmuş mesela; art arda direniş ha-
reketleri filizlenmiş, sonra uzun bir sessizlik olmuş. Mesela 
Vietnam hareketi, Filistin direnişi, Vietnam halkının Amerikan 
emperyalizmine karşı yürüttüğü mücadele destandır. Dev-
rimci dalga yükseliyor, biz de o dalganın güvertesindeydik. 
TMMOB’nin devrimci olma ortamlarının biraz nedenleri var 
tabii. Türkiye’deki işçi sınıfının, emek hareketinin yükseldiği 
dönemlerde TMMOB hareketliliği yükseliyor. “Bugün dibe vur-
muş durumda her şey” diyeceksiniz, ama öyle değil. Ben şuna 
inanıyorum: Bu büyük toplumsal hareketler öncesi insanlar, 

meslek sahipleri, işçiler, emekçiler, mühendis-mimarlar, tanık 
oldukları, yaşadıkları süreçlere ilişkin olarak insanlık havuzuna 
bir damla atıyorlar. Ben bir sürahi atabilirim, diğeri bir varil bo-
şaltabilir. Asıl olan, bu insanlık havuzunun dolduğunu unut-
madan, bu havuzun bir gün dolup taşacağını unutmadan, bu 
hayalimizi… Hayallerimiz dediğimiz bu. Einstein’ın dediği bu 
zaten. Nagazaki’ye, Hiroşima’ya atom bombası atıldıktan son-
ra çıldırıyor bir anlamda. Amerika’da yayınlanan bir derginin 
birinci sayısında bir makalesi var Einstein’ın. Makale 2.5 sayfa. 
Evrensel Kültür dergisi vardı; o yayınladı bunu. Bende de var; 
isteyene faks çekebilirim. “Sokaktaki sıradan bir insan, bilim 
hakkında söz söyleme hakkına sahip midir?” diye soruyor ve 
yanıt veriyor, “Evet, hakkıdır. Bilim, bilim insanlarına bırakılma-
yacak kadar önemlidir. Bilim amaç değildir; araçtır, insanların 
toplumsal ideallerine ulaşmaları için kullanmaları gereken bir 
araçtır. Kim derse ki bilim amaçtır, insanlık ideallerine uygun 
davranmamış olur. Bütün bombaları yapabilirler, ama insan 
düşüncesini yok edecek bir bomba asla yapılamaz” diyor. 

Siz inanır mıydınız, 30 Haziranda Gezi bütün Türkiye’ye 
mal olacak diye; inanmazdınız. 1.5 yıl süren merdivenlerde 
imza toplama kampanyası hiçbir zaman 300 kişi olmamıştı, 
100 kişi de olmamıştı. Ama Gezi midir olay; değil. İnsanı dış-
layan, yok sayan, yabancılaştıran, tekleştiren... Çünkü insan 
şöyle bir yaratık: Fizik olarak birbirimize benziyoruz. Burası 
önemli. Çinlilerin bir atasözü var; “Bir insanın kalbi, böbreği, 
yüreği, damarlarına hiçbir şey olmaz; burası sağlam kalırsa.”  
Alternatif tıp da onun için gelişmiş zaten. Bizim, burası sağlam 
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insanlarla çoğalmamız gerekiyor. Burası sağlam insan çok. İlla 
siyasallaşmış, illa bir siyasal bilince ulaşmış olması gerekmiyor. 
Bu bir süreçtir. Önce insan olarak, önce bu coğrafyada yaşayan 
bir mühendis olarak, bütün bu yaşanmakta olan süreci değer-
lendirerek, “Önce nasıl bir insan ve mühendis olmalıyım?” diye 
bakması gerekiyor. Tarih buna çok uygun, yaşadığımız coğraf-
ya çok uygun.  

Şeyh Bedrettin’in sözüyle bitirmek istiyorum. Susurluk 
patlayınca Susurluk eylemleri çoğaldı hatırlarsanız, gece me-
şaleli yürüyüşler yapılıyordu. Ben de ÖDP kurucu üyesiyim. 
Taksim yürüyüşü yapıyoruz. Bayağı kalabalığız, 3-4 bin kişi fi-
lan	toplantı.	Hafif	yağmur	çiseliyor.	Tam	Çiçek	Pasajı’nın	önün-
den	geçerken,	ben,	örgüt	görevlisiyim	diye	kortejin	kenarın-
dan yürüyorum. Bir el benim bileğime yapıştı. Çektim, “Gel” 
dedim. Yaşlı, beyaz saçlı bir kadın, güzel kıyafetli, şık. “Ben gö-
revliyim, sen gel” dedim. “Bedrettin’i idama götürürlerken ne 
demiş, biliyor musun?” dedi, “Bilmiyorum” dedim. “Bedrettin’i 
idama götürürlerken düşmanlarından biri, ‘Bedrettin; sararıp 
solmuşsun. Korkuyor musun?’ demiş. Ne demiş Bedrettin, bi-
liyor musunuz” dedi. “Bilmiyorum” dedim. Ama öyle anlatıyor 
ki, 18 yaşında bir genç gibi, dimdik. 70’in üstünde bir kadın-
dı. “Düşmanlarına dönüyor, ‘Güneş bile batarken sararır; ben 
sararmışım, çok mu?’ diyor. Şimdi git” dedi. “Peki, ben sana 
Bedrettin’le ilgili bir öykü anlatayım” dedim. “Bedrettin’in en 
sevdiğim sözü şu: Diyor ki ‘İkilikler evreni her şeyi iki yaptı. Gü-
cüm dediği şey aslında onu güçsüz yapar.” 

Aristotales diyor ki, “Bizim tartışmalarımızda, eşit bilgiye 
sahip insanlar arasında eşitler arası bir tartışmadır. Yeter mi; 
yetmez. Bir de tartıştığımız konuyla ilgili tabuların olmaması 
gerekir. İşte, demokrasi budur.” 2 bin yıl önce çözümlenmiş bir 
alan. “Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi.” Tam öyle 
değil. Halkın eşitleri arasında, toplantılarda eşit pozisyonlar-
da. Platon’un şeyinde bahsettiği de o. Diyor ki, “Toplantımıza, 
gemi tartışmalarına herkes katılır. Tartışma, gemiye ihtiyaç 
olup olmadığı, ‘Gemi yapalım mı, yapmayalım mı?’ tartışma-
sı, uzmanlar tartışması değildir.” Depremden sonra uzman 
mühendislik çıktı da, onun için söylüyorum; yetkin, sertifikalı 
mühendis kavramı. “O tartışma sonuçlandıktan sonra işi gemi 
uzmanlarına havale ederiz; buyurun, gemiyi yapın diye” diyor. 

Aristotales diyor ki, “Bazen insanlar süreci algılamakta, 
sürece katılmakta biraz geç kalabilirler. Onu eleştirmiyoruz. 
Çünkü doğruyu bulmak için, bazen geç kalmakta mahsur 
yoktur.” Yani biz gecikmiş pozisyondayız örgütsel şeyde, ama 
ben şuna inanıyorum: Çeşitli ortamlarda yapılan toplantılar-
da, TMMOB bu anlamda, meslek örgütlenmesi bu bağlamda 
masaya yatırılmış, mercek altına alınmış, ilişkiler gün yüzüne 
çıkarılmaya çalışılıyor. Önce beyinlerde kazanılır büyük müca-
deleler. Düşüncede kazanılmayan hiçbir mücadele toplumsal 
yaşamda kazanılamaz. Bence TMMOB’yle ilgili böyle bir süreç 
yaşanıyor Türkiye’de. 

MUSTAFA YILDIZ - Sayın Başkanım; konuşmanda öz bir 
kısım var. Hallacı Mansur diyoruz, Nazım Hikmet diyoruz, 
Mustafa Kemal diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Böyle dünya 

güneşlerini övmek, göklere çıkarmak onlara tapmak mı; hayır, 
değil.   

MEHMET YILDIRIM - Demin saate baktım, 2 saati geçen bir 
konuşma oldu; ama konuşmaya başladığı tempoda konuşma-
sını tamamladı Sayın Beşiktepe. 2 saat boyunca insanın kon-
santre olarak konuşması ve aynı tonla, aynı heyecanla konuş-
masını tamamlamasının önemini vurgulamak istiyorum. Ben 
de şahsen hiç yorulmadan, büyük bir hazla, zevkle, heyecanla 
dinledim. 

Şimdi, 20 dakika içerisinde, gerek katkı koyma, gerek soru 
sorup onun cevaplarını alma sürecini işletelim. Soruları toplu 
olarak alabiliriz, daha sonra da bu toplantıyı bitiririz.  

Buyurun.

MUSTAFA YILDIZ - Yanlış anlamadıysam, Cumhuriyetin ku-
ruluşunda, Cumhuriyetin kurucularını suçlar gibi bir şey anla-
dım ben. Cumhuriyeti kuran insanlar yalnız kaldılar. O büyük 
insanları suçlamak... O zaman toprak ağaları vardı.  

SALONDAN - Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Ta-
rihleri hiç unutmamışsın, hatırlıyorsun. Çok iyi. Eleştirel bakış 
açısı, 68’lerin ya da o dönemin getirdiği bir şey. TMMOB’nin 
geldiği yerde, o eleştirel bakış açısı döndü, sisteme yenildi, 
aşağıya doğru gidiş başladı. Ne yapılması gerektiği sorusu 
önemli, dediğiniz doğru; ama diyalektiği iyi sürdürmek gere-
kiyor, diyalektik düşüncenin bilimsel altyapısını oluşturmak 
gerekiyor. Temel çözüm bu aslında. Onu yapamayız; çünkü 
insanların artık beyinleri tembelleşmeye başladı, sistem kök-
lerden kopardı. Onun için, bu olayı çok iyi değerlendirmek 
gerekir. Sistem köklerden kopardı. Şimdi artık uçar kaçar bilgi-
lerle, birtakım dedikodularla çalışma başladı. Kökten koptuğu 
zaman, o diyalektik düşünce devre dışı kalıyor. Sistemi kökten 
koparanlar ya da düşünceleri kökten koparanlar başkaları de-
ğil. Biliyorsun, 80’lerde yönetici yetiştirme programları vardı. 
Beyin kodlama sistemi, sistem mühendisliği çalışmaları, öyle 
gidiyor. Bizim 68’lerde tartıştığımız diyalektik düşünce devre 
dışı kaldı, ama şimdi yavaş yavaş devreye giriyor.

Bir şey daha var. Bıraktığımız yerde değil etik. Etik, bir insa-
nın sırtında bir tül gibi olması gereken bir düşünceye dönüş-
tü. Postmodernite, bunu bütün arkadaşlarım okusunlar. Ora-
da, geçmişle gelecek arasındaki bağı kurmaya çalışıyor yazar. 
MIT’de, Amerika’da şey yapan büyük sistem analistlerinden 
birinin yazdığı bir şey. Orada diyalektik de var. “Özgürlük gücü, 
özgür düşünce gücü mutlaka karşıtını yaratır” diyor. “Kökten 
kopmuş bilgilerle ve dedikodularla işi yürütüyorum” dediğin-
de, doğrudan doğruya kaos teorilerine girersin. Başkalarına 
suç atma durumu, başkalarını suçlayarak sıyırma şeyi ortaya 
çıkıyor. Kim suçlu; herkes birer parça sorumlu gibi görünüyor 
aslında etik olarak. 68 öyle değildi. Herkes birebir etik olarak 
sorumluyken, şimdi postmodern sistemde herkes toplumun 
sayısı oranında sorumlu. Etik sorumluluk yavaş yavaş devre 
dışı kalıyor. Bunların bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. 
Burada gençlere çok iş düşüyor. 68’de biz çok kitap okurduk. 
Bizim Üsküdar’daki evden doldurulan kitapları Ertuğrul’un 
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ağabeyi bir yıl sobada yakmıştı, yaka yaka bitirememişti. Ama 
şimdi kitap okuyan yok; internetten kes-yapıştır, kes-yapıştır. 
Sistemi böyle değerlendirmek gerekiyor gibi geliyor bana. 
Ben de bu yönde birtakım çalışmalar yapmaya çalışıyorum. 
“Ne yapmalı?” sosuna ilişkin olarak, bizi devre dışı bırakan, 
68’in o geleneğini devre dışı bırakan sistemin hangi adımla-
rının bunu yaptığını bilmek, bilimsel olarak diyalektiğini çalış-
tırmak ve oradan buraya gelmek gerekiyor. Kafayı çalıştırmak 
lazım. Kafayı çalıştırmadan, ucuz birtakım bilgiler atlayıp işi 
yürütmek zor. Odanın yönetimi ya da TMMOB’nin yönetimi 
Türkiye’nin yönetiminden farklı değil tabii, o öyle devam edi-
yor; yani sisteme kaptırdı kendini. Artık dönüş belki Taksim 
ruhunda. Çünkü onlar çok daha farklı bakıyor. Hiç siyasetle 
ilgilenmezdi, onun içerisine benim oğlum da katıldı. “Niye ka-
tıldın?” dedim, “İçimden öyle geldi. Doğal olan budur” dedi. 

Tekrar ağzına sağlık Celal. Teşekkür ederim. 

HASAN YALÇIN ARIPINAR -  Siz o zaman, azınlıktayken ço-
ğalmış durumdaydınız. Mezun olduğumuz zaman, iş, aş kay-
gımız yoktu bizim. Hele siz, tamamınız kamuya giriyordunuz, 
işsiz kalma probleminiz yoktu, iş kaygınız yoktu, rahatlıkla iş 
potansiyeliniz vardı ve çalışabiliyordunuz. Biz de öyleydik. 
Ben mezun oldum, hemen her yerde iş bulabiliyordum. Ama 
şu anda 420 bin mühendis-mimar var. Kamu personel sınavı-
na giriyorsunuz, 2-3 sene beklemeniz gerekiyor. Bu süreçte 
yalnızlaşmak çok doğal. Bizim gibi meslek örgütleri de… De-
mokratik kitle örgütü diyemiyorum. 12 senedir devrimci bir 
insan olarak, Küçük Kurul üyesi olarak bu yapının içerisinde 
olmama rağmen, “Burası devrimci bir örgüttür ve demokratik 
kitle örgütüdür” diyemiyorum. Çünkü savunmasız, mücadele 
gücünden yoksun. Buradan da uzak kalmak durumunda in-
sanlar, yeni mezunlar; çünkü işsiz, iş bulamıyorlar. Buranın bir 
kapı olduğunu da göremiyor, çünkü yardımcı bir nüve değil. 
O zaman, yalnızlaşmak gibisi de yok aslında. Yani yalnız mü-
hendis-mimarlar değil; hukukçusu da, veterineri de, eczacısı 
da, doktor da bu yapının içerisinde. Bu yapı nasıl düzelir, bü-
tün savaşımız bunun için olmalı. Nasıl kalabalıklaşabiliriz, ona 
bakmalıyız. Ben, 3-4 senedir bu yapıyı oturtmak ya da bu sa-
vaşı vermek için çırpınıp duruyorum belki de tek başıma; ama 

üstesinden gelemiyorum, bir türlü gelemedim de. Ama size 
çok büyük saygı duyuyorum. Umarım, bu düşünceleriniz kitap 
haline dönüştürülür, güzel bir meslek örgütü oluruz. 

SALONDAN - Yalnız, şartı vardır; Sayın Genel Başkanımızın 
bizi izlemesi lazım. O şart. Çünkü o yetenek herkeste bulun-
muyor, yani herkes sanatçı olmuyor. Kusura bakmayın. 

MUSTAFA YILDIZ - Ben, buraya gelen herkeste bu yete-
neklerin olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar buradaysa, bir 
şeyler düşündükleri için ve tasarladıkları için burada. 

MEHMET YILDIRIM  - Soru sormak ya da katkı koymak iste-
yen arkadaşımız var mı? 

SALONDAN - Bir beklenti olarak, anlattıklarınızı bizlerin 
okuması için, yaşıtlarımızın ve diğer arkadaşlarımızın da oku-
ması için, yazılı hale getirmeyi düşünüyor musunuz, kitaplaş-
tırmayı düşünüyor musunuz? TMMOB tarihi olabilir, sizin ya-
şadıklarının olabilir. 

CELAL BEŞİKTEPE - Bizim evde eşimle aramızda en az 10 
yıldır eşimle aramızda bir tartışma var; diyor ki bana, “Bütün 
bunları kitaplaştır ve bas.” O hazırlığa girdik. Ben 4 yıl Özgür 
Politika’da, Almanya’da köşe yazarlığı yaptım her hafta; ama 
profesyonel olarak yapmadım, amatörce yaptım. İki tane kitap 
provası haline getirdim şeyi. Bir tanesini rahmetli Sevim abla-
ya verdik, “Redakte eder misin?” diye. Redakte etti, yarısı bitti. 
Ama ben kendi meslek yaşamımı hayat hikâyesi gibi değil, 
toplumsal olay ve sorunlarla birlikte. Aşağı yukarı iki taslak var 
ve eşim diyor ki, “Devam et.” Bizim resmi tarih söyleşisindeki 
konuşmamın bir tanesi yaklaşık 5 saat, bir tanesi 4 saat. Ben 
de eskiye dönüp baktığımda şey gibi gözüken bir olay o gü-
nün en önemli toplumsal olayı, burada taşındığında da orada 
ipuçları var. Yani bu konuda benim bir iş yapmam lazım, ona 
inanıyorum. Sadece buralarda yapılmış konuşmaların basıl-
masını aşan bir şey yapmam lazım. 

SALONDAN - Böyle bir beklentimiz de var. 

CELAL BEŞİKTEPE - Bir sorumluluk olarak üstümde şu 
anda. Onu çözmem lazım; kısa bir sürede çözeceğim onu. 
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MEHMET YILDIRIM (HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı) - Değerli meslektaşlar; Harita Kadastro Mühendis-
leri Odası Tarihine Işık Tutanlar Söyleşi Dizisini bugün Rasim 
Deniz hocamızla birlikte devam ettireceğiz. 21. Dönemden 
başlayan bu söyleşi dizisini 22. Dönemde de devam ettirmeye 
çalıştık. Aslında buradaki amaç, Oda tarihimiz ya da meslek ta-
rihimizle ilgili tarihi süreçteki birikimleri, deneyimleri bugüne 
taşımak ve onlardan ders çıkarmak. Bundan sonraki çalışma-
larımızın da yol haritasını çizmek anlamında değerli ve önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Tabii, kendi tarihimizi de bilince çı-
karmış oluyoruz bu çerçevede ve yine aynı şekilde, tarihimizi 
yeniden yazmış da oluyoruz. 

Sözü çok fazla uzatmadan, Rasim hocamızın özgeçmişini 
kısaca sizlerle paylaştıktan sonra sözü kendisine vereceğim. 

Rasim hocamız, 1949 Akçakoca doğumlu. 1966 yılında 
Tapu Kadastro Meslek Lisesinden mezun oldu. 1967’de Karasu 
Kadastro Müdürlüğünde fen memuru muavini adayı olarak 
çalıştı. 1971’de, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akade-
misi Harita Kadastro Lisans mezunu olarak eğitimine devam 
etti. 1972 yılında, yine İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi Harita Kadastro Mühendisliğinde yükseklisansını 
tamamladı. 1972 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde 
asistan olarak göreve başladı. 1981’de İstanbul Teknik Üni-
versitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 
1987’de İTÜ’de doçent unvanını aldı ve atandı. 1994’te İTÜ’de 
profesör	unvanını	aldı.	Jeodezi,	uydu	jeodezisi,	fiziksel	jeode-
zi,	 jeodezik	 astronomi,	 elektronik	 uzaklık	 ölçmeleri,	mühen-
dislik ölçmeleri, kabuk hareketleri konularında Türkçe ve İngi-
lizce 70’in üzerinde yayını vardır. 7 doktora ve 3 yükseklisans 
tezi yönetmiştir kendisi. 

Oda süreci açısından baktığımız zaman hocamıza, 1973-
74 yıllarında İstanbul Şubesinin kurulması için ilk görevlerinde 
bulundu. 1975 yılında yeniden görevlendirme ve Şube kuru-
luş çalışmalarında görev aldı. 1976 yılında İstanbul Şubesin-
de Yönetim Kurulu Üyeliğini gerçekleşti. Değişik tarihlerde 
komisyonlarda, çalışma gruplarında, etkinliklerde görev aldı. 
2000-2006 yıllarında Oda Merkez 6 Nolu Jeodezi Komisyonu 
Başkanlığını yürüttü kendisi. 

Sözü hocamıza bırakıyoruz. 

RASİM DENİZ - Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım; 
söyleşinin ana başlıklarını şöyle seçtim. Öncelikle özgeçmiş, 
Odada üstlendiğim görevler Sayın Başkan tarafından okundu. 
Öncelikle önemli gördüğüm bazı etkinlikleri burada ön plana 
çıkartmak istiyorum ve sonuçta da bir genel değerlendirme 
ve özeleştiri yaparak, söyleşinin ilk kısmını tamamlayacağım. 
Bundan sonraki aşamada da herhalde sorularla söyleşiyi de-
vam ettireceğiz.

Yaşam hikayemden anlaşılacağı gibi, Tapu Kadastro Mes-
lek Lisesi mezunuyum. Fen memuru olarak 1 yıl süreyle çalış-
tım. 1967-68 döneminde Yıldız Teknik Okulu Harita Kadastro 
Mühendisliği Bölümüne girdim ve 71 yılında mezun oldum. 
Mezun olduğumda iki diplomam vardı; bir mühendislik diplo-
ması, bir de 68’in bir diploması. Bu, önemsediğim bir diploma-
dır; çünkü hem Kadastro Meslek Lisesindeki okumam, oradaki 
birlikte çalışma ve üretmenin disiplini, hem de 68’deki eğitim-
öğretimin dışındaki bizim yaptığımız çalışmalar bir eleştirel 
bakış açısını bize miras bıraktı. Dolayısıyla bundan sonraki 
tüm çalışmalarımda da, mezuniyetimde de bu eleştirel bakış 
açısıyla olaylara bakmayı ve böyle davranmayı kendime bir 
yol olarak seçtim. Bunun devamı olarak, hep birlikte çalışma, 
ekip çalışması biçiminde çalışmalarda bulundum. Tabii, bu ko-
nuda şanslıyım. Ahmet hocamız, Tevfik hocamız, Rahmi, Tevfik 
Özlüdemir, gençler hep birlikte çalıştık, birlikte birtakım şeyle-
ri üretmeye çabaladık diye düşünüyorum.

Oda çalışmalarına nasıl katıldım dersek, öğrencilik yılların-
da Oda çalışmalarına katıldım. Öğrenci Birliği vardı Yıldız’da o 
zaman. Oda, bazı şeylerde Öğrenci Birliğine parasal olarak bir-
takım desteklerde bulunurdu. Örneğin, yayın gönderirdi, biz 
onları satardık, Öğrenci Birliğine gelir olurdu. O açıdan Odayı 
tanıyorum. Bir de o dönemde Odanın yöneticilerinden bize 
zaman zaman nasihatlerde bulunmak için gelen yöneticiler 
olurdu. Hatta bazılarının peşine düşüp kovduğumuz da oldu  
o dönemde. 

İlk Oda çalışması İstanbul Şubesinin kuruluş döneminde. 
Sayın Başkan söyledi; 73-74 yıllarında Mehmet Turcan beyle 
beraber olduğum için, onun söyleşideki ifadelerine bakmış-
tım. O, “75-76’da” diyor; ama benim hatırladığım, 73-74’te bir 
görevlendirme olmuştu. Yani Başkanın dediği doğru, 73-74’te. 
Ama bu görevlendirmede sadece Mehmet Turcan’ın Üskü-
dar’daki bürosuna bir tek ben gitmiştim. O dönemin koşulla-
rında bu normaldi. Dolayısıyla bir süre Şube kuruluşu aksama-
ları oldu. 75 yılında bir süre ayrıldım askerlik nedeniyle; ama 
döndüğümde, 76’da Şube kuruldu ve çalışmaya başladım. 

Şubenin kuruluşundan sonra Oda çalışmalarına devam 
etme, 68 ve Kadastro Lisesinden gelen bir mirasımızdı yine. 
Biz, bu çalışmayı ya da böyle nitelikteki çalışmaları bırak-
mazdık. Doğal olarak o çalışmaların içerisinde bulundum. Bu 
çalışmalara da bakarsanız, Ahmet hoca, Tevfik hoca, Rahmi, 
Yıldız’daki hocalarımızın bazıları bir nöbet değişimi olarak 
gördük bu çalışmaları; yani görev alırken sırayla görev alma 
durumu söz konusu oluyordu ya da bir nöbet değişimi ola-
nakları	vardı.	Zamanı	olan	geldi,	katıldı.	Ama	biz	de	bu	çerçe-
vede hiç boş durmadık. Şimdi, “Ne yaptım?” diye baktığımda, 
zamanımın çok daha fazlasını akademik çalışmalardan çok 
Oda çalışmalarına ayırmışım. Büyük bir çalışma ve büyük bir 
emekle Odanın birtakım konularında çalışmalar yürütmüşüz. 

HKMO Tarihine Işık Tutanlar - Prof. Dr. Rasim Deniz
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“Nedir bunlar?” diye baktığımız zaman, önemli etkinlik-
ler olarak düşündüğümüz etkinlikler, özellikle başladığımız 
çalışmalarda İstanbul Şubesinin inisiyatifi, motivasyonuyla 
çalışmalar başlatıldı; yani kendi kendimize ya da ben kendi 
kendime herhangi bir çalışma yapmadım. Örneğin ne var; eği-
tim-öğretim konusunda bir çalışma gerekliydi. Bu, ilk Odanın 
İstanbul Şubesinin motivasyonuyla başlatıldı, uzun süre sür-
dürdük. Hâlâ sürdürdüğümüz bir çalışmadır. 

İkinci olarak mesleki standartlarla ilgili çalışma yine İstan-
bul’daki Şubenin inisiyatifiyle başlatılmış. Burada, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Odanın kombinas-
yonuyla birlikte yaptığımız çalışmalar var, bu standartlarla 
ilgili önemli çalışmalar. Bir de mühendislik etiğiyle ilgili yine 
İstanbul’da başlatılan çalışmalar var. 

Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum, çünkü önemsiyo-
rum bunları. Bu çalışmalar her ne kadar akademik olarak bize 
fazla bir puan getirmediyse de, çok büyük zaman harcadık 
ve bu harcadığımız zamanın karşılığında da Odanın mesleki 
açıdan, eğitim-öğretim açısından belirli bir yere gelmesi için 
çabaladık. Onun için, bunları ana başlıklarıyla özetlemek isti-
yorum; mesleki eğitim-öğretim, akreditasyon, yeterlilik çalış-
maları.

1994 yılında Oda Merkezden, Ankara’dan, mesleki eğitim 
ve öğretim konusunda, “Eğitim-öğretim konusunda elimizde 
böyle bir olanak olursa, bir rapor bulunursa, YÖK’ün bölüm 

kurma çabalarına karşı durabiliriz, kendimizi savunabiliriz, 
mesleği savunabiliriz” gerekçesiyle üniversitelerden bir rapor 
ihtiyacı hissedildi. gerekçesiyle. Ahmet hocamız da çok iyi ha-
tırlarlar; bir komisyon kuruldu, 30 kişinin üzerinde komisyon. 
İstanbul Teknik Üniversitesi tam, Yıldız Teknik Üniversitesinin 
büyük bir bölümü, Konya Selçuk Üniversitesinden bir ekip, 30 
kişinin üzerinde bir ekip, Orhan Altan hocamızın başkanlığın-
da komisyon kuruldu, Eğitim Komisyonu. Harıl harıl çalıştık. 
“Ne yaptık?” derseniz, meslek yüksekokullarıyla ilgili, lisans 
programlarının	mevcut	durumuyla	ilgili,	jeodezi-fotogramet-
ri mühendisliği formasyonuyla ilgili 3 tane rapor hazırladık. 
1994’ün başında başladık, 95 yılı Kasım ayında İstanbul’da 
yapılan bir toplantıda bu raporları tartıştık. 2000’li yıllarda 
jeodezi-fotogrametri	mühendisliği	 formasyonuna	o	 raporun	
hazırlanmasında katkıda bulunuldu. Bu tartışmanın sonu-
cunda bu raporlar basılsın, mesleki kamuoyuna dağıtın diye 
Ankara’ya gönderildi taslak olarak; ancak, Ankara’dan bundan 
sonra hiçbir ses çıkmadı ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı biz-
de. Ne oldu? Bir emeğe saygısızlık vardı. 

O dönemde ne vardı? 1990-94’te FIG’in eğitim-öğretim 
konusunda sempozyumu vardı; o sempozyumun bütün bil-
dirilerini saydık, değerlendirdik ve çok güzel bir rapor hazır-
ladık. Hiçbir ses çıkmadı. Hocalarımızın bazıları küstü, bıraktı; 
ama tabii ki, bizim küsme, bırakma şansımız yok, devam ettik 
çalışmaya. 

Sonra ne oldu? Ondan sonrasını anlatayım. Biz, o işi bırak-
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madık. 1966’da İstanbul Teknik Üniversitesi akreditasyon çalış-
masına başlarken, biz diğer bölümlerden bir adım öndeydik, 
o eğitim raporu sayesinde bir adım öne geçtik. Ondan sonra 
bizim	 jeodezi-fotogrametri	 mühendisliğinde	 akreditasyon	
problemi olmadı, o işi hallettik. Ama onun dışında, işin ucunu 
bırakmadık ve bu konuyla ilgili bir dizi etkinlik yaptık. Nisan 
2003, 9. Harita Kurultayında, Yükseköğretimde Kalite Güven-
cesi; 2000-2004, Sürekli Bilimsel Teknik Kurultayda bu konuyla 
ilgili bildiri var. 2005’te, Ekrem Ulusoy Anısına 50. Yıl Eğitim 
Sempozyumunda yine eğitimle ilgili çalışma var. 2005’te, Tür-
kiye Bilimsel Kurultayında, Mühendislik Öğretiminde Denklik 
diye bir çalışma var. 2006’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Erdoğan Özbenli Harita Mühendisliği Eğitim Bilimsel Toplan-
tısında yine Eğitim-Öğretimde Eşdeğerlikle ilgili çalışma var. 

Mesleki eğitim-öğretimle ilgili o çalışma, Odanın o çalış-
ması belki Oda Merkezi tarafından değerlendirilmedi; ama 
biz, İstanbul’daki ve Odadaki çalışan arkadaşlarımızla ekip 
olarak bu çalışmaları yürüttük ve sonuçta ben, MÜDEK prog-
ram değerlendiricisi olarak hâlâ bu çalışmaya devam ediyo-
rum. Oda orada bıraktı, üzerinde durmadı; ama bu çalışmaları 
yürütüyoruz. 

İkinci önemli çalışmamız standartlarla ilgili çalışmadır. 
Büyük Ölçekli Yönetmeliğin, 88 Yönetmeliğinin yerini alacak 
yeni bir yönetmelik çalışmaları 99 yılında başlamış, Yönetme-
liğin noksanlıkları ortaya çıkmış. Ankara’da da Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığında çalışmalar 
yürütülüyor. Bu dönemde İstanbul Şubesinde Yönetmelik Ko-
misyonu kuruldu ve bu Yönetmelik Komisyonu Ankara’daki 
çalışmaları da dikkate alarak, Yıldız Teknik Üniversitesiyle bir-
likte, nasıl bir yönetmelik olması gerektiği konusunu değer-
lendirdik. Ben, bizim Üniversiteden Doğan hoca, Yıldız’dan 
Ömer hoca ve Rahmi Nurhan Çelik arkadaşımız Oda temsilcisi 
olarak Ankara’ya, Harita Dairesi Koordinasyon Kuruluna gittik 
ve oradaki Yönetmelik Komisyonu oluşturuldu. O Yönetmelik 
Komisyonuna ben üniversite temsilcisi olarak girdim, Rahmi 
Nurhan Çelik çalışmalara Oda temsilcisi olarak katıldı ve çalış-
malara başladık. Bu çalışmalar Şubat 2001’de başladı, Haziran 
2002’de tamamlandı. Aşağı yukarı 25’in üzerinde toplantı ya-
pıldı ve Ankara’ya geldik, bu toplantıları tamamlayarak Yönet-
meliği tamamladık. Temmuz 2005 yılında Yönetmelik kabul 
edildi. 2006’da, Uygulamalı, Açıklamalı Yönetmeliği çıkardık. 
Bu Yönetmeliğin bizim meslektaşlar tarafından tanınması, 
kullanılması ve anlaşılabilmesi için, Açıklamalı, Uygulamalı 
Yönetmelikle birlikte uygulama çalışmalarına girdik. İstanbul 
bölgesinde değişik illere gidip, Yönetmelikle ilgili bilgilendir-
me çalışmaları yaptık. 

Buna paralel olarak, standartlara paralel olarak önemli bir 
şey daha vardı ki, o da şu: ISO TC standartları. Standart deyin-
ce, “Niçin önemli?” derseniz, bir sektörü kontrol etmenin en iyi 
yolu standartları kontrol etmektir. Bu, dünya çapında herkesin 
bildiği bir şey. Standartları kontrol edersen o sektörü kontrol 
edersin. Yoksa, “Coğrafyacılar, ormancılar bizim CBS’ye daldı-
lar, onunla uygulama yapıyorlar. Biz ne yapalım” yakınması 

değil. CBS’nin standartlarını yaparsan, o gücü elde edersen, o 
zaman o şeyi denetlersin. Bu Yönetmelik her türlü çalışmayı 
harita mühendislerine vermiştir. Sonra farkına varıldı. Prob-
lem, orta ve küçük ölçekli çalışmalar ve coğrafi bilgi sistemine 
ilişkin standartlar. Bu standartlar var, bizim meslektaşlarımızın 
hazırlamış olduğu standartlar. Uluslararası Standart Organi-
zasyon	Teknik	Komitesi,	211,	büyük	ölçüde	jeodezicilerin	için-
de bulunduğu, haritacı meslektaşlarımızın içinde bulunduğu 
bir komisyonca hazırlamışlar. 54 cilt olmuş. Bu konuda hep 
ısrarımı sürdürüyorum, hâlâ üniversitede de ısrarımı sürdürü-
yorum. 54 cilt var orada. Hâlâ biz, herhangi bir ekibin, kuru-
luşun yaptığı kendine göre standartlarla birtakım çalışmalar 
yürütmeye	 kalkıyoruz.	 Uluslararası	 standartların	 ne	 avantajı	
var? Uluslararası bütün üretimleri kolayca benimsersiniz, kul-
lanırsınız. 

Şimdi ne yapılıyor? ISO TC 211’i devre dışı bırakıp, hâlâ bu 
CBS standartlarının oluşturulmasına çalışılıyor. Üniversitelerin 
düşüncesini bile almadan, 10 kişiyi toplamışlar, Türkiye’de CBS 
standartları oluşturuyorlar. Bu açıdan, 2005’te e-dönüşümle 
ilgili Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılan birinci ko-
misyon toplantısında, bu standartların ne olduğunu, nasıl ol-
duğunu anlatmaya çalıştım; ama gördüm ki, problemi anlama 
ve kavrama durumunda değil henüz herkes. Sadece basit bir 
yazılıma birtakım verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak düşü-
nülüyor, olay geniş boyutlarda ele alınmamış. Dolayısıyla da 
bir zaman daha geçmesi lazım, belirli bir aşamanın geçmesi 
lazım diye düşündüm. Ondan sonra bu nitelikteki çalışmaları 
bıraktık, ama üniversitelerimiz bu çalışmaları devam ettirmek 
zorundaydı. Devam ediyoruz, üniversitelerde bu çalışmalara 
devam ediyoruz. Niye devam ediyoruz? Çünkü orada 54 cilt 
kitap var ve bunların her biri bizim mesleği anlatıyor, uygula-
mayı anlatıyor, hepsini anlatıyor. CBS’cilerin program yaparak 
yaptıkları şeyin matematiksel modellemesinden tutun, her 
türlü yapılandırılmasına kadar var orada, her şey var. Onun 
için, bütün üniversitelere TC 211’in CD’lerini dağıttım, bölüm 
başkanından öğretim üyesine kadar herkesin cebine yerleş-
tirdim. Hiç kimse “Bu bana ulaşmadı” diyemez. Ama henüz bir 
geri dönüş yok. Çünkü bunu yapmadığımız sürece, sanıyorum 
ki görevimizi tam olarak yapmamış sayılıyoruz. Ben öyle dü-
şünüyorum. 

Bir önemli çalışmamız da etikle ilgili çalışmalar, mühen-
dislik etiğiyle ilgili çalışmalar. Etik problemleri mesleğin uygu-
lamalarında tartışılan her tartışmanın içinde vardır, insanların 
gündemi konuşmalarının yüzde 90’ında etik vardır. Dolayısıyla 
etik önemli bir problemdir, devre dışı bırakılacak ve önemsen-
meyecek bir problem değildir. Mesleki açıdan da bu böyledir. 
Aynı zamanda şu da var: Ülkeler arasında mesleklerin karşılıklı 
tanınmasında etik temeldir, etik dersi okuma zorunluluğu var-
dır. “Her türlü bilgi eğitim yoluyla alınabilir, tamamlanabilir” 
deniliyor; ama etik, mutlaka okutulması gereken, öğrenilmesi 
gereken bir şey olarak verilmiş. Dolayısıyla etik çok önemli, 
mühendislik etiğinin temelleri oldukça çok önemli. 1977 yı-
lında Dünya Mühendisler Birliği bunu belirlemiş, mühendislik 
etiğinin temellerini. 2004 yılında TMMOB bunu kabul etmiş 
ve yayınlamış. Biz bunu ön plana çıkararak, etik esaslarla ilgili 
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çalışmalar yapalım diye başladık işe. Üniversitelerde şu anda 
bütün bölümlerde etik dersleri mecburi oldu. Teknik Üni-
versite 1997 yılında etik derslerini zorunlu hale getirdi, ama 
şimdi tüm üniversiteler de yavaş yavaş etik dersleri zorunlu 
hale getirdiler. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalar yapalım 
dedik. 77’deki temel ilkeleri tercüme ettik ve Şubede yayın-
landı. Sanıyorum Necla hoca hanımın Başkanlığı döneminde 
bu tercüme edilmiş olan etik esaslar basıldı ve bütün meslek-
taşlarımıza dağıtılmıştı o zaman. Ondan sonra 2003 ve 2004’te 
Teknik Üniversitede Etik İlkeler Konferansı düzenledik ve her-
kesi çağırdık, orada bir konferans verdik. 2005’te ise 10. Bilim-
sel ve Teknik Kurultayda bu etik ilkelerle ilgili düşüncelerimizi 
aktardık. Burada amaç, mühendislik etiğiyle ilgili meslektaşla-
rımızın düşüncelerini, ilgisi çekmek ve Odanın bu konuya ilgi 
duyması, Odanın bu işi benimseyip çalışmasını sağlamaktı. 
Herkesin, her meslek grubunun var, ayakkabıcıların bile etik 
ilkesi vardır. Her meslek grubunda etik ilkeler o meslek grubu-
nun kalitesini gösterir, güvenilirliğini gösterir. Bir etik ilkeyi bir 
kurum ya da bir organizasyon kabul edip de bunu açıkladığın-
da, bu, topluma karşı verilen sözdür. “Ben böyle çalışacağım, 
ben böyle çalışıyorum.” Bu zor bir şeydir, ama en azından bu-
nun bu şekilde ifade edilip de benimsenip ortaya konulması 
çok önemli. Diğer mühendislik gruplarını bilemem, ama bizim 
mühendislikte etiğe ihtiyaç var; yani uğraştığımız çalışmalar 
toplumsal ağırlığı olan, toplumsal yönü ağır basan, toplumu 
etkileyen çalışmalar. Dolayısıyla da bu ilkeleri bir an önce ha-
yata geçirip, kabul edip topluma deklare etmemiz gerekiyor. 
Toplumsallıktan bahsetmenin en önemli şeylerinden biri bu-
dur. Etik ilkeleri olmadan bir mühendislik hizmetini yürütmek 
zordur, mümkün değildir. 

Biz bu etik ilkeleri şey yaparken, Fransa, Avrupa’daki bü-
tün ülkeler, Kanada, Amerika, hepsine baktık, hepsinin vardı. 
Hatta mühendisliğe başlarken, o etik ilkeler üzerine yemin et-
tiriliyor, “Bu etik ilkeleri kabul ederek bu mesleği yapacağım” 
diye yemin ettiriliyor. Dolayısıyla bu kadar önemli. Ama bu 
önemli şeyi anlatmamıza, bu faaliyetlerde hâlâ dile getirme-
mize rağmen, bu benimseme aşamasına henüz gelmedi diye 
düşünüyorum. 

Eğitim-öğretimle ilgili çalışmalarımız henüz bitmedi, de-
vam ettiriyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz devre dışı kalsak 
bile, emekli olsak bile, genç arkadaşlar, koyduğumuz kurallar, 
yaptığımız şeyler var, Ahmet hocamızdan öğrendiğimiz ça-
lışma şevki var. Dolayısıyla Oda için, toplumsal yarar için her 
türlü çalışmayı bu çerçevede yürütmeye çalışıyoruz ve yürü-
tülmesi gerekir diye de düşünüyoruz. Bu şeyde de gençlere 
bunun örneklerini kendimiz örnek olarak gösterme çabasın-
dayız. 

Bir son değerlendirme daha yapmak istiyorum, son tahlil. 
Biliyorsunuz, bu “Son tahlil” deyimi birçok yerde küçümsendi, 
dalga geçildi; oysa 68’in önemli bir deyimidir bu. Orada şu 
vardı: Bir olayı önce analiz edersiniz, sonra sentezini yaparsı-
nız, sonra bunları oturup tekrar bir değerlendirirsiniz, dışarı-
dan bakarsınız, en uygunu seçersiniz. Bugün etik ikilemlerin 

analizinde bu vardır. Böyledir, böyle yapılması gerekir. Mev-
cut durum değerlendirilmesi yapılır, değerler vardır, durumla 
değerler arasında olasılıklar vardır, olasılıklara bakarsınız, son 
olarak kendiniz karar verirsiniz. O son tahlildir. Bir karar ver-
me sürecidir bu ve her defasında da yapılması gerekir. Eleştiri, 
özeleştiri de bunun içerisine dâhil. Böyle bir analizin her defa-
sında yapılması lazım. Onun için, o kadar basit bir olay değil ve 
küçümsenecek bir olay da değil. 

Benim bu çalışmalarım sürecinde, 68’de çok yoğun bir 
toplumcu yaklaşımla çalışmalara başladık, üniversitede de, 
Odadaki çalışmalarımızda da; ama sonra hızla bir bireyselleş-
me ortaya çıktı. Bireyselleşmenin 2000’li yıllarda aşağı yukarı 
sonuna gelindi. Niye sonuna gelindi? Çünkü o bireyselleşme-
nin topluma olan etkisi, toplumsallığa olan zararları, en azın-
dan topluma olmasa bile üretime olan zararları ortaya çıktı. 
Baktılar ki, üretim yapacak, sorumluluk alacak insanlar yok, 
herkes kendisi çekiyor bir tarafa, bu sefer etik başladı. Tehlikeli 
olan yer o. Etiği iyi bilmeniz gerekmesi bundan. Etik dersleri 
ondan sonra konuldu; fabrikalarda çalışan adamları denetim 
altında tutabilmek için. Ahlak adına etiği yerleştirdiler ve bir 
sürü yerde, Avrupa’da filan etik zorunluluğu oradan geldi, bi-
reyselliğin biraz kırılması anlamında. Ama şimdi etiğe ihtiyaç 
kalmadan, insanlar tekrar yavaş yavaş bireysellikten toplum-
sallığa dönüşüyor. Çünkü biz gelen öğrenci yeni öğrenci, aşa-
ğı yukarı 40 senedir geliyor. Yani diyalektik hükmünü sürdürü-
yor. Dolayısıyla bireysel, ama toplumsal döngüsüne dönüşüm 
var. Bu önemli bir şey. Odadaki yönetimin de ya da hepimizin 
de bu dönüşümü çok iyi okuyup ona göre değerlendirme 
yapması lazım. 

Hocaların, diğer söyleşi yapan arkadaşların şeylerini oku-
duğumda, en önemli problemlerden biri, Odada da tartıştı-
ğımız katılımcılıktı. Katılımcılık problemi var, Odada katılma 
problemi var. Seçime geliyor, oyunu veriyor, ama Odaya ka-
tılmıyor. 68’lerde de vardı, ama bunun nedeninin araştırılması 
lazımdı. Biz yapamadık, ama bunun mutlaka yapılması lazım. 
Artık Odanın bu sorumluluğu alıp bunu yapması gerekir. Niye 
katılmıyor, niye gelmiyor? Bence burada bireyselliğin getirdiği 
şeyler var. Somut, kısa süreli vaatleri ya da kısa süreli birtakım 
olanakları da Odanın üyelerine sağlaması gerekiyor ki, onların 
katılımlarını sağlasın. Biz, 68’de uzun süreli birtakım sloganlar-
la, ideal yaklaşımlarla problemlere yaklaşmıştık. Şimdi insanlar 
çok uzun süreli düşünmüyor, bizim gibi çok uzun süreli düşü-
nen insan az. Yarından sonrasını bile düşünmeyen meslektaş-
larımız var. Dolayısıyla da bunun analiz edilip katılımcılığın 
sağlanması lazım, ama katılımcılığı sağladığımızda problem 
çözülmüyor. Bu katılımcılıkta, herkesin düşüncesinin alınması 
gerekiyor, herkesin düşüncesine başvurulması gerekiyor. Biz 
bunu yapamadık. Niye yapamadık, onu da söyleyeyim. Biz, 
68’de hep okuduk, öğrendik, uyguladık. Bilmediğimiz bir sürü 
şeyi okuduk, öğrendik, uyguladık. Bir kültürel birikim bize ve-
rilmedi, yoktu, arkada bir kültürel birikim yoktu. 68 öyledir. 
Hep okuduk. Hem derslerimize çalışırdık, ama hem de kitap 
okurduk, çok kitap okurduk. Orada öğrendiklerimiz anında 
uygulamaya sokulurdu. Böyle bir şey vardı. Ama şimdi, belki 
eğitim açısından dersler çok daha fazla, farklı konular var, fark-
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lı konularda eğitim-öğretim yapabilme olanağı var, okuma ve 
öğrenme olanağı var, internet var. Dolayısıyla da örneğin bu 
katılım problemini çok kolayca çözmek mümkün. Mesela, en 
azından İstanbul bir anket çalışması yapabilirdi, bunu çözebi-
lirdi. Bu konuda da biz yardımcı olabiliriz. Anket çalışmasıyla 
hemen ölçme-değerlendirmeye geçip, ne olduğu, ne istediği, 
niye katılmadığı, hangi problemlerin olduğu hemen elde edi-
lebilir, çok zor değil. 

Sektör analizi anketi yaptık. Antalya’da bir toplantı vardı, 
sürekli bilimsel teknik komisyonların tartışıldığı bir toplantı. 
Orada ben, anketin ne anlama geldiğini, niye yapıldığını an-
lattım, o komisyonda anketleme yaptım, 150’nin üstünde bir 
anketleme çalışması. Anketleri aldık, değerlendirdik. Sonra 
Ankara’da karşılaştığım yönetimden bir arkadaşımız dedi ki, 
“Senin anketin ne oldu?” Bakın, bunun sonucunda o anketi 
hiçbir yere çıkartmadım ben. Sektör analizi yapıyorum, yani 
hepimiz için bu anket. “Senin anketin ne oldu?” Bu düşünce 
çok önemli. Bireysel düşünce herkese sinmişti. Toplumcu, 
demokrat ya da devrimci geçinen Oda yöneticisi bile bana 
“Senin anketin ne oldu?” diye sorduğunda… Ondan benim 
bir çıkarım yoktu, hepimiz için her yere yayacaktık o anketi. O 
anket duruyor şimdi, isteyen alıp baksın. Türkiye’de yapılmış 
ilk sektör analizi anketi. Attım bir köşeye, duruyor. 

MEHMET YILDIRIM - Bunu hangi tarihte yaptınız hocam?  

RASİM DENİZ - 3-5 sene oluyor. 

SALONDAN - Yeni yani. 

RASİM DENİZ - Yeni anket. Ama “Senin anketin” dediği 
zaman iş bitti. O benim anketim değildi ki. Bu problem he-
pimizde de var. Bir tehlike bu. Bu, popülizmin bizim kafamıza 
işlemiş biçimidir. Bu anketten hocanın ne çıkarı var ya da niye 
yaptı bu anketi? Mantıksal olarak düşünürsek, akıllı bir olay 
değil; yani hoca gelmiş orada, Antalya’da gezip dolaşır, gidip 
otelde yiyip içip gider, hiçbir şey yapmayabilir de. “Niye bu an-
keti yapmış?” diye aklına takılmış, “Senin anketin” diyor. Halbu-
ki, ben açıkladım, “Bakın, bu mesleki sektör analizi anketi, ilk 
defa yapılıyor. Mesleğimizin 5 yıl sonra nereye yöneleceğine 
ilişkin yapılan bir anket. Düşünülerek hazırlanmış bir ankettir” 
dedim. Sonuçları hazırladık, bizim üniversitemiz kullandı, ora-
da duruyor. Birçok yerde söyledim; ama pek üstünde duran 
olmadı, orada kaldı. 

Birtakım çalışmalar orada kalıyor, kişisel çalışmalar gibi 
düşünülüyor. Bizim eğitimle ilgili yaptığımız çalışmalar, etikle 
ilgili yaptığımız çalışmalar, yönetmelikle ilgili çalışmalar bile 
yapanların üstünde, onların çalışması gibi düşünülüyor. Bu 
çok önemli. Oda Yönetiminin bunu değerlendirmesi lazım. Yö-
netmelik yapmışız, “Rasim hocayla Rahmi hocanın yönetmeli-
ği” denilebilir mi?! Odanın yönetmeliği, hepimizin yönetmeli-
ği. Etik ilkeleri şey yaptığımız zaman, “Senin makale” vesaire. 
Ondan benim bir çıkarım yok, bir akademik yükseltmede de 
kullanmamışız. Mesleğin gelişmesi, meslektaşların ufkunun 
açılması, diğer meslekler arasındaki ilerleme açısından de-
ğerlendirilecek bir olayı tutup kişisel bazda değerlendirmeyi, 
bizim içimize giren kişiselliğin pik yaptığı, en üst dönemde ol-

duğu dönemdeki davranış biçimleri olarak değerlendirmemiz 
lazım. 

Bir önemli şey daha var burada. Odanın görevi mesleki 
denetimdir. Ben hep bunu söyledim, hâlâ söylüyorum. Tüm 
mesleki uygulamaların denetimini yapmak zorunda. Bir bü-
rokratik ya da sıradan bir çalışma değil bu. Bu çok önemlidir. 
Mesleki denetimi yapmak zorundadır. 

Bir önemli şey daha var. Biz üniversitede birtakım konuları 
tartışmaya açarız. 68’de böyleydi, tartışmaya açardık, tartışılır-
dı, sonra bir yerde karar verildiği zaman onun peşinden gidilir-
di. Tartışmanın şeyi budur. Ama ben onu tartışmaya açtığım-
da, hepimizin tartışmaya girip, hazırlıklı katılımla düşüncesini 
söyleyip, orada tartışmayı genişletmesi, zenginleştirmesi ve 
sonucun elde edilmesi gerekir. Ben şimdi bir şey sunduğum-
da, eğer tartışılmamışsa hiçbir anlamı yoktur onun. Bildiri sun-
duk diyelim; hiç kimse düşünmemişse, bir geri dönüş yoksa, 
hiçbir anlamı yoktur. Önemli olan, senin orada düşünceni kaç 
kişi okumuş, kaç kişi yormuş, geriye dönmüş. Bu anlamda dü-
şündüğümüzde, çok az geri dönüş var. Bunu değerlendirme-
miz lazım. Bu çalışmaların tümünde çok az geri dönüş var. Etik 
konusunda olsun, eğitim konusunda olsun, standartlar ko-
nusunda olsa bile çok az geri dönüş var. Yani düşünmüş, kafa 
yormuş, “Şu hatalıdır. Böyle olması gerekir” diyen çok az. Ya-
pılan çalışmayı irdelemek çok iyi bir olay, benim açımdan çok 
önemli bir şey, böyle irdelemeleri istenir. Herkes irdeleyecek, 
hem de çok keskin bir şekilde irdeleyecek. Biz demokrat, dev-
rimci, toplumcu bir grubun insanıyız. Herkes birbirini eleştire-
cek. Ama orada kalır o, yine dışarı çıktığınız zaman beraber-
siniz. Bu gelenek yerleşmemiş. “Sen bana düşmansın, benim 
söylediğime karşı çıkıyorsun” diyor, ilişkiyi kesiyor. Aynı olay 
Merkezde de var. Birtakım şeyleri söylüyorsun, “Bakın, böy-
le böyle, bunlar yanlış” diyorsun, “Tamam hoca, beni tutma” 
deniliyor. Yahu, aynı grupta düşünüyoruz. “Ben, bunun iyiye 
gitmesi için birtakım önerilerde bulunuyorum. Biraz düşün” 
anlamında. İnsanlar düşünmeye başladıktan sonra konu üze-
rinde problemler ortay çıkıyor. Ama hiç düşünmeden, hemen 
kestirip atma gibi bir kolaycılık çoğumuzda var ve bu kolaycı-
lık bizi geriye götüren nedenlerden biri. 

Bir önemli problem daha var; onu da çok dile getirdik. 
Mesleki yeterlilikler sisteminin oluşturulması çalışmalarının 
desteklenmesi gerekiyor. Bizim Teknik Üniversitedeki çalış-
malarımızda hep dile getiriyorum, ama Odada da Mesleki 
Problemler Çalıştayı yaptığımızda tartışmıştık bu konuyu. Yine 
sürekli bilimsel teknik komisyonlar toplantısında, Antalya’daki 
toplantıda da tartıştık. Mesleki yeterlilikler çok önemli. Dokto-
rası bitti, arkadaşlarımı kapı önüne koydular. Mesleki yeterlilik 
olsaydı eğer, onların problemini çözerdi. Nedir mesleki yeter-
lilikler sistemi? Mühendis, yüksek mühendis, doktor mühen-
dis… Doktor mühendis, yüksek mühendisin nerede çalışa-
cağı tanımlı değildir Türkiye’de. Hocalarımız bilir, Almanya’da 
kadastronun kapısından giremez doktor mühendis olmayan. 
İngiltere’de de öyledir, yüksek mühendis olmazsanız hiçbir 
yere giremezsiniz. Tanımlanmıştır bunlar, fi tarihinde tanım-
lanmıştır. Eğer kadastroda böyle tanımlı olmuş olsaydı, Taylan 
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arkadaşımız bırakırdı burayı, “Çalışmak istemiyorum, kadast-
roda müdür olacağım” derdi, giderdi, orada işi hazırdı. Böyle 
bir sistem yok. “Mesleki yeterlilikler sistemi ne zaman gele-
cek?” derseniz, Avrupa’da hazırlanıyor. Avrupa’da düzenleme 
yapılacak, karşılıklı şeyler açıldığı zaman bize gelecek, oradan 
geldiği zaman bu sisteme geçilecek; ama bu sistemin destek-
lenmesi gerekiyor. Siyasal iktidarların teknik kadrolara müda-
hale edememesinin tek güvencesi de budur. Bir sistem varsa, 
o sistemin tanımı yapılmışsa, o sisteme müdahale edemezsi-
niz. Ama şu andaki durumda istediği biçimde müdahale eder; 
çünkü öyle bir sistem yok, bir yeterlilikler sistemi yok. Yeterli-
likler sistemi, üniversite, oda ve devlet sacayağını ele alır ve bu 
üçünün arasında bir denge kurar. Odanın bunu kavrayıp bunu 
yönlendirmesi gerekiyordu. Ama TMMOB’de de bu konuyla il-
gili değerlendirmelerde baktım ki, böyle bir düşünce henüz 
oturmamış. Mesleki yeterlilikler Odada çok tartışıldı. Bizim 
Oda bazı şeylere engel oldu, bazı ön tartışmasız çalışmalara. 
Ama bu sistemin kurulmasıyla ilgili desteğin de verilmesi ge-
rekiyor diye düşünüyorum. 

En önemlisi de, her türlü özgürlük mücadelesinin destek-
lenmesi gerekiyor. En önemli şey o. Yani özgürlüklerin destek-
lenmesi önemli. Çünkü özgür düşünce ortaya çıkarsa, özgür 
düşünce kendi zıddını da yaratıyor, diyalektik devam ediyor; 
ama özgür düşünce yoksa hiçbir şey ortaya çıkmaz, hep aynı 
yolda yeknesak gidersiniz. Kendi zıddını yaratmanın tek koşu-
lu özgür düşüncenin ortaya çıkmasıdır. Onun için, ne yapılırsa 
yapılsın, özgür düşünceye zarar vermeden çalışmaların yürü-
tülmesi gerekiyor. Bu önemli. 

Özgür düşünceyle ilgili bir önemli şeyi söyleyerek konuş-
mamı bitirmek istiyorum. “Hiçbir özgür düşünce gücü yoktur 
ki, kendi karşıtını yaratmasın.” Bu çok benimsediğim bir çalış-
ma, ama sonra öğrendim ben bunu. 1968’de değil; 68’in izini 
sürerken, diyalektiğin imgelerinin izini sürerken yakaladım. 
700’lü yıllarda Ebu Hanife söylemiş. 1000 yıl sonra Hegel almış 
bunu, değerlendirmiş. Ama çok önemli. “Özgürlüğün gücü 
kendi karşıtını yaratır, yeter ki özgür olsun” diyor. Onun için, 
benim son söyleyeceğim son düşünce şu: Özgür düşünceyi 
hepimizin, Odanın her zaman desteklemesi gerekiyor ve bu 
destekleme hangi kanallarla, nasıl yapılırsa, onu da hep birlik-
te elbirliğiyle bulup yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Tabii, bu söyleşi, ama bir dertleşmeydi. Konuyla ilgili so-
rular varsa, karşılıklı bu şeyi de değerlendiririz diye düşünü-
yorum. (Alkışlar) 

MEHMET YILDIRIM - Buyurun hocam.

AHMET AKSOY - Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ko-
nuşma oldu. Nispeten benim de katıldığım bazı çalışmalara 
değindi. Örneğin, eğitim, meslek sorunları, yönetmelikler ve-
saire. Son iki konu olağanüstü önemli bir konu, ama katılımı 
da etik içerisinde düşünmek lazım bence. Çünkü etik, bir mes-
leki sorumluluğun bilincinde olmayı gerektiriyor, bir sosyal 
sorumluluğun bilincinde olmayı gerektiriyor; ama katılım da 
başlı başına mesleki bir aidiyeti olmanın bir sorumluluğunu 

taşıyor. Yani etik olmadan katılım da olmaz. Biz, katılım konu-
sunda gerekli dikkati, gerekli özveriyi gösteremiyoruz maale-
sef. 

Sonra ne var; eğitim var, yönetmelikler var. Yönetmelikler, 
bir bakıma bir mesleğin kalbidir, can damarıdır. Yönetmelikler, 
bir mesleğin nasıl uygulanacağını gösterir; ama eğer yönet-
meliklere önem verilmezse, eğer yönetmelikler iyice özüm-
senmezse, o zaman iş yapılıyor görülür. Türkiye’nin sorunu da 
aslında bu iş yapılıyor görünme meselesidir. 

Etik çok eskiden ele alınan bir konudur bizde. Mesela, mes-
leklerde Ahi Evran teşkilatı vardı biliyorsunuz. Orada da hatta 
bir şey söylerler, “Pabucun dama atılması” derler. Herhangi bir 
meslek erbabı yolsuz bir iş yapınca, etiğe uygun olmayan bir 
iş yapınca, Ahi Evran teşkilatı oradan bir ayakkabı alır, dama 
atarmış, adamın hayatı kayarmış. Etiğe öylesine önem verilir-
miş. Tabii, sonra sonra Türkiye’de bazı şeyler yozlaştı. 

Burada epey notlar aldım, ama hepsini derleyip toplaya-
mayacağım şimdi. Genelde üç konuya değindiniz; eğitim-öğ-
retim, mesleki sorunlar ve çözümleri, katılım, yönetmelikler 
ve etik sorunu. Bütün bunlar gerçekten yörüngesine oturursa, 
insanların üretimleri daha kaliteli olur, mutlu olurlar. Yani bir 
insan ne yapacağını ahlaki çizgi içerisinde iyice kavrar da yap-
tığı şeyden memnun olursa, mutlu olur aynı zamanda. 

Ben hep öğrencilerime şunu söylerim: “Hep güzel şeyler 
yapın; fakat güzel şeyler yaptığınız zaman, sizi başkasının öv-
mesini beklemeyin, siz kendi kendinizi övün.” Bunun içerisin-
de çok şey gizli. Hem bileceksiniz, hem etik davranacaksınız, 
hem yönetmeliklere uyacaksınız, hem toplumsal bir görev 
içerisinde bu işleri yaptığınızın bilincinde olacaksınız. 

Teşekkür ederim. Çok faydalandım ben şahsen. 

ÖNER ... - Sevgili hocam; öncelikle sizi candan kutluyorum. 
Sizi, Teknik Üniversiteye girdiğiniz zamanda tanıdım, fakat 
pek yakından tanımıyordum. Ama bu devre içerisinde asistan-
lık, hocalık, Oda işleriyle beraber, üstelik de doktora tezini al-
dınız. Kısa sürede bunların hepsini nasıl başardınız? Onun için, 
sizi candan kutluyorum. Bu 4 tane işi bir arada götürmek için 
nasıl zaman buldunuz? Çok idealist olmak ve çok çalışmak ge-
rekiyordu. Tabii, büyük ağabeyleriniz olan daha evvelki hoca 
arkadaşlarınız, ağabeyleriniz size örnek teşkil etti. Bir tanesi 
Sayın hocamız Ahmet Aksoy. Eğer Teknik Üniversitede görev 
almasaydı, Teknik Üniversitenin bu kadar gelişeceğini tahmin 
etmiyordum. Benim şahsi kanaatim, eğer Ahmet hoca oranın 
yetkili tek hocası olsaydı, Teknik Üniversitenin durumu da çok 
çok değişik olurdu. Çünkü yine hocalarımızdan rahmetli Öz-
benli de Trabzon’da kurdu üniversiteyi, onunki de çok geliş-
ti, oraya da çok çalışkan arkadaşlarımız gitti, hepsi hocalıkta 
muvaffak oldular. Kendi yetiştirdikleri öğrencilerin hepsi şimdi 
hoca. Teknik Üniversite gibi, orası da çok çok ileriye gitti. 

Başkan kusura bakmasın, bir de Odayı biraz tenkit ede-
ceğim. Bir hoca şurada bir konferans veriyor, üç-beş kişi gel-
di. Bana göre, hiç de güzel bir şey değil. Bir profesör burada 
konferans verdiği zaman burası dolmalıydı, bütün sandalyeler 
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dolmalıydı. Bu neden olmuyor; tabii ki, bizim meslektaşları-
mızın bu şeye gönül vermemesi. Ben de, Ahmet hoca da 80 
yaşını aşmış insanlarız, ta bilmem nereden kalkıp geliyoruz. 
Gençler niye gelmiyorlar? Bu organizasyonu yapmak lazım, 
bir usul bulmak lazım. 

Size bir örnek vereyim. Tapu Kadastro’da yöneticiyken, 
bilmem kaçıncı yılını kutlamamız gerekiyordu. Tabii, organi-
zasyonu bir otelde yaptık. Ne kadar bol miktarda firma çiçek 
gönderirse o kadar güzel olurdu, çünkü gazeteciler gelecekti. 
Ben, meslektaşlardan veyahut da diğer kimselerden geleceği-
ni tahmin etmediğim için, o zaman, rahmetli hocalarımız adı-
na çiçek yaptırdım, “Sayın Prof. Macit Erbudak’tan” filan gibi 
10’a yakın çiçek yaptırdım. Oraya bir güzellik bu, sanki kendi-
leri göndermiş gibi. Halbuki, hocaların maaşlarından ayırıp da 
bir çiçek gönderme şansları da yoktu. O bakımdan, Oda buna 
bir formül bulmalı. Hiç olmazsa Başkanımız, yönetici arkadaş-
larımız sınıf arkadaşlarına telefonla haber vermeli, bu tip kon-
feranslarda en azından 15-20 kişi toplanmalı. Yoksa, hocanın 
yahut da konuşmacının şevki kırılır. Birincisi bu.

İkicisi, artık odalar siyasi hayata girmiş kuruluşlar oldu, 
bilhassa bizim Odamız. Peki, siyasete giren bu odacılar siya-
setle uğraşıyor mu? Mesela, bir arkadaşımız, Erol Köktürk, 
Beşiktaş’tan CHP aday adayı. Bunu hepimizin desteklemesi la-
zım, yani meslektaş olması nedeniyle. O partiye gönül vermiş 
olsun yahut da vermemiş olsun, o kadar mühim değil. Meslek-
taşın orada bir belediye başkanı olması hepimize gurur verir. 
Bir işimiz düştüğü zaman ya da birisinin bir işi düştüğü zaman, 
gittiğimiz zaman kapısını vurup girebileceğimiz bir yer olmalı-

dır orası. Oda böyle bir teşebbüsü yapıyor mu acaba, yapmaya 
niyetli mi, bilemiyoruz. Bir de bunu öğrenmek istemiştim. 

Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Üniversiteden mezun 
olmuş, yüksek mühendis olmuş kişilerin nerede çalışacağı ya-
hut da mühendislerin nerede çalışacağı Türkiye’de belli değil. 
Bunun belli olması lazım. Mesela size Almanya’dan bir örnek 
vereyim. Almanya’da üniversiteyi bitiren bir yüksek mühen-
dis, “Ben kadastroya girip müdür olmak istiyorum” yahut da 
“Falan yere şef olmak istiyorum” derse olamıyor, daha doğru-
su kadastroya yahut da harita müdürlüğüne yahut da bu tip 
yerlere sizi almıyorlar. Diyorlar ki, “Sizin bu yerlerde çalışabil-
meniz için, çeşitli devlet dairelerinde 33 ayı dolduracaksınız, 
buralarda sınava gireceksiniz, devlet sınavlarının hepsinden 
belge alacaksınız.” O belgeleri tekrar ilgili makama verdiğiniz 
zaman size unvan veriyor, artık sizin imza hakkınız doğuyor; 
yani kadastro müdürü, harita müdürü yahut da genel müdür 
olma şansınız var. Aksi halde, üniversiteden çıktığınız zaman, 
size çeşitli firmalarda iş verirler; fakat imza hakkınız yoktur. 
Onun için, bu şey eğer Türkiye’de olsaydı…

SALONDAN - Var, var. 

ÖNER ... - Şimdiye kadar onu hiç duymadım. Belki olabilir.

Onlar o zaman ne yapıyorlar? Karayollarında çalışıyor, be-
lediyede çalışıyor, su işlerinde çalışıyor, her yerde bilgi sahibi 
oluyor. Eskiden beri olması gereken bir şey vardı; yeminli özel 
harita büroları. Şimdi onlar açıldı, gayet güzel. Onların da me-
sela bu … dersini geçmeleri lazım. 10 sene bir yerde çalışmış 
olması kafi değil, çeşitli yerlerde çalışmış olması çok mühim. 

söyleşi



32

Her şeyde bilgi sahibi olması lazım. 

Çok teşekkür ediyorum. Sizi candan kutluyorum.

RASİM DENİZ - Siz kaç sene öncesini söylüyorsunuz Al-
manya’da? 40 sene öncesi, değil mi? Şimdi mesleki yeterli-
likler sistemini yeniden düzenlediler, yeniden ele aldılar tüm 
Avrupa içinde, dünya için de standart olacak biçimde. Bu mes-
leki yeterlilikler sisteminde, üniversitelerin akreditasyonu da 
problemin içinde. Akredite edilmiş bir üniversiteden mezun 
olanın lisanslanmasıyla olmayanın lisanslanmasını da tanım-
lamak suretiyle hem üniversiteleri çalıştırma, kaliteyi yükselt-
me, hem de mesleğin uygulanmasındaki bu hiyerarşik yapı-
lanmayı ve görevleri iyi tanımlamak… Dediğiniz gibi, belirli 
çalışmaları yürüten kadastro müdürü olur. Yüksek mühendis 
olacak belki, ondan sonra diyecek ki, “Şurada çalışacak, şunu 
yapacak.” Denizcilik şeyine bakarsanız, kaptan olabilmek için 
50 yerden belge alınıyor. Bütün bunlar tarif edilmiş, tanım-
lanmış, “Şunu şurada yaptığı zaman orada müdür olur” gibi. 
O kadro açık, herkes oraya gidebilir. Ama “Seni kapı önüne 
koydum. Haydi bakalım, ne yaparsan yap” gibi bir şey de yok. 
Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi, bizde de olmaması la-
zım. 50 sene önceki koşul oydu. Şimdi Avrupa’da öyle değil 
tabii. Sosyal devlet olmanın gereği, insanların emeklerinin 
karşılığını öyle kapı önüne koyarak veremezsiniz. Mesleki 
yeterlilikler sistemi bunu çözüyor, buna bir çözüm getiriyor. 
Dolayısıyla da hem sosyal devlet anlayışına uygun, toplumcu-
luğa uygun, hem de odaların desteklemesi gereken bir dav-
ranışken, maalesef bizim TMMOB’deki çalışmalarda böyle bir 
gidiş yok; sadece bir didişme problemi var, bir yeterlilik siste-
minin kurulmasına yönelik, bir gelişim yok. Ama bizim Odamı-
zın bunu desteklemesi lazım, böyle bir sistemi desteklemesi 
lazım. Bunu canı gönülden istiyorum. 

Buyurun.

SALONDAN - İzniniz olursa, benim de bazı tespitlerim ve 
sorularım olacak. Öner beyin de değindiği üzere, katılımcılık 
üzerine birtakım şeyler söylemek istiyorum öncelikle. Çünkü 
siz de sunumunuz sırasında önemli noktalara temas ettiniz. 
68’den bahsettiniz, Odanın kuruluş süreci, sizin öğrencilik 
süreciniz vesaire. Geldiğimiz yüzyıl 21. Yüzyıl. Mesleki faaliyet 
alanları	 açısından	 da	 baksak,	 ideolojik	 olarak	 da	 baksak,	 bir	
katılımsızlık süreci aslında sadece Odamızda değil; mühen-
dislik-mimarlık camiasının tamamında var. Farklı kurumlara 
baktığımız, örneğin bir Tabipler Birliğine, bir Barolar Birliğine, 
bir Esnaf ve Sanatkarlar Odasına baktığımda, bunu daha farklı 
algılıyorum. Mühendislik-mimarlık camiasında bunun nedeni 
nedir, bilmiyorum. Size sorularımdan biri de budur. Konu ne 
olursa olsun, bu katılımcılık noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyo-
ruz; dönemsel değişimler olsa da, siyasal değişimler olsa da, 
teknolojik	değişim	ve	gelişimler	olsa	da.	Ki,	bunlar	mühendis-
lik-mimarlık alanının uygulamada en temel öğeleri. Bu sorun 
neden kaynaklı? Gerçekten araştırılması gereken bir konu. 
Buna da değindiniz. Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum.

Ben de bir akademisyenim. Akademisyenlerin en büyük 
kaygılarından biri de -kaygı demek belki yanlış- özellikle mes-
leğin	jargonunda,	akademik	atama	ve	yükseltme	bir	beklen-

tidir. Ama siz, yaptığınız tüm çalışmalarda, tabii ki akademik 
yükseltme ve atamaya ilişkin yaptığınız çalışmalar da kuşku-
suz çok önemli; ama mesleğiniz adına yaptığımız çalışmalar, 
meslektaşlarınız adına yaptığınız çalışmalar, mesleğin gelece-
ğine dönük yaptığınız çalışmalar gerçekten bence iz bırakıcı 
çalışmalar. Tabiri caizse, “Söz uçar, yazı kalır” misali baktığınız-
da, mesleğin standartlarıyla ilgili yapmış olduğunuz yönet-
melik çalışması, aslında mesleki yeterlilik sisteminin kurulma-
sına dönük hazırladığınız ISO ile başlayan standartlar, bunun 
akreditasyonla ilişkileri, sektörel analiz çalışmaları gerçekten 
çok çok önemli. Yani bugün Türkiye’de mesleğimizin geldiği 
boyut açısından, uygulama alanları açısından, bence üzerinde 
durulması, sorgulanması ve sayısı hızla artan meslektaşlarımız 
açısından da üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü 
dünyada gerçekten artık ciddi bir rekabet alanı da doğmuş 
durumda disiplinler arasında. Bu rekabet ortamında bizim po-
zisyonumuzu belirleyecek, yakın bir gelecekte bizlerin istih-
dam politikalarını ilgilendirecek konular tam da bu standart-
lar üstüne kurulu. Çünkü durmadan sayılarımız artıyor, bölüm 
sayımız 35’e çıktı, mezun sayımız yılda ortalama 2 bini geçiyor. 
İstihdam politikaları konusunda ciddi tedbirler alınması gere-
kiyor ki, Odanın üzerinde ivedilikle durması gereken konular-
dan biri de bu. Bu noktada standartlar da çok çok önemli. 

O yüzden, şahsım adına gerçekten teşekkür ediyorum. 
Bunları da yakından izliyorum. Bunların dokümante edilmesi 
de gelecek açısından önemli, ama değerlendirenler için tabii. 
Sizin de tespitiniz gibi, bunu algılayan bir Oda vizyonu yoksa 
şu an, “Neye yarar” demek istemiyorum, ama kazanım açısın-
dan bir eksikliktir diye düşünüyorum. 

Biraz önce bir kağıt çıktı alıp geldim. Bu konudaki fikirle-
rinizi de merak ediyorum; çünkü yanlış anlamadıysam, üze-
rinde durduğunuz konulardan biri de mesleki ulusal yeterli-
lik sisteminin oluşturulmasıydı. Belki meslektaşlarımızın bir 
kısmının bilgisi var, bir kısmının yok; ülkemizde, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kurum kuruldu, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu. Tam da sizin tespitinizdeki gibi, Avrupa Bir-
liği uyum çalışmaları kapsamında bu Kurum görevlendirildi. 
Avrupa’daki ulusal yeterliliklerin müktesebat uyarınca karşılı-
ğı, Türkiye’de de bu kurum nezdinde yasal olarak hayata geçi-
rildi. Bu Kurumun Kuruluş Kanununun ilk sayfasını çıktı aldım 
biraz önce. 2006’da bu Kurum kurulmuş, Resmi Gazete’de de 
Kanunu yayınlanmış. Amaç ve kapsam maddesini özellikle 
okumak istiyorum; çünkü tam sizin sunumunuzun üstüne, 
görüşlerinizin oturduğunu düşünüyorum. 

Amaç ve kapsamda deniliyor ki, “Bu Kanunun amacı, ulu-
sal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik 
ve mesleki alanlarda -yani mühendislik-mimarlık alanında- 
ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve 
değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya iliş-
kin…” Bakın, işin içinde belgelendirme ve sertifikalandırma 
var. TMMOB’nin bu yetkin mühendislik, uzman mühendislik” 
gibi kavramlarıyla çatıştığı ve aslında sizin de farklı baktığınız, 
bizim de farklı baktığımız bir konuyla çelişen bir nokta. “Bel-
gelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürüt-
mek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek 
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üzere Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usul 
ve esaslarının belirlenmesiyle ulusal yeterlilik çerçevesiyle il-
gili hususların düzenlenmesini sağlamaktır” diyor. Ama sorun 
şurada: Amaç maddesinin 2. Bendi diyor ki, “Tabiplik, diş he-
kimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik 
ve mimarlık meslekleriyle en az lisans düzeyinde öğrenimi 
gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan 
meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.” Yani “En az lisans dü-
zeyini gerektiren eğitimler bu Kanunun kapsamı dışındadır” 
dediği zaman ne oluyor; ulusal mesleki standartlar açısından 
bu Kurumun faaliyet alanının dışına çıkıyor. Doğru mu? 

Bu Kurum bugüne kadar 225 tane ulusal meslek standardı 
yayınlamış ve her geçen gün bu standartlara yenisi ekleniyor. 
Çok basit. Çünkü lisans eğitimi gerektirmeyen konular olduğu 
için, ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi mezunlarını ilgilendi-
ren, hatta hiç eğitim almamış insanlar bile, örneğin ayakkabı 
tamircisi, bununla ilgili ulusal meslek standardı yayınlanmış 
Resmi Gazete’de. 

Bakın, bu standartlar içerisinde 4 tanesi var ki, bizim mes-
leğimizi doğrudan ilgilendiriyor. Sunumunuz başında, özellik-
le CBS’ye siz de değindiniz. Birincisi topograf standardı -böyle 
bir standart var- ikincisi CRS operatörü standardı, üçüncüsü 
harita ve kadastrocu standardı. Bakın, ismi harita ve kadastro-
cu standardı. Ama bu standartlar iki seviyede. Biraz önce de-
ğindiniz ya Avrupa Birliği uyum süreciyle ilgili karşılaştırmada. 
1’den 8’e kadar bir seviye belirlenmiş; en alt seviye 1, en üst 
seviye 8. Mesela harita ve kadastrocuda, seviye 4 ve seviye 5 
isminde iki standart var. Şu ana kadar Resmi Gazete’de yayın-
lanan standartlar bunlar. 

Son olarak da Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü-
nün web sitesine koyduğu ve kısmen kamuoyuyla, meslek-
taşlarla paylaştığı yeni CBS standartları gündemde. Bunlar 
daha Resmi Gazete’de yayınlanmadı. İşin ilginci, onlar da yine 
CBS	operatörü	diye	bir	 standart	yayınlıyor.	Zaten	var,	 seviye	
5’te bir CRS operatörü standardı var. Onlar da seviye 4’te CBS 
operatörü, seviye 6’da CBS uzmanı diye standartlar hazırladı-
lar. Şimdi kamuoyundan görüş alıyorlar. O görüşler ne şekilde 
oluşuyor, bilemiyorum. Yaklaşık 3-5 ay sonra da bu standartla-
rı Resmi Gazete’de yayınlayacaklar. Tabii, bunların ne şekilde, 
kimler tarafından oluşturulduğu da ayrı bir konu. Ama bunla-
rın bir kısmı aslında lisans düzeyinde öğrenim gerektiren; yani 
biz harita mühendislerinin ilgi alanı, hatta lisans eğitiminde 
aldığımız derslerle örtüşen, bizim çalışma alanlarımızı da kap-
sayıcı standartlar. Ama Yasaya baktığınızda, mühendislik ve 
mimarlık alanı bu Kanun kapsamı dışında. Ama şu an lisans 
düzeyini bitirmiş, bir mühendis diploması almış, bir kamu ku-
rumunda, özel sektörde mühendis unvanıyla çalışan, yüksek 
mühendis unvanıyla çalışan, doktor mühendis unvanıyla çalı-
şan meslektaşlarımızın CBS uzmanı olabilmesi için ve tabii ki 
belge alabilmesi için, bu Kanun kapsamında verilen eğitim-
lere katılma zorunluluğu getiriliyor. Aslında amaç açısından 
baktığınızda, böyle bir yaklaşım doğru. Ben de bir ulusal ye-
terlilik sistemini, mühendislikte bir mesleki standardizasyon 
sistemini savunuyorum; ama bu Kanunla bu çelişiyor, çok 
ciddi çalışıyor hem de. Ama mühendislere de şimdi dayatılı-

yor, “Bu belgeleri almazsanız burada çalışamazsınız” deniliyor 
örneğin. Bu, bizim camiamızda, TMMOB’de, harita kadastro 
sektöründe henüz farkındalığı olmayan bir konu, üniversiteler 
düzleminde de aslında yeterince ilgi görmüyor; ama kanunla 
belirlenmiş 225 standart var, doğrudan mesleğimizle ilgili 5-6 
standart oluşmuş. Ama bunlar tamamen eğitim seviyesi lise 
ya da meslek yüksekokulu, tekniker düzeyindeki insanlar için 
uygulamaya geçirilmiş kurallar. Mühendislik-mimarlık camiası 
da buna zorlanıyor, ama bu Kanunla da çelişen bir durum var. 

Size sormak istediğim, aslında bu kadar çalışmanın ötesin-
de, bunlarla entegre olan bir konu daha var önümüzde; ama 
bu konudaki görüşünüz nedir? Çünkü sunumunuz sırasında, 
“CBS standardı oluşturuluyor” diye kastettiğiniz konu buydu 
herhalde, CBS Genel Müdürlüğünün gönderdiği taslaktı. Tam 
da bu MYK Kurumu üzerinden organize edilen bir konu. Ama 
mühendislikteki yeri nedir, merak ediyorum.  

RASİM DENİZ - O Kanunu değerlendirmek mümkün, de-
ğerlendirilebilir; ama neyi değerlendireceğiz? Bir kere, prob-
lemi çok iyi bilmek lazım, yani mesleki yeterlilikler sisteminin 
nasıl kurulduğunu bilmemiz lazım. Nereden bilmemiz lazım? 
ISO TC’nin mesleki yeterlilikler sistemine ilişkin 18 ülkenin, 
20 ülkenin raporu var. Orada var. 2000’li yıllarda biz bu ISO 
TC standartlarını aldığımız zaman o raporu bastırdık, herke-
sin elinin altında okunsun diye. Yıldız’da 2 ay durdu, var ora-
da. Bütün ülkelerde bu senin söylediklerin var, Almanya’da 
da var. Yükseköğretim ayrı bir olay. Yükseköğretimin dışında 
meslekler de tanımlanabilir. Yükseköğretim, Avrupa’da ayrı bir 
biçimde ele alınıyor. Yükseköğretim, 6. seviyede lisans, 7. se-
viyede yükseklisans ve 8. seviyede doktora olmak üzere ayrı 
bir yükseköğretim çerçevesi içinde ele alınıyor ve standartları 
ona göre. Benim anlatmak istediğim mesleki yeterlilikler bu 
çerçevede. Geri kalanlarda girişim var. Bunun çözümü, bu 
problemi kavrayan, bu problemi anlayan bir ekip yetişecek 
Odada ve bu problemin üzerine gidecek; neler geliyor, neler 
gidiyor, bunu anlayacak. Bizim yaptığımız toplumu uyarmak-
tı. Hem yükseköğretimdeki meslektaşlarımızı uyardık, hem de 
mezunlarımızı uyardık. Ben, üniversitede akademisyenleri de 
bu konuda uyarmaya çalıştım. Ama henüz bu Kanun çıkma-
dan, hiç kimse oturup bir şey ortaya koymadı. 

“Temel meselesi neydi bunun, kim getiriyor bunları?” 
dersek, GATS. Diyor ki, “Bütün o diplomaları ve sertifikaları 
sistematik hale getireceksiniz, dünyada geçerli hale gelecek 
bunlar, tanımları aynı olacak.” Avrupa’daki sistemi Türkiye’ye 
aynen tercüme edecekler, yükseköğretim yeterlilikler siste-
mindeki çerçeve bize gelmiş gibi… YÖK’ün getirdiği yükse-
köğretim yeterlilikler çerçevesi vardı. Önlisans, lisans, yüksek-
lisans ve doktora programlarının mesleki yeterlilikleri kabul 
edildi. Avrupa Birliğindeki çalışmalardaki şeyi aynen tercüme 
edilmişti. Ondan 5 sene önce, 10 sene önceki vardı bizde. Bak-
tık ki, tercümesi gelmiş önümüze. Avrupa’da kabul edilecek, 
bize gelecek. Kimsenin bunun üstünde kafa patlatıp bir ön 
çalışma yapacağını sanmıyorum. Ama “Biz bilelim, böyle bir 
şey geliyor” demeyi aşağı yukarı 2000’lerden beri yapıyoruz. 
2002’de ISO TC 211-19126 mesleki yeterlilikler sistemine iliş-
kin 20 ülkenin örnekleri vardır; Almanya’nın da raporu vardır 
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orada, İngiltere’nin de. Orada sistemler nasıldır, Avrupa’ya na-
sıl bir sistem gelecek, biz buradan nasıl alabiliriz, bunu ortaya 
çıkartmak için bir çalışma. Mesleki yeterlilikler oradan geliyor, 
biz oradan başladık. Tabii ki, o Kanunu inceleyecek ne duru-
mumuz vardı, ne zamanımız; ama bunu inceleyecek birilerinin 
olması lazım, o kanunları inceleyecek birilerinin olması lazım. 

Burada şu problem var: Artık olay amatörce bakarak ol-
maz. Bizim gibi çalışan kimseyi bulamazsınız. Biz yaptık. Çün-
kü Odada büyüdük biz, Odada yetiştik. Öğrenci Birliği, Oda 
bizim evimiz, yerimizdi, hiç ayrılmadık. Ama böyle birileri yok 
artık, böyle birilerini bulamazsınız, mümkün değil. 

Büyük Ölçekli Yönetmelik yapılırken tartışılan şuydu, açık 
açık söyleyeyim: “Bu bedava yapılmaz” denildi, “Bu çalışma 
büyük bir çalışma, bu çalışma bedava yapılmaz” denildi. Be-
dava yaptık biz, yapılabileceğini gösterdik; ama o tekti. Bun-
dan sonra böyle bir çalışmayı kimseye yaptıramazsınız, bunu 
da bilmek lazım. Ankara’ya 25 defa gidip geldik, trafik kazaları 
geçirildi, bir sürü şey oldu. Bunun bedava yapılabileceğini ka-
nıtlamak içindi o. Yapıldı, ama bundan sonra yaptıramazsınız 
böyle bir çalışmayı. Yaptıramazsak ne olur? Meslektaşlar otu-
rup, ayaklarını uzatıp da her şeyi oluruna bırakacak halimiz 
de yok. Çünkü değişiyor, kanunlar geliyor. Bunlara karşı ted-
birlerin alınması gerecek. Kim alacak bunları? Biz uyarıyoruz. 
Ama böyle bir sisteme bir daha girer miyiz? Girecek arkadaş-
ları	bulacaksınız,	Oda	bunları	bulmak	zorunda.	Bunun	orijinali	
nereden geliyor, hangi yerden tercüme edilmiş; Amerika mı, 
Almanya mı, Fransa mı, nereden alınmış, bunları bilmek lazım. 
Ben bazılarını biliyorum. ISO TC 211’de raporlar var; bu rapor-
ları verdim herkese, bütün üniversitelere dağıttık. Yıldız’da 2 
ay kaldı bu rapor. Aşağı yukarı 400-500 sayfalık bir rapordu bu. 
Tüm ülkelerin raporları var içerisinde. Bu mesleki yeterlilikleri, 
8 dereceyi koymuş oraya. Diploma nasıl olur, sertifika ne de-
mektir, nasıl alınır, nasıl verilir, nasıl kullanılır, mesleki yeterli-
likler tarif edilmiş. Oradan bizim sonuç çıkartmamız lazım. 

Böyle bir şey var. Biz görevimizi yaptık. Böyle bir şey var; 
bunu birilerinin alıp incelemesi lazım. Bunun sorumluluğu 
üniversiteler kadar odaların, ikisi de sorumlu. 

Ahmet hocanın söylediği şey vardı, etik. Bir akademisyen, 
oda çalışmalarına katılarak katkıda bulunmak zorunda. MÜ-
DEK standartlarında var. Böyle çalışmalara katılmayan bölüm-
ler olursa, orada zayıflık oluyor. “5 makale yayınladım, doçent 
oldum, daha yok” değil artık, bu çalışmalara katılmak zorunda, 
kendini burada da kanıtlamak zorunda, buraya da el vermek 
zorunda akademisyen. Herkesin bunu da bilmesi lazım, Oda-
nın da bilmesi lazım ki, destek isterken bunu bilsin. Katılma 
zorunluluğu var. “Ben katılmam, yapmam, etmem” diye bir şey 
söz konusu değil. 

“Katılımcılık	azalırsa	ne	olur?”	sorusunun	cevabı,	marjinal-
liğe gider. Katılımcılık olmazsa, dar çerçevede işe bakıldığı, 
birtakım sloganların atılıp ortada kaldığı bir alan olur. Ama 
Odanın görevi o değil. Odanın görevi şu anda daha da ağır-
laştı. Bu nitelikteki mesleki yeterlilikler sistemini izleyecek, uy-
gulamaları izleyecek, bunlara karşı önlemleri alacak. Üniver-
sitelerden görüşlerin alınması lazım, ama üniversitelerin de 

kendi içerisinde bu konuyla ilgili bilgi birikimini sağlamaları 
lazım. Yani üniversite de diploma verdiği zaman niye diploma 
veriyor, uzmanlık denildiği zaman niye uzmanlık deniliyor? 
Türkiye’de şu anda kanunla tanımlanmış yükseklisans diplo-
ması alan uzmandır. Onun dışında hiç kimseye uzman diye-
mezsiniz. YÖK Kanununda var. Yükseklisans diploması alan o 
konuda uzmandır, onun dışındaki hiç kimseye bir uzmanlık 
belgesi veremezsiniz. Kanunda tarif edilmiştir. Veriliyorsa, o 
kanunsuzluktur, ters iştir, yanlışlıktır, sonra birtakım şeylerle 
düzeltilebilir. Ama esas katılımcılıkta bir adım daha olması la-
zım; hazırlıklı katılımcılık. Biz oturuyoruz, bir araya geliyoruz, 
tekrar bir araya geliyoruz, koltuğumuzun altında defter var, iki 
satır yazmışız; öyle değil. Hazırlıklı katılımcılık, çalışarak, oku-
yarak, anlayarak gelip burada problemlerin çözümü. Bu da 
önemli, bunu da yapmamız gerekiyor. 

Dolayısıyla katılımcılık denildiğinde, “Hazırlıklı” ifadesini 
de hemen arkasından yapıştırmak lazım. Hazırlıklı katılımcılık 
zorunluluğu var, hazırlıklı katılmak zorundayız. Hazırlıkçı katı-
lımcılık üniversitelerde de zor, onu da söyleyeyim. Komisyon-
larda çalışıyoruz, programlar yapmaya çalışıyoruz -en azın-
dan Teknik Üniversitede- ve uzun zamandır hep bu hazırlıklı 
katılımcılık üzerinde durmaya çalışıyoruz. 2-3 yıldır hazırlıklı 
katılımcılığın ne anlama geldiği anlaşıldı, herkes hazırlıklı gel-
meye başlıyor, hazıklıklı katılımcılığı sağladık. Bunun denen-
mesinin yapılması lazım, hazıklıklı katılımcılığın özendirilmesi 
lazım. Odada da öyle bir inisiyatifin alınıp yürütülmesi lazım.

Kanunu incelemek lazım. Kanunlar, Yönetmelikler Komis-
yonumuz var Odada; onun incelemesi lazım. Mesleki yeterli-
likler sistemi geliyor, Avrupa yükseköğretim sistemi yeniden 
yapılandırılıyor; Avrupa araştırma sistemi, doktora üstü çalış-
malar, araştırma yeniden örgütleniyor. Onların örgütlenme-
leri tamamlandıktan sonra, yükseköğretimde olduğu gibi, 
bize hemen gelecek, fasıllar açılacak, karşılıklı konuşmalarla 
kabul edilecek. Ama GATS’ın zorlaması var. Henüz yürürlüğe 
girmedi, ama birkaç sene sonra GATS yürürlüğe girdiğinde 
bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Neye hazırlıklı olmamız 
gerekiyor; Hindistan’dan, Çin’den gelen mühendislere karşı 
hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili bir çalışmadan 
bahsetmiştim bir bildiride. Sen kendi mühendisine hangi ko-
şullarda mühendislik yaptırıyorsan, dışarıdan gelene de aynı 
koşulları söyleyebilirsin. Sen, akredite edilmemiş her mezunu 
olduğu gibi mühendis olarak kabul ediyorsan, Çin’den gele-
ni de kabul etmek zorundasın, Hindistan’dan geleni de kabul 
etmek zorundasın. Ama sen, “Akredite edilmiş üniversite, ben 
şöyle şöyle değerlendiriyorum üniversitelerimi, bunun bir ak-
reditasyonunu yapıyorum, buna göre mühendisi seçiyorum” 
dersen, Çin’e de bu koşulu koyarsın, Hindistan’a da bu koşulu 
koyarsın. O bir bariyerdir. O açıdan akreditasyon önemlidir. 
Yoksa, akreditasyon üniversitelerde olsa ne olur, olmasa ne 
olur, böyle gider dersiniz, hiç problem değil; ama tehlike ora-
da. 

Avrupa’daki mühendislik alanlarında çalışmalar azaldı. 
Sanıyorum, üniversitelerde artık harita mühendisliği bölüm-
leri kapatılıyor. 8-10 kişi kalmış. Birçok yerde kapatılıyor, bitti. 
Almanya’da mesela kapatılıyormuş bölümler, hiç öğrenci yok-
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muş. Ne olacak? Bizden de oraya gitmeye kalktığınız zaman, 
yine o bariyer gelecek, mesleki yeterlilikler sistemi. Mesleki 
yeterlilikler sisteminde, diplomalar ve lisanslamaların koşul-
ları ona uygun olması lazım ki, birebir denkleştirmeyi yapa-
bilelim. Dolayısıyla o sisteme göre çalışabileceksiniz orada. 
Burada mühendislik diploması alıp, orada topograflık yapmak 
önemli bir problem olur. 

SALONDAN - Mühendisi topograf olarak çalıştırmazlar 
kesinlikle, hatta yüksek mühendisse mühendis olarak çalıştır-
mazlar. 

SALONDAN - Aslında ciddi yasal düzenlemeler de yapılı-
yor hocam. Birtakım konularda birtakım tespitler yaptık; ama 
gerçekten mesleğimizi yakından, hatta doğrudan ilgilendiren 
birçok konuda zaten yasal değişiklik yapıldı. Örneğin, bir kent-
sel dönüşüm süreci şu an Türkiye dinamiği açısından kamuo-
yunun gündeminde olan bir konu. Bununla birlikte, Tip İmar 
Yönetmeliğinden başlayıp, doğrudan harita mühendisliğini 
ilgilendiren diğer yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. 

Daha da önemlisi, CBS Genel Müdürlüğünün kurulması 
yeni bir ivmelendirme sürecini başlattı. Özellikle şu an İmar 
Kanununda, mekansal bilgi ya da coğrafi bilgi kavramlaşma-
sıyla birlikte, bu kentsel dönüşüm sürecini de içine alıp onun-
la entegre edecek önemli değişiklikler yapıyorlar, şu an gün-
demde. Bu çalışmaların taslaklarından kısmen haberdarım. 6 
tane de yönetmelik hazırlıyorlar. 

Burada aslında bir yetki devri de oluşmaya başladı. Ne 
demek istiyorum? Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, aslında 
bizim sektörümüzde çok öncül ve dinamik bir kurum, mesleki 
faaliyet alanları açısından en ön plandaki kurum; ama şimdi 
roller değişiyor gibi. Yetkilerin bir kısmı CBS Genel Müdürlü-
ğüne gidecek. Hatta Harita Genel Komutanlığının sahip ol-
duğu ve yıllardır gündeminde tuttuğu birtakım konularda da 
yine yetki devri aynı Genel Müdürlüğe gidecek. Bu noktada, 
Bakanlığın yapmış olduğu mesleki denetimle ilgili düzenleme 
de zaten gündemimizde, onu çok yakından biliyoruz. Ama 
bütünsel anlamda baktığımızda, topyekûn bir mevzuat hare-
ketliliği var, mesleğimiz de tam bunun kucağında. Odamız ve 
meslektaşlar neresinde? Ben takip ediyorum, hiçbir yerde gö-
remiyorum kimseyi. Ya gerçekten bunlar kamuoyuyla payla-
şılmıyor Odamız tarafından -burada genel merkezleri kastedi-
yorum tabii ki- ya da gerçekten bihaberiz, bunlardan bilgimiz 
yok. Ama bunlar önümüzdeki yıl ve gelecek açısından orta 
vadede hepimizi ilgilendirdiği gibi, genç kuşakları, öğrencile-
rimizi, yeni mezunları daha çok ilgilendirecek. Bu noktada da 
görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim ya da bizim bilmediğimiz, 
sizinle paylaşılan bir şeyler varsa, siz aktarırsanız iyi olur diye 
düşünüyorum.  

RASİM DENİZ - O konuda, sanıyorum usulüne göre çalı-
şıyor herkes. Üniversitelere görüş sordular, bize de sordular, 
Teknik Üniversiteye, size de sordular. Bize görüş sordukları 
zaman Büyük Ölçekli Yönetmelikte, Teknik Üniversite 25 sayfa 
görüş bildirdi. Ondan sonra geldiler, “Gelin bakalım, oturalım, 
yapalım” diye. Yoksa, kimse bize bir şey vermez. Yani görüş 
sorulduğu zaman, Yönetmelikle ilgili görüşleri topladım ben. 

Üniversiteler ne söylemiş, benim dosyamda var. A4’ün yarısı 
kadar görüş bildirdiler üniversiteler. 

CBS konusunda TMMOB’nin bize yaptığı çok önemli bir 
katkıdır. “Siz yapın CBS’yi” dedi. Kaçıncısı yapıldı? Habire bildiri 
verildi, başka bir şey yok. Ne çıktı? Yapılıyor da ne oluyor? Bil-
dirilerin geri dönüşü önemli. Geri dönüşü yoksa, hiçbir anlamı 
yok, boşu boşuna veriyorsun. Bu çok önemli. Geri dönüşleri 
ne oldu onların; hiçbir şey olmadı. Üniversitede CBS’yle ilgili 
çalışan bir sürü arkadaşımız var, komisyonlar var. Ne yapıyor-
lar? Bildiri vermekle hiçbir şey olmaz. Geri dönüşü olan, kal-
dıraç gücü olan bilgiyi üretmek önemli. Yönetmelik, kaldıraç 
gücü olan bilgidir. Kaldırırsın, mesleği yönlendirirsin. Bunun 
olması	gerektiğini	kurallarıyla	ortaya	koyup,	bir	strateji	çizmek	
gerekiyor. 

Ankara’da CBS’yle ilgili toplantı 2005’te yapıldı, aşağı yu-
karı 8 sene önce yapıldı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütün kurumları çağırdı oraya. Toplantıya gittik, nasıl bir yol 
izleneceğini TC 211 yol haritası olarak ifade ettik; ama baktım 
ki, Kadastro Genel Müdürlüğünün de bu işin kurulmasına ni-
yeti yok. Oraya gelen üniversiteden arkadaşlarımız da vardı; 
onlar hiçbir şey söylemedi, sadece “CBS, CBS.” CSB’ye sahip 
çıkmak standartlarıyla olur. Biz, Büyük Ölçekli Yönetmeliğin 
standartlarını koyduğumuzda, ona sahip çıkıyorsun. O Yönet-
meliğin dışında kimse bir yere çivi çakamaz. TMMOB bir ka-
dirşinaslık gösterdi, “CBS’yi siz yapın, siz sahipsiniz buna” dedi. 
Bakın, bu çok önemli bir olaydı. “Siz sahip çıkacaksınız buna” 
dedi ve yaptırdı. Kaçıncısı yapıldı? Geri dönüş ne oldu? Bunu 
oturup ayrı bir yerde değerlendirmemiz lazım. Ben de katılı-
rım o toplantıya. Ama orada o hocalara sormamız lazım. Yani 
CBS’ye sahip çıkacak olan Oda, ama üniversitenin de sahip 
çıkması lazım. “Biz yapıyoruz, ediyoruz.” Güzel yapıyorsunuz, 
ediyorsunuz	da,	nereye	kadar,	hangi	stratejiniz	var,	ne	getir-
diniz?	Bir	 strateji	yok.	Yani	bildiri	vermekle	olmuyor	bu	 işler.	
Üniversitenin de burada çok büyük yanlışları var. TMMOB’nin 
bize	 yaptığı	 bu	 iyiliği	 çok	büyük	 avantaja	 dönüştürebilirdik,	
strateji	 yürütebilirdik.	Bu	çok	büyük	bir	olanaktı.	Çok	büyük	
sonuç raporları var, onları okudum; ama o raporların yerine 
getirilmesi konusunda herhangi bir girişim yok, Odanın her-
hangi bir şeyi yok. Sıradan bir şey gibi, bildiri sunup gidiyor, 
bildiri sunup gidiyor. Bildirilerle bu iş olmaz. Bildirinin hiçbir 
anlamı yok, hiçbir anlamı yok. Geri dönüşü olmayan bir bildiri-
nin hiçbir anlamı yok, akademik olarak da pek bir işe yaramaz. 
Bunu değerlendirmemiz lazım. Nitekim yavaş yavaş ne oldu; 
bu, Harita Kadastro Mühendisleri Odasından da kaymaya 
başladı. Boşluğu birileri doldurur, hiçbir yerde boşluk kalmaz. 
Buna sahip çıkacak olan üniversitedir. Odaya diyecek ki, “Siz 
ön plandasınız, destekliyoruz. Böyle olacak.” 

SALONDAN - Şu anda 17-18 tane harita ya da geomatik 
mühendisliği isminde bölümümüz var eğitim-öğretim yapan. 
CBS standartları konusunda görevlendirilen üniversite neresi; 
Anadolu Üniversitesi. Yani kayan, kaybedilen alanı teyit eden 
bir noktadır bu.  

RASİM DENİZ - 36. Eylem Planı, sanıyorum Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında var. Bir 75. Eylem Planıyla beraber 
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desteklenmişti. Dokuzuncu Kalkınma Planında CBS’nin adı 
yoktu, sektör de yok. Bunu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
de biliyor. Dokuzuncu Kalkınma Planında sektörün adı da yok-
tu, sektör silinmiştir oradan, harita kadastro sektörü ya da ge-
omatik sektörü yok. Kalkınma planlarının eylem planlarında 
iş bitmiştir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne görev verilmiş 
“Bunu kur” diye. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün kendi 
derdi başından aşmış, dolayısıyla kendi çalışmalarını zor yü-
rütüyor, tutup yeni bir organizasyona dönecek durumu yok; 
kendisi zaten CBS’ye uyum sağlama aşamasında. Dolayısıyla 
böyle bir şey olmayınca da başka bir yere kaydı. Ama oturup 
ayrı	bir	şekilde	bu	stratejiyi	değerlendirmek	lazım.	Bu	önemli	
bir konu. Yani CBS sempozyumları, seminerler hiç önemli de-
ğil; bunun geri dönüşü olacak, geri dönüş çok önemli. Oradan 
ne geliyor, meslektaşlarımıza ne aktarılıyor, bu önemli. Hiçbir 
şey gelmiyorsa hiçbir anlamı yok. Bir sürü faaliyet yapıyorsun, 
ama geriye ne dönüyor; hiçbir şey yok. Bildiriler, bildiriler, 
bildiriler, üst üste basılmış kitaplar, kimsenin okuduğu yok. 
Kaldıraç gücü olacak bir bilgi olacak orada. O etkin bilgi çok 
önemli. O etkin bilgi bir organizasyon kültürü yaratacak. Yani 
information’larla değil, yararlı bilgiyle uğraşmak zorundayız. 
Information, information… Knowledge, yararlı bilgi dönüşüm 
ve geri beslemesini oluşturmak zorundayız. 

Onun için, “TMMOB’nin bize verdiği CBS şeyini bir eyleme 
dönüştüremediniz. Bunu sadece bildiri vermek olarak anla-
dınız, bu olanakları heba ettiniz” de denilebilir. Bu benim dü-
şüncem, ama pratik bir şey olarak bu görünüyor. Görünen köy 
kılavuz istemez. 

SALONDAN - Kayda alındığı için, özellikle bugün bunları 
söylüyorum. İsmi de Tarihe Işık Tutanlar Söyleşisi; kayıtlara 
girmesinde fayda var. Bu sizin baktığınız noktadan, Odamı-
zın gerçekten sürekli periyodik etkinlikleri var biliyorsunuz, 
bilimsel ve teknik etkinlikler. Bunları da gözden geçirmesi 

gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla, bugün aslında eko-
nomik nedenlerle, yaşanılan ekonomik sıkıntılardan dolayı 
bunların periyodunu açacak; ama aslında bunda daha önemli 
bir konu, dediğiniz nokta. Yani artık bizim periyodik olarak dü-
zenlediğimiz kurultay, CBS Kongresi, Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu, Arazi Yönetimi Sempozyumu, bunların yapıl-
ma amaçları, gerçekten mesleğin geleceğine, vizyonuna ışık 
tutacak, ortaya sonuç odaklı bir şeyler çıkarabilecek etkinlik-
ler olması gerekiyor ve periyotları da gözden geçirilmeli. Bu 
etkinliklere bakıyoruz, son 5-6 yıldır akademik camiadan da, 
mesleki camiadan da katılım çok çok az, giderek katılım aza-
lıyor, ilgi azalıyor, sonuçları ortada yok, mesleğe katkısı zayıf-
lamış durumda. Bunları da yakından takip eden meslektaşlar 
iyi biliyordur. Gerçekten bu noktada da Odamız tarafından bir 
strateji	değişikliğine	ihtiyaç	var.	Çünkü	bilimsel	ve	teknik	an-
lamda yapılan bu etkinlikler artık sadece masraflarıyla Odaya 
yük bırakan etkinlikler haline gelmiştir, çıktıları sorgulanmalı-
dır diye düşünüyorum. 

AHMET AKSOY - Bütün bu toplantıların sonuç bildirgesi 
vardır. Ne yapılacağı, ne yapılması gerektiğinin yolları da gös-
terilir, yöntemleri de gösterilir, ama...

SALONDAN - Bugün bir sonuç bildirgesi daha yayınlandı 
CBS Kongresinin. Önemli olan sonuç bildirgelerini yazmak 
değil; bunları hayata geçirebilmek, bunları fiili olarak sektöre 
yansıtabilmek, farkındalık yaratmak. O noktada zafiyetlerimiz 
var gerçekten.  

MEHMET YILDIRIM - Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ger-
çekten eleştiri, özeleştiri niteliğinde yaptığınız değerlendirme-
lerin her birisi anlamlıydı. Ben de not aldım. Onları tekrarlama-
yacağım; ama buna bağlı olarak, burada meslektaşlarımızın 
katılım göstermemesi, ne kadar önemli bir konuyu izleme, 
değerlendirme ve birlikte tartışmayı da gerçekleştiremedik-
lerinin altını çizmek gerekiyor. Bu noktada şöyle bir şey var: 
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Bu tür etkinliklerde, panel, konferans, seminer, sempozyum 
gibi her türlü etkinlikte doğal olarak üyelerimize bunun mail 
olarak	duyurusunu,	cep	mesajı	olarak	duyurusunu	yapıyoruz,	
o etkinliği ifade eden, açıklayan yazılarla da duyurusunu ya-
pıyoruz; ama Taylan hocanın da söylediği gibi, bütün meslek 
alanlarında, yani mühendislik-mimarlık alanında olsun, sağlık 
alanında olsun, avukatlarda olsun, diğer sektörlerde olsun, 
her tarafta bu sıkıntıyı, katılımsızlığı yoğun bir şekilde yaşa-
dığımızı görüyoruz, gözlemliyoruz yahut da duyuyoruz. Ama 
bugün burada gerçekleşen söyleşi ve bu söyleşiye katkı koyan 
meslektaşların katkılarını dikkate aldığımız zaman, sizin sunu-
munuzu dikkate aldığımız zaman şöyle söylemek gerekiyor 
herhalde: Nicelik çok önemli değil, aslında nitelik önemli. Bu-
gün burada da onun gerçekleştiğini düşünüyorum.  

Evet, çok sorunumuz var gerçekten; etik kurallar açısından 
öyle, akredite konusunda da böyle. Meslek odası, kendi Oda-
mız özelinde de tüm bu meslek alanına yönelik gelişmeleri 
yönlendirecek, onu organize edecek bir yapı şeklinde olması 
gerekiyor; ama pratik olarak bunun çok da böyle olmadığı-
nı görüyoruz. 2003-2004 yıllarında 2 yıl süren bir çalışmayla 
Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Mesleki Sorunlarımız ve Çözüm 
Önerileri Sempozyumu vardı; burada da bütün bu sorunlar 
akademi kısmıyla, kamu kurumuyla, özel sektörüyle, eğitimiy-
le, örgütlenmesiyle -yanlış hatırlamıyorsam 5 başlık altınday-
dı- dile getirildi. Tabii, çok önemli tespitler de yapılmıştı. Ama 
diğer sempozyumlarda, etkinliklerde olduğu gibi, kitaplaştı-
rıldığı halde orada kalıyor, takibi çok gerçekleştirilemiyor. Bir 
arkadaşım, Ankara’daki bir sempozyumda Sonuç Bildirgesi 
Komisyonuna yazılıp, sonra koridorda bana gelip, “Başkan; 
ne istiyorsan yazalım Sonuç Bildirgesine” demişti. Yönetim 
Kurulunda olan arkadaşımız böyle demişti. Ben de dedim ki, 
“Sonuç bildirgesi dediğin, içeride konuşulan, önerilen, tar-
tışılanların üzerinden bir sonuç bildirgesidir. Yani siz oturup, 
burada en güzel sonuç bildirgesini yazabilirsiniz; ama eğer bu 
sempozyumda, bu toplantıda dile getirilenlerden çıkan bir so-
nuç değilse o, onun adı sonuç bildirgesi değil, olsa olsa kişisel 
özlemimiz olur, kişisel beklentilerimiz olur.” Tartışacağımız çok 
şey var.

Mesleki Sorunlar Sempozyumunda olduğu gibi, aslında 
burada üniversitelere çok görev düşüyor, kamu kurumlarına 
görev düşüyor, Odaya ve özel sektöre de görev düşüyor. Hep 
birlikte bu meslek alanına yönelik sorunları tartışacaksak, on-
lara bir çözüm bulacaksak, bu alanlardaki tüm meslektaşların 
buna sahip çıkması gerekiyor. Hep birlikte çözülecek bir şey 
bu. Yoksa, ne Oda tek başına çözebilir, ne de üniversiteler tek 
başına çözebilir. Örneğin, bu dönem çok uğraştığımız, üzerin-
de durduğumuz bir konu vardı; siyasi iktidar tarafından gün-
deme getirilen, 11 yasada değişikliği de içeren Yapı Denetim 
Yasasının yeniden bir taslak metni söz konusuydu. 11 yasada 
değişiklik yapıyordu. Bu yasalardan birisi 3194 sayılı İmar Ya-
sası, bu İmar Yasasının da 18. Maddesiyle ilgili. Aslında köklü 
değişiklik içeren maddeler vardı burada. Neydi? Özetlemek 
gerekirse, değerleme haritalarını gündeme alıyordu, eşdeğer-
liliği gündeme alıyordu. Düzenleme ortaklık payı yüzde 45. 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlar Yasasının uygulamasını 

değiştirip yüzde 65’e çıkaran değişiklikler söz konusuydu. 18. 
Madde, bizim en yoğun olarak çalıştığımız, yaptığımız iş alanı. 
“Bunun ilkelerini biz belirleyelim. Böyle yarım yamalak ilke-
lerle, yarım yamalak yasa maddeleriyle gerçekleşmesin” diye 
çok uğraştık, ama bir yere kadar götürdük. Halen çalışmalar 
sürüyor. Mesela burada, kamu kurumunun da, özel sektörün 
de, herkesin müdahil olması gerekiyor, bu sorunu çözmemiz 
gerekiyor, bunu bilince çıkarmak gerekiyor. 

Tabii, her şeyden önemlisi de, Odaya kayıtlı olan ya da 
olmayan tüm meslektaşlarımızın kendi sorunlarını içselleştir-
mesi gerekiyor; yani bu alanda çalışıyorsa, bu meslek alanına 
yönelik bilimsel ve teknik gelişmeleri takip anlamında, onları 
standartlaştırma anlamında sorumluluk üstlenmesi gerektiği-
ni de fark etmesi gerekiyor. Bunlar yazılıp çiziliyor, söyleniyor; 
ama geldiğimiz noktada, böyle bir ortamda oluyor. Yani katı-
lım anlamında söylüyorum, asla buradaki niteliği tartışmıyo-
rum. Katılım anlamında söylüyorum.  

SALONDAN - Yine de çalışmaya devam. Gün gelir, değer 
bulur. 

RASİM DENİZ - Önemli olan Odanın ayakta kalması ve bu 
mesleği layıkıyla temsil eder duruma getirmesi, mesleki dene-
timi tam ele alıp bunu yapabilmesi. Bu çok önemli. Şu anda 
yaptığı görevlere bakarsanız, o mesleki denetime henüz gel-
miş durumda değiliz. Mesleki denetimden çok, uzlaştırıcı ya 
da bütün üyelere eşit mesafede; ama yanlış yapanın kulağın-
dan çekmek gerekiyor, yanlış yaptırmamak gerekiyor. 

Bir önemli şey daha var; olayları izleyecek bir geri besle-
me ekibinin olması gerekiyor. Bunun hem üniversitede olma-
sı lazım, hem Odada. Yani yeni organizasyonlara ihtiyaç var. 
Sempozyum yapıldı, bildiri yayınlandı. Peki, bunun sonucu ne 
oldu? Bunu birinin izlemesi gerekiyor. Şimdiye kadar odalarda 
böyle bir örgütlenme yok, böyle bir şey de yapmadık, düşün-
medik. Bir kişi alır götürürdü; Ahmet hoca aklını takardı bazı 
konulara, sonuna kadar götürürdü. Biz de bir konuyu aldık 
yönetmelikle ilgili, aklımıza taktık, bir yol belledik, gidiyoruz; 
ama konular çok. CBS konusunu da bir grubun takması la-
zım. Ama şimdi böyle bir şeyi yapmak mümkün değil. Şimdi, 
meslektaşlarımızdan ya da üniversiteden böyle bir şey bek-
leyemeyiz. Olay değişti, insanlar değişti. Artık bireyciliğin en 
üst seviyeye geldiği bir dönemdeyiz. O zaman ne yapılması 
gerekiyor? Eğer sosyal boyutu olan bir oda, bir kurum kendi-
ni devam ettirmek istiyorsa, buna uygun çözümleri bulması 
gerekiyor, buna uygun olanakları sağlaması gerekiyor. Belki 
bazılarını seçecek içerisinden, “Sen gel, şu işi yap” biçiminde 
olacak. Komisyonlar biçiminde de olmayabilir. “Komisyonla-
rın	ajandaları	vardır,	ekiplerin	vizyonu.”	Bu	da	çok	iyi	bir	üre-
tici	yönetim	gurusunun	lafıdır.	Ajandalı	adamlara	ihtiyaç	yok,	
vizyonu olan ekiplere ihtiyacımız var. Bu da önemli bir şey. 
Bu ekipleri nasıl kurarız, kim kurar, bilemiyorum. Biz bir ekip 
kurduk. Ahmet hoca başımızda, ondan sonra Tevfik hoca, bir 
de Rahmi’ye gel deriz. Bir ekibiz, “Gel” dediğimiz zaman bera-
ber çalışabiliriz; ama böyle bir ekip yok artık. Birkaç örnekti bu 
üniversitelerde. Böyle bir ekip yok. “Gel, bu yönetmeliği yap” 
dediğin zaman, iki-üç sene başında dolanacak. Ondan önceki 
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yönetmeliği de Ahmet hocalar yaptılar. Biliyorum ben neler 
çektiklerini. 88 Yönetmeliği aylardır çalışıldı. Böyle bir ekip 
yok, böyle çalışan insanlar yok artık. Böyle bir şeyin de dü-
şünülmemesi gerekir artık. Belki bizim yaptığımız son şeydi. 
Üniversitede ipin ucunu bırakıyor herkes, bildiri verip gidiyor. 

Sonuç bildirgesini kimin takip etmesi gerektiğinin tarifli 
olması lazım. Kim tarif edecek? Ben okurum bildiriyi, gerekeni 
alırım; ama onu takip etmem.Bu nereye gitmiş, ucu sonradan 
nereye değmiş, kim ne yapmış, birilerinin izlemesi gerekiyor. 
Böyle bir organizasyonu da oturup düşünmemiz lazım. Yani 
sadece siz değil de, hepimizin böyle bir organizasyonu birlik-
te düşünmemiz lazım. Çünkü sistem değişti artık, düşünce-
ler değişti, kısa dönemde birtakım yolların alınmasını istiyor. 
Çünkü bizim üyelerimiz, bizim öğrencilerimiz böyle. Yani öğ-
rencilerin yapısı da değişti, hocalara bakış açısı da değişti, çok 
farklı.	Onun	için,	ona	uygun,	sosyolojik	değişime	uygun,	gün-
cel kültüre uygun yeniden yapılanmamız gerekiyor diye düşü-
nüyorum. Buna şimdiden başlayıp, bunun altyapısını birlikte 
hazırlamamız lazım. Tabii ki, bu konuda biz yine çalışıyoruz. 
Geleceğiz, yapacağız, hepimiz birlikte çalışacağız; ama bunu 
bir grubun üstlenip, bunu iş edinip, aklına takıp yürütmesi ge-
rekiyor. Çıkabilir mi böyle bir grup? 88’de Ahmet hocalar şey 
yaptı. Sonra 2000’deki yönetmeliğin nasıl yapılması gerektiği-
ni iş edindik ve onu yapmaya çalıştık. Her konuyu böyle iş edi-
nen insanları bulmak kolay değil, zor. Onu da suçlayamadın 
“Niye böyle bir şey yapmadın” diye, kimseye bir şey söyleye-
mezsin; ama bunların da ya amatörce, ya profesyonelce iş edi-
nilmesi lazım. İş edinmezsek ne olur? Ekmek aslanın ağzında; 
mesleği başkası kapar. 

12 bölüm öğrenci alıyor şimdi, yılda 1000 kişi mezun ve-
riyoruz. İki-üç sene sonra 1500 kişi mezun vereceğiz, 20’ye çı-
kacak bölümler. Yüzer yüzer alınıyor öğrenciler. Ne yapacaklar 
bunlar? Bunları da düşünmemiz lazım. Ne yapacaklar bunlar? 
Bu soru hepimizin düşünmesi gereken konu. Bunu söylerken, 
kendimi de onun dışında tutmuyorum, hepimiz içindeyiz. Ne 
yapacak bu çocuklar, ne olacak? Bunları da düşünmemiz la-
zım. 

MEHMET YILDIRIM - Bir de şöyle bir şey var: Uluslararası 
düzende bir akrediteden bahsediyoruz bütün meslek dalla-
rında, ama Türkiye’deki bir meslek dalında, örneğin bizi harita 
alanımızda aslında standart anlamında bir şey de yok. Mini-
mum şartı neyse, bir profesör, iki yardımcı doçentle bölüm 
açıyor siyasi iktidar. Yani kadrolaşmasını yapamamış, labora-
tuarını gerçekleştirememiş bir koşulda bölüm açmış. Bu da bir 
sorun Türkiye’de, yani bizim bölüm açısından. Bütün bölümler 
için böyle de, kendi alanımızı bildiğimiz için, yakından takip 
ettiğimiz için söylüyorum. Burada da bir standart yok. Bu so-
run da çözülemiyor. Evet, problem mi; problem, ama siyasi 
iktidar karar veriyor, her ile mühendislik, her ilçeye üniversite-
nin bir bölümü. İyi, tamam, güzel, açın; ama hangi koşullarda, 
belli değil. Rahmi hocanın şeyi vardı. O zaman herhalde bizim 
bölüm sayımız 8’di. Bizim bölümün üniversitelerdeki bölümü-
müzün derslerinin kaç saat verildiğiyle, içeriğiyle ilgili bir araş-
tırma yapılmıştı, böyle bir araştırma vardı. Sanıyorum, öyle bir 
köklü araştırma da ilk defa yapılmış oldu. Kaldı ki, o zamanki 

üniversiteler yine köklü üniversitelerdi; yani KTÜ, İTÜ, YTÜ, Sel-
çuk gibi köklü, kurumsallaşmış üniversitelerdi. Şimdi sayısını 
bile şey yapamıyoruz artık 

RASİM DENİZ - 12-15’ü öğrenci alıyor. Sanıyorum, önü-
müzdeki sene 15’e çıkacak, ama 20’ye yakın olacak. Hazır-
lık olanlar var tabii. Her defasında, her yerde kuruluyor bu. 
Konya’da mesela ikiye bölünmüştü, Trabzon ikiye bölündü, 
Gümüşhane’ye gitti, ayrıldı. Yani böyle üniversiteler de var. 
Tokat’a kuruldu, 3 kişi var. 

SALONDAN - Şu an 36 tane bölüm var hocam, resmi ola-
rak açık. Örneğin “Trabzon’da 2 tane var; biri Trabzon, biri Gü-
müşhane” dediniz, ama şu an o da değişti. Aslında Trabzon’da 
gerçekten 2 tane var; bir KTÜ’de var, bir de Trabzon’da vakıf 
üniversitesi var. 36 tane bölüm var; bunlardan 15-16 tanesi öğ-
renci alıyor, eğitim-öğretime devam ediyor, diğerleri de almak 
için hazırlık yapıyor, akademik kadrolarını oluşturmaya çalışı-
yor. İşin ilginci, anabilim dalında 3 tane hoca olduğu zaman, 
yani 3 hocası varsa bir bölümün, eğitim-öğretime başlayabili-
yor. Bu ne demek; mühendis yetiştiremiyor 4 yıl. 3 hoca 4 yılda 
mühendislik diplomasını veriyor. Bu da ilginç bir nokta. Bizim 
Yıldız’da, İTÜ’de, KTÜ, Selçuk’ta ortalama baktığımızda, eğitim 
kadromuz 50-60 arası, 50-60 kişiyiz. Sonradan açılan Samsun 
Ondokuz	Mayıs,	Afyon	Kocatepe,	Zonguldak,	onlarda	nereden	
baksanız 20 kişi; ama diğer taraftan, Tokat, Gaziosmanpaşa’da 
3 hoca, Çanakkale Onsekiz Mart 3 hoca, Sivas Cumhuriyet 5 
hoca. Bunlar eğitim-öğretim yapıyor. Konya’da iki bölüm oldu. 
Konya Selçuk Üniversitesinde var, bir de Necmettin Erbakan 
Üniversitesine kuruldu. Yüzdeyüz İngilizce veren bölümler var 
mesela, onlar da ilginç. Şimdi siz veriyorsunuz, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi. İzmir Katip Çelebi açıldı, yüzdeyüz İngilizce. 
Ankara’da Hacettepe’de açıldı, yüzdeyüz İngilizce. Onlar da 
öğrenci aldı. Yani çok farklı bir süreç yaşıyoruz eğitim-öğretim 
olarak. Bunu da belirtmekte yarar var. 

MEHMET YILDIRIM - Başka soru var mı? 

RASİM DENİZ - Danışma açısından, konuşma açısından, 
değerlendirme açısından da elimizden ne gelirse yapıyoruz. 
Katkı devam edecek. Ama önemli olan bunun çoğalması. 
Bunu değiştirmenin nasıl olabileceği konusunda Odada ak-
tif görev yapan arkadaşların biraz düşünmeleri lazım. Bu bir 
yeni yöntem mi olur, yeni bir düşünce mi olur, yeni bir yol mu 
bulunabilir, bilmiyorum; ama mutlaka bir çözüm bulmak ge-
rekiyor,	 çünkü	 bir	 süre	 sonra	 bu	 sistemde	marjinalleşirsiniz.	
O zaman değer olmaz. O olmazsa, sizin de yetkinizi başkası 
kullanacak. Oraya giderse, çok tehlikeli bir olay olur. Bir yığın 
mezun gelecek; buna karşılık, etkinliği ve yetkisi azalmış olan 
bir kurum ortaya çıkar ki, bu hepimizin problemi. Birlikte çö-
zeceğiz diye düşünüyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum.

MEHMET YILDIRIM - Biz de hocamızın Harita Kadastro 
Mühendisleri Odasının Tarihine Işık Tutanlar Söyleşisindeki 
katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz, emeğinize 
sağlık diyoruz.

Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. 

söyleşi
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Bu yazı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’nce çıkarılan “İstanbul Bülteni”nin 
Haziran 2013 tarihli sayısında (sayfa: 56-66) yayım-
lanan yazının devamıdır.

Söz konusu yazıda, Esenyurt İlçesinde, Adalet ve Kal-
kınma Partili Esenyurt Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nce onaylanan 18.07.2008 tarihli ve 1/1000 ölçekli 
Uygulama	İmar	Planı	ile	29	ayrı	inşaat	projesinde	2.982.163	m2 
fazladan inşaat hakkı verildiği, 2008 planlarının 1. İdare Mah-
kemesi tarafından Mart 2010 tarihinde Esas No: 2009/76, Ka-
rar No: 2010/349 sayılı karar ile iptal edildiği, bunun ardından 
yürürlüğe giren 08.11.2010 tarihli planlarda aşırı emsal artışı-
na yol açan plan notlarına yer verilmediği gibi bu planların da 
idari yargı tarafından iptali/yürütmenin durdurulmasına karar 
verildiği, bunun üzerine, 2008 tarihli yapı ruhsatlarına dayalı 
devam eden inşaatların tartışmalı hale geldiği belirtilmişti.

Esenyurt’taki imar yolsuzluğunun çözülmesi için, önce 
İstanbul Büyükşehir Belediyesine 3,  ardından Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’na 4  başvurulduğu ortaya çıktı. Bu arada, biri 
19 farklı inşaat şirketine, diğeri ise Adalet ve Kalkınma Parti-
sine yakın 72 STK’ya ait Başbakanlığa hitaben yazılan iki ayrı 
mektup da kamuoyuna yansıdı. Bu başvurulardan, 72 STK’nın 
dilekçesi dikkat çekicidir. Her ne kadar görüş ve düşünce ola-
rak AKP’ye yakın olsalar da, Türkiye’nin bu en büyük imar yol-
suzluğunda ne işleri olduğu araştırılmalıdır? Bu durum, daha 
derin incelenmesi gereken bir yolsuzluğa işaret etmektedir!

Esenyurt’taki imar yolsuzluğunu incelediğimiz sırada, 
bu kez,  özel yetkili savcılar tarafından yürütülen ve 17 Ara-
lık 2013 Salı sabahı başlatılan “Yolsuzluk Operasyonu”nda da 
imar konularının başı çekmesi, bu yazının önemini daha da 
artırmış bulunuyor.

Esenyurt İlçesinde, 2010 tarihli imar planlarının idari yar-
gıda iptaline rağmen ve üstelik yeni imar planları da yapılma-
dığı halde, Esenyurt Belediyesi tarafından, iptal edilen 2010 

tarihli planlara dayalı yapı ruhsatlarının verildiği ve bu duru-
mun İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire-
si Başkanlığı tarafından yazılı uyarılara konu edildiği dikkate 
alındığında Esenyurt’ta imar yolsuzluğunun doludizgin de-
vam ettiği anlaşılmaktadır. 

Esenyurt Belediyesince düzenlenen yapı ruhsatlarında 
ve onaylanan imar planlarında yaşanan sorunlar, bu kez Ban-
kaların	konut	projelerine	 ipotek	kredisi	 vermemesine	 sebep	
olmaktadır. Bu durum, Esenyurt’taki konut satışlarını da olum-
suz etkilemektedir. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler üzerine, 
Esenyurt Belediyesi, Gayrimenkul Değerleme Şirketlerini 18 
Aralık 2013 günü Esenyurt Belediye binasında toplantıya ça-
ğırmış bulunuyor. Toplantı ardından elde edilen bilgilere göre, 
Esenyurt Belediyesi sorunlu inşaatlarla ilgili bilgi ve belge 
paylaşmak yerine toplantıya katılan 35 dolayındaki değerle-
me şirketine tek taraflı bilgiler sunduğu ve açıklamalar yaptığı 
bilgileri bize ulaşmış bulunuyor.

Bu toplantıyla da sorunların aşılamadığı, 2013 tarihli 
1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptali istemiyle çok 
sayıda idari yargıda iptal davası açıldığı ve bölgenin önümüz-
deki günlerde sıcak gelişmelere konu olabileceği anlaşılmak-
tadır. 

1 - İDARİ YARGI TARAFINDAN İPTAL EDİLEN İMAR PLAN-

LARINA GÖRE DÜZENLENEN YAPI RUHSATLARI KAZANIL-

MIŞ HAK OLUŞTURUR MU?

Kazanılmış hak, Yargıtay tarafından, “yasalara uygun ola-
rak gerçekleşen hak” olarak tanımlanmıştır 5.  Kazanılmış hak, 
objektif	bir	hukuk	kuralının	kişi	hakkında	uygulanması	 veya	
kendiliğinden uygulanacak hale gelmesidir. Kazanılmış hak-
tan söz edebilmek için, hakkın elde edilebilir ve Anayasa ve di-
ğer yasalarla korunmaya değer duruma gelmiş olması gerekir. 

İnşaat ruhsatı, kazanılmış hak için tek başına yeterli de-
ğildir. Yapı ruhsatının kazanılmış hak oluşturması için, idare 
mahkemesince iptal hükmünün verildiği tarihe kadar ilgilinin 
hatası, hilesi ya da kusuru olmadan yapıya devam edilmesi 
gerekmektedir. Eğer, ortaya çıkan hukuka aykırılıktan yapı sa-
hibinin de bilgisi var ve buna rağmen inşaata devam ediyorsa 
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Esenyurt: 
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük İmar Yolsuzluğu (2)

1  Harita mühendisi, erdalkokturk@yahoo.com
2  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi.   y-m21@hotmail.com.
3 4 Şubat 2013 Hürriyet, “Binlerce ‘Esenyurtzede’ 11 Şubat’ı bekliyor”, Dinçer GÖKÇE.
4 27 Şubat 2013 Hürriyet.com.tr/EKONOMİ, “Esenyurt için Bakanlık devreye girdi”.
5 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 26.11.1982 Tarihli ve E.1982/8329, K.1982/ 9353 Sayılı Kararı.

Dr. Müh. Erdal KÖKTÜRK 1
 

Müh. Mehmet YILDIRIM 2
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kazanılmış hakkı olduğundan söz edilemez.

İmar mevzuatında, bir kişinin elde ettiği “inşaat hakkı, E, 
TAKS” diğerleri için “emsal” gösterilerek hak iddiasında bu-
lunulamayacağı gibi, kazanılmış hak da ileriye değil geriye 
dönük bir hak sağlamaktadır. Bu nedenle, idarece daha önce 
verilen izinlerin yıllar sonra idari yargı tarafından iptal edilme-
si durumunda, geriye doğru gidilerek verilen iznin kazanılmış 
hak olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de idari işlemler bakımından  idari işlemlerin geç-
mişe yürümezliği ilkesi kabul edilmekte ve bu ilke hukukun 
genel ilkeleri arasında kabul edilmektedir. Danıştay kazanıl-
mış hakların korunmasında bu ilkeden faydalanmakta ve bazı 
kararlarında kazanılmış hakkın korunmasını bu ilkeye dayan-
dırmaktadır. İdare hukuku bakımından, birbiriyle ilişkili olsa-
lar da, bir idari işlemin iptali, bir diğer idari işlemin doğrudan 
iptaline yol açmamaktadır.

Ancak, idari işlemin geri alınması ve yargı kararı ile iptal 
edilmesi durumlarında geri alma ve iptal işleminin sonuçları 
geçmişe yürümektedir. İdari yargı tarafından iptal edilen ve/
veya yürürlüğü durdurulan 1/1000 ölçekli imar planına dayalı 
olarak düzenlenen yapı ruhsatı, imar planının iptal edilmesiyle 
kendiliğinden ortadan kalkmamakla ve geçersiz hale gelme-
mekle birlikte kazanılmış hakkın oluşup oluşmadığının tespiti 
bakımından birtakım işlemlerin yapılması gerekmektedir. 

İdari yargı, yapı ruhsatı alınan taşınmazla ilgili, imar plan-
larının değiştirilmesi ile imar planlarının iptali durumlarında 
izlenecek süreç ve yapılacak işlemleri birbirinden ayırmakta-
dır.

Bir diğer deyişle, idari yargı, imar planının değiştirilmesi 
ile imar planının iptal edilmesinin yapı ruhsatı alan ve inşaa-
tı devam eden yapı bakımından farklı işlemleri gerektirdiğini 
açıklamış bulunmaktadır.

Danıştay’a göre 6 ;

1. Eğer, imar planı iptal edilmiş ve/veya yürürlüğü dur-
durulmuş ise, idarelerin (belediye, valilik, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, vd) yapı ruhsatı alan ve inşaatı devam eden yapılar 
hakkında İmar Yasası’nın 32. maddesi uyarında yapı tatil zap-
tı düzenleyerek yapıları mühürlemeleri ve yeni bir imar planı 
yürürlüğe girinceye kadar inşaata izin vermemeleri yani yapıyı 
tatil etmeleri gerekmektedir. 

İmar planı iptal edilmekle plansız kalan bu yerde yeni imar 
planı yürürlüğe girinceye kadar inşaatı durdurulan yapılar, 
yeni imar planında korunursa mühür kaldırılacak ve yapının 
inşasına izin verilecektir. Eğer yeni imar planında daha önce 
verilen imar hakları korunmamışsa yapı ruhsatı iptal edilecek 
ve yeni yapılan imar planındaki imar hakkı göz önünde bu-
lundurularak tadilat ruhsatı alınmadan yapının devamına izin 
verilmeyecektir. 

2. Eğer, yapı ruhsatına göre inşaatı devam eden yapının 

bulunduğu parselde plan değişikliği yapılmış ve parselin kul-
lanış türü konut iken örneğin yeşil alana dönüştürülmüşse, 
yapı	 ruhsatı	 ve	 eki	 onaylı	 mimari	 uygulama	 projesine	 göre	
yapının devamında bir sakınca bulunmamaktadır. Yani, ruh-
sat ve eklerine uygun inşa edilen bir yapıda, ruhsatın verildiği 
sıradaki	 kurallar	 geçerlidir.	 Eğer,	 yapı	 ruhsatına	 ve	projesine	
aykırı bir imalat yapılmışsa yapıda ruhsata aykırılık giderilme-
den yapının devamına izin verilmez. İnşa edilen yapıyı yıkıp 
yenisini yapmak gerektiğinde, imar planında parselin fonksi-
yonu yeşil alana dönüştürüldüğü için yeni yapı yapılmasına 
izin verilmez. Bu durumda da, ruhsatın verildiği sırada ki değil, 
o anki koşullar geçerlidir.

Esenyurt’ta yaşananlar, imar planının değişikliği ile ilgili 
değil, imar planlarının iptaline ilişkin durumla ilgilidir.

Esenyurt’ta, 18.07.2008 tarihli imar planı iptal edildiğinde, 
yukarıda 1. maddedeki açıklamaların bir gereği olarak, iptal 
edilen imar planına göre verilmiş tüm yapı ruhsatlarının ve bu 
ruhsatlara göre inşaatı devam eden yapıların incelemeye alın-
maları gerekmekteydi. 

Tespit edilen ve inşaatı devam eden tüm yapılar hakkın-
da, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereği yapı tatil 
zaptı ile seviyelerinin tespit edilerek inşaatların durdurulması 
gerekirken bu işlem Esenyurt Belediyesi tarafından yapılma-
mıştır. İmar Yasası (madde: 32) ve Danıştay kararlarına rağmen 
Esenyurt Belediyesi tarafından yapılmayan bu işlemlerin 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının 11. maddesi uyarınca İs-
tanbul Büyükşehir Belediye tarafından yapılması gerekirken, 
büyükşehir belediyesi tarafından da yerine getirilmemiştir.

Esenyurt ile ilgili olarak, gerek Esenyurt Belediyesi ve ge-
rekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi, imar mevzuatına ve Da-
nıştay kararlarına aykırı davranmışlar ve Türk Ceza Yasası’nın 
184. maddesindeki imar kirliliğine aykırı hareket etmişler ve 
ayrıca Türk Ceza Yasası’nın 257. maddesindeki görevi kötüye 
kullanma suçunu işlemişlerdir. Bu nedenle, açılmış pek çok 
dava e yapılmış çok sayıdaki şikayete rağmen, gerek İçişleri 
Bakanlığı Mahali İdareler Genel Müdürlüğü’nün ve gerekse 
Savcılık Makamının gerekli işlemleri yapmaması da Anaya-
sının 2. maddesinde belirtilen Türkiye’nin bir “hukuk devleti” 
olduğu ilkesi karşısında düşündürücüdür.

18.07.2008 tarihli imar planları idari yargı tarafından iptal 
edilmiş, gerek Esenyurt Belediyesi ve gerekse İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi tarafından iptal sonrası Danıştayın öngördü-
ğü işlemlerin hiç birisi yapılmamıştır. Bunun yerine, devam 
etmekte olan inşaatları korumak ve imar yolsuzluğu ile ortaya 
çıkan rantı tekrar hukukileştirmek için, plansız kalan bölgeye 
ilişkin hızla yeni bir imar planının yapılmasına başlanmıştır. 
İlk olarak  08.11.2010 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
yapılmış ve yürürlüğe girmiştir. Ardından, nazım imar planına 
dayalı olarak yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2010 tarihli ve 
2572, 2573, 2574, 2575 sayılı kararları ile tadilen kabul edil-
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dosya



41

dosya

miş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.02.2011 ve 
22.02.2011 tarihlerinde onaylanmış, 05.05.2011-05.06.2011 
tarihleri arasında ilan edilmiş sonrasında kesinleşmiştir. 

Bu kez, açılan bir dava nedeniyle, yeni yapılan Esenyurt 
İlçesi 1/5000 ölçekli ve 08.11.2010 onaylı Esenyurt 1. Etap, 2. 
Etap ve 4. Etap nazım imar planın tümünün yürütmesinin dur-
durulmasına karar verilmiştir.

2 - İKİNCİ KEZ İPTAL EDİLEN NAZIM VE UYGULAMA İMAR 
PLANLARININ ARDINDAN YENİ BİR PLANLAMA SÜRECİ BAŞ-
LATILMIŞTIR!

İkinci kez yaşanan iptallerin ardından, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi, ortaya çıkan hukuksuzluğa 
karşı yasal işlemleri başlatmak yerine bunları aklamaya ve mi-
nareye kılıf ayarlamaya yönelik üçüncü kez yeni bir 1/5000 öl-
çekli Nazım İmar Planı süreci başlatmıştır. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ ve AKP’li meclis üyelerinin bir 
kereye özgü olmak üzere Esenyurt’ta imar sorununu çözmeyi 
istedikleri basına yansımıştır 7.  Konu, basında “Esenyurttaki 
imar sorunu çözülüyor” şeklinde yer almıştır 8.  Esenyurt’ta 
2008 tarihli NİP sonrası 2010 tarihli NİP’nın da iptal edilmesi ar-
dından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ’ın 
talimatıyla 9  başlatılan imar planı çalışmalarında, Büyükşehir 
Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Rapor No: 
169, Tarih: 12.04.2013, Dosya No: 2013/627 sayılı Raporu uya-
rınca yeni bir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 12 Nisan 2013 
günü Büyükşehir Belediyesince kabul edilmiştir.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını onaylayan Büyükşehir 
Belediye Meclisi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını da 
kabul ederek Esenyurt’taki imar yolsuzluğuna bir kez daha ya-
sallık kazandırmıştır. Kararın AKP’li meclis üyelerinin oy çoklu-
ğuyla alınması AKP’de bile konuya karşı çıkanların olduğunu 

göstermektedir.  

Bir diğer deyişle, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1/5000  
ölçekli Nazım İmar Planını onaylaması ardından Esenyurt Be-
lediye Meclisi de, 21.05.2013 tarihli ve 66, 68,71 ve 67 sayılı 
kararı ile 1/1000 ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 2.etap, 3.etap, 4. 
etap ve 7.etap Uygulama İmar Planlarını onaylamış, bu planlar 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da 13.09.2013 
tarihinde onaylanarak 1 aylık askı ilanı ardından kesinleşerek 
yürürlüğe girmiştir 10.  Esenyurt Belediye Başkanı, sorunu, “...
Birkaç şirket bizim verdiğimiz ruhsatın dışında proje geliştirip 
maketten satış yaptılar. Biz de bunları mağdur etmemek için 
emsal artışı verdik. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde yeni imar 
planları askıya çıkacak ve hiçbir sorun kalmayacak...” şeklin-
de değerlendirmiştir 11. Belediye Başkanı, yapı ruhsatında yer 
almayan ruhsat dışı inşa edilen yerleri hukukileştirdiklerini ka-
bul etmektedir. 

Verilen bir soru önergesini Başbakan adına yanıtlayan İçiş-
leri Bakanı da, “Esenyurt’taki inşaat projeleri ile ruhsatlarının 
tamamının İmar Yönetmeliği’ne uygun olduğunu” belirtmiş 
ve “Ayrıca Esenyurt ilçesindeki projelerin tamamının ve Esen-
yurt Belediyesi ile İBB tarafından verilen ruhsat ve eklerinin 
yürürlükteki plan, plan notları ve İBB İmar Yönetmeliği’ne uy-
gun olduğu anlaşılmıştır” şeklinde açıklama yapmıştır 12.   İçiş-
leri Bakanı’nın soru önergesine verdiği yanıta, basın, “AK Parti 
Esenyurt batağında” şeklinde yer vermiş 13 ve “Esenyurt’ta 
yıllardır çözülemeyen kriz nedeniyle 5 büyük inşaat firması 
batma noktasına gelirken, yaşanan krizin boyutları ise ilk kez 
Bakanlık tarafından doğrulandı. 100 bine yakın insanın mağ-
dur olmasına neden olan krizin yaklaşan seçimler öncesinde 
en çok AK Parti’yi etkileyeceği belirtiliyor.!” şeklinde değerlen-
dirmiştir.

Esenyurt’ta askıya çıkan 4 etabın ardından diğer etapların 

7 Esenyurt imar sorununda düğüm 13 Ağustosta çözülecek! , http://emlakkulisi.com/esenyurt-imar-sorununda-dugum-13-agustos- 
 cozulecek/130566, 29 Temmuz 2012.
8 Esenyurttaki imar sorunu çözülüyor, http://emlak.haber7.com/emlak-gundemi/haber/1072513-esenyurttaki-imar-sorunu-cozuluyor, 11 Eylül  
 2013.
9 Esenyurt’un uygulama imar planları onaylandı, http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=21308, 13.07.2013.
10 Esenyurt yeni imar planı askıya çıktı!, Şengül KIRMIZITAŞ/Emlakkulisi.com, 16 Eylül 2013.
11 Esenyurt Belediye Başkanı bölgedeki son durumu değerlendirdi!, http://emlakkulisi.com/esenyurt-belediye-baskani-bolgede-gelinen-son- 
 durumu-degerlendirdi/194585, 23 Eylül 2013.
12 İşte Esenyurtta batan firmaların son durumu, Milliyet.com.tr, 07 Ekim 2013.
13 CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran tarafından verilen soru önergesini Başbakan adına yanıtlayan İçişleri Bakanının açıklaması basın 
 tarafından, “Esenyurt’ta yıllardır çözülemeyen kriz nedeniyle 5 büyük inşaat firması batma noktasına gelirken, yaşanan krizin boyutları ise  
 ilk kez Bakanlık tarafından doğrulandı. 100 bine yakın insanın mağdur olmasına neden olan krizin yaklaşan seçimler öncesinde en çok AK  
 Parti’yi etkileyeceği belirtiliyor.!” şeklinde değerlendirilmiştir, http://haber.rotahaber.com/ak-parti-esenyurt-bataginda_406122.html., İçişleri  
 Bakanı’nın, CHP Milletvekili Umut Oran’ın soru önergesine verdiği yanıtla resmiyet kazanan Esenyurt’taki skandalın merkezindeki inşaat
  firmalarının son  durumu şu şekilde belirtilmiştir;

 - FİYAPI A.Ş : Esenyurt’ta ruhsatlı 4 projesi mevcut ve iflas erteleme talebinde bulundu. İki projesi bitti, ikisi sürüyor. Fi-Life projesinde ise konuttan  
 vazgeçerek, ticari alan kazanmak için kaba inşaatı biten bir bloğu yıkıyor. 
 - Ukra İnşaat : 536 bağımsız bölüm projesi var ve iflas erteleme talebinde bulundu. Projesi ruhsatlı ve kaba inşaatının yüzde 40’ı tamamlandı.  
 Maketten 900 civarında satış yaptı ve fazla olan 360 satışla ilgili iadelere başladı .
 - Babil Kuleleri, Vera Park ve Samsun Towers projeleri: Düşünülen arsalar kooperatif usulüyle satın alınarak kat karşılığı müteahhide verildi. 
 Arsalar için düzenlenen ruhsat ve notlar İBB İmar Yönetmeliği’ne uygun. İnşaat ruhsatlara göre devam ediyor, ruhsata aykırı yapılaşma yok, fazla  
 emsal talepleri mevcut.
 - Osmanlı İnşaat (Esenyurt ilçesi 1011 ada 6 parsel, 801 ada 2 parsel ve 322 ada 4 parsel için) inşaat ruhsatı aldı, kaba inşaatın tamamlanmadığı,  
      bunun yerine ruhsat ve eklerine aykırı kaba imalatların yapıldığı, fazla imalat ile ilgili olarak İmar Kanunu’nun 32 ve 42’ncimaddelerine göre  
 işlem yapıldığı ve Türk Ceza Kanunu’nun 184’ncü maddesine göre suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 İçişleri Bakanlığı’nın bu tespitleri, Esenyurt’ta yaşanan skandalın boyutlarını da gözler önüne sermiş bulunuyor.
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onayının 15-18 Ekim 2013 tarihlerindeki bayramdan sonraya 
kaldığı belirtilmiş 14, bu kez, söylendiği gibi, toplam 7 etaptan 
oluşan Esenyurt’ta Eylül ayında onaylanarak askıya çıkarılan 2, 
3, 4 ve 7. etaplara ek olarak, 1 ve 6. etaplar da askıya çıkarılmış 
ve askıya çıkmayı bekleyen yalnızca 5. etap kalmıştır 15.  

Yeni plan sürecinde, Esenyurt’ta ortaya çıkan imar yolsuz-
luğunun kaynağını ve idari yargı tarafından iptallerin sebebini  
oluşturan plan notlarına ne şekilde yer verildiği önem kazan-
mıştır.

Bu plan notları; 

1- Esenyurt’ta kentsel dönüşümü sağlamak, küçük par-
selleri bir araya getirerek toplu yaşam alanlarını özendirmek 
gerekçesiyle 2008 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
plan notlarının 46. Maddesi’deki “Toplu konut yapımcıları 
(özel veya tüzel kişiler, kooperatifler) vasıtasıyla yapılan ve 
daire sayısı 100’ü aşan her 100 daire için KAKS 0.15 arttırılır.” 

2- Arazinin en yüksek noktasının altında kalan alanlar 
emsale dahil edilmez, ancak iskan edilebilir,

3- Mimari projelerde, her katta “kat bahçesi” adıyla ortak 
alanlar oluşturulabilir,

şeklindeydi. Bu üç farklı plan notuyla inşaat emsalleri aşırı bir 
şekilde arttırılmış ve yapı ruhsatları da bu plan notlarına göre 
düzenlenmişti. Yapı ruhsatları verildikten sonra söz konusu 
planlar (ve dolayısıyla plan notları da) iptal edilmişti. Plan 
notlarının iptal edilmesiyle beraber, verilen yapı ruhsatları da 
tartışmalı hale gelmişti. Bu plan notlarının sebep olduğu du-
rumlar, planları iptal eden idari yargı tarafından, “nazım imar 
planı sınırlarının korunmayarak parçacıl bir şekilde planla-
manın yapılması – yoğunluk değerlerinin artırılması – Nüfus 
artışını dengeleyecek yeni donatı alanlarının oluşturulmadı-
ğı – Plan bütünü gözetildiğinde şehircilik ilkeleri ve planlama 
esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı” şeklinde değer-
lendirilmişti.

2008 yılındaki planların idari yargı tarafından iptal edilme-
si ardından 2010 yılındaki planların da iptal edilmesi sonrası 
yapılan ve Eylül 2013’te yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli uygu-
lama imar planlarının “3. Özel Hükümler” bölümündeki, 

2.14. Planlama alanında ruhsatlı olarak yapılmış 
yapıların “ruhsattaki yapılaşma hakları” korunacaktır. 
Ancak yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda bu 
planda verilen yapılaşma durumlarına göre uygulama 
yapıacaktır.

2.15. 28.08.2008 tasdikli R.U.İ. Planına göre; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Platformundan YİBF 
numarası alınıp ruhsat alınarak yapımına başlanan ya-
pıların ruhsat ve iskân işlemleri, 28.08.2008 tarihli pla-
nın yapılaşma hükümlerine göre yürütülür. Bu planın 

onay tarihinden önce ruhsat alınıp inşaatına başlanan 
ve yapı denetimi işlemleri kamu kurumlarınca üstlenil-
miş yapıların ruhsatta belirtilen yapılaşma hakları ko-
runacaktır. Bu yapıların çekme mesafeleri, blok ebatları, 
blok alanı ve   kot alınacak noktalarının belirlenmesinde 
ilçe belediyesi yetkilidir. Bu plana göre yola terk şlemleri 
yapılmadan ve diğer donatı alanında kalan kısımlar için 
donatı transferi yapılmadan bu hüküm uygulanmaz.

şeklindeki plan notları ile 2008 tarihli plan ve bu planın imar 
yolsuzluğuna yol açan plan notlarına yeniden geçerlik kazan-
dırılmıştır.

Gerek Esenyurt Belediyesi ve gerekse İstanbul Büyükşe-
hir	 Belediyesi,	 Esenyurt	 İlçesinde,	 29	 ayrı	 inşaat	 projesinde	
2.982.163 m2 fazladan inşaat hakkı verildiği ortaya çıkan imar 
yolsuzluğunun gerçek sahipleri olduğunu kanıtlar şekilde ka-
muoyundaki tepkilere rağmen bildiklerini okumuşlardır. Yeni 
bir planda, idari yargı tarafından iptal edilen ve yürürlükten 
kalkan eski plana dayalı verilen ruhsatların ve imar haklarının 
geçerli olduğunun öngörülmesi bir garabettir.  Gerek yasa ve 
gerek yönetmelik yayımlandığı tarihten önceki durumlara uy-
gulanamazlar. Bu kez, AKP’li belediyeler, hukukun bu temel 
ilkesine aykırı bir şekilde, ileriye doğru hüküm kuran ve gele-
ceğe ilişkin uygulama esasları getiren bir imar planının kendi-
sinden önceki durumlarda da uygulanacağını söylemektedir.

Bu durum, idari yargı kararlarının belediyeler eliyle uygu-
lanmadığının en çarpıcı örneğidir. Belediyeler hakkında “so-
ruşturma izni verilmesi” İçişleri Bakanına ait olması ve İçişleri 
Bakanı’nın da verilen bir soru önergesine yanıtında bu imar 
yolsuzluğuna konu işlemleri savunması konunun boyutunu 
ve nerelere ulaştığını göstermektedir.

İdari yargı tarafından iptal edilen bir plan ve iptal edilen 
planla ortaya çıkan yolsuzluğun kaynağını oluşturan plan 
notlarının yeni planlarda da korunması, idare eliyle yargı 
kararlarının ortadan kaldırıldığının delilidir. Bir hukuk devle-
tinde “kural” yargı kararlarının uygulanmasıdır. Bunun tersi 
düşünülemez. Ancak, Türkiye’de son yıllarda, “ayrık (istisnai)” 
bir durum ortaya çıkmış hukuka aykırı fiili durumlar her şeyin 
önüne geçmiş bulunmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği, Esen-
yurt İlçesinde, yargı kararlarına rağmen imar yolsuzluğunun 
kaynağına plan notlarında yeniden yer verilmesidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir hukuk devletinde ol-
ması gerekenin tersine hareket etmiş, yargı tarafından iptal 
edilen plan notlarına yeniden geçerlik kazandırmıştır.

3 - ESENYURT’TAKİ, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK 
İMAR YOLSUZLUĞU KAPATILABİLİR Mİ?

Esenyurt İlçesinde gerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
ve gerekse 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları sorunludur. 
Bu yüzden, sürekli olarak idari yargı tarafından iptal edilmek-

14 Esenyurt imar planının onayı bayram sonrasına kaldı!, http://emlakkulisi.com/esenyurt-imar-planinin-onayi-bayram-sonrasina-kaldi/199032, 08  
 Ekim 2013.
15 Esenyurtta 2 etap daha askıya çıktı!, http://emlakkulisi.com/esenyurtta-2-etap-daha-askiya-cikti/202677, 24 Ekim 2013. 
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dosya

tedirler. İptal gerekçelerinin, “...yoğunluk değerinin arttırılma-
sı – nüfus artışını dengeleyecek yeni donatı alanlarının oluş-
turulmadığı...” şeklinde belirtilmesi de sorunun kaynağının 
“rant” olduğunu göstermektedir.

Başbakanlığa hitaben yazıldığı görülen ve kamuoyuna 
yansıyan iki ayrı mektuptan birinin 19 farklı inşaat şirketine, 
diğerinin ise Adalet ve Kalkınma Partisine yakın 72 STK’ya ait 
olduğuna yukarıda değinilmişti. Bu mektuplardan birinin in-
şaat şirketlerine ait olması, bu şirketlerin olayın tarafı olmaları 
bakımından normal karşılanabilir. Ancak, mektuplardan diğe-
rinin Adalet ve Kalkınma Partisine yakın 72 STK’ya ait olması 
normal olarak karşılanabilir mi? Her ne kadar görüş ve dü-
şünce olarak AKP’ye yakın olsalar da, Türkiye’nin bu en büyük 
imar yolsuzluğunda bu 72 STK’nın ne işi vardır?

 Bilindiği üzere, imar planlarının idari yargı tarafından iptal 
edilmesinden sonra, eski planlar tekrar geçerli hale gelme-
mekte, o yer plansız duruma gelmektedir. Bu yerde, yeni bir 
imar planı onaylanıp yürürlüğe girdikten sonra, artık bu plana 
dayalı yeni bir hukuki durum oluşmaktadır. Yeni planlarda ise, 
belediyelerin, idari yargının iptal gerekçelerini dikkate almala-
rı ve iptale sebep olan konulara yeniden yer vermemeleri ge-
rekmektedir. İdare hukukunun bu en temel ilkesine rağmen, 
belediyeler, “rant”ın etkisi ve “çıkar hesapları”nın bir gereği 
olarak ne yargının iptal gerekçelerini ve ne de kamuoyundan 
gelen önerileri ve eleştirileri dikkate almaktadırlar.

Son yıllarda belediyeler eliyle yapılan ve giderek artan 
ranta dönük plan değişikliklerinin sebep olduğu “hukuksuz-
luk”, toplumda ve idarede çürümelere yol açmaktadır. Kendi-
sini, “milliyetçi ve muhafazakar” olarak ilan eden, “dini” has-

sasiyetleri olduğunu belirterek “mütedeyyin” insanlardan oy 
alarak iktidarda bulunan bir siyasi görüşün, savunduğu dini 
hassiyetlere tümden aykırı bu tür yasa dışı eylemlere başvur-
masının	sosyolojik	olarak	incelenmesi	de	gerekmektedir.

Türkiye’de siyasilerin ahlak ve etik değerleri dikkate alma-
dıkları, iktidara geldiklerinde çıkar ve menfaati her türlü değe-
rin önünde tuttukları bir süreçle karşı karşıyayız. Toplumun bu 
gelişmeleri olağan karşılaması da ülkemizin büyük bir tehlike 
ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de yolsuzluk yaparak büyüyen ve elde ettiği büyük 
“rant”larla da siyasi geleceğini güvence altına alan bir örneğe 
(geçici dönemler hariç) rastlanmamakla beraber, iktidar-ce-
maat dayanışmasıyla bunun gerçekleşebileceği, yolsuzlukla-
rın bu şekilde gözardı (tolere) edilebileceği görüşünün haklı 
olup olamayacağını da yaşayarak göreceğiz.

Topluma ait olan değerleri yolsuzluk yaparak el koyan ve 
kendi kişisel veya siyasi çıkarları için kullananlardan mutlaka 
hesap sorulmalı ve bu tür uygulamalara karışanların siyaset 
yapmaları yasaklanmalıdır. Ülkenin sahibi olan, tüm zorluk-
lara, baskılara rağmen varolma ve yaşama mücadelesi veren 
emekten yana insanlara ait olması gereken değerleri yasal 
olmayan bir şekilde, yolsuzlukla el koyanların yanlarına kar 
kalmayacak bir düzen kurulmasına gereksinme vardır. Türki-
ye’deki tüm değerlerin emeği ile geçinen inşanlara ve toplu-
mun bizzat kendisine ait olması gerektiği düşünüldüğünde, 
Esenyurt’ta yaşanan Cumhuriyet döneminin en büyük yolsuz-
luğu dahil hiçbir yolsuzluğun kapatılmasının ve örtbas edil-
mesinin mümkün olmayacağı açıktır...
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‘Arsa düzenlemesi’, ‘imar affı’, ‘kanuni ipotek’, ‘kamulaş-
tırmasız el koyma’ gibi birbirinden farklı konuların bir yasa 
maddesinde veya bir uygulamada birlikte olup olamayacak-
ları üniversitelerin harita/geomatik mühendisliği bölümlerin-
de öğrenim gören öğrencilere sorulsa, bırakınız doğru yanıt 
vermelerini bu deyimlerin tek tek ne anlama geldiklerini bile 
söyleyebilmeleri  zordur...

Oysa, üniversiteyi bitirir bitirmez, yukarıdaki konularla il-
gili uygulamalardan sorumlu olmaları, bu uygulamaları icra 
etmeleri, bu uygulamalarla karşılaşmaları kaçınılmazdır! 

Türkiye’de harita/geomatik mühendisliği eğitimi, harita 
faaliyetlerini,  “tescile konu olan” veya “tescile konu olmayan” 
faaliyetler şeklinde bir ayrıma tabi tutmamış, eğitim sistemi 
baskın olarak “tescile konu olmayan” faaliyetler dikkate alına-
rak oluşturulmuştur. Ancak, Türkiye’deki gelişmeler ve uygu-
lamalar, üniversitelerdeki bu anlayıştan farklı bir şekilde geliş-
mişlerdir. Türkiye’deki hızlı kentleşme, ilk tesis kadastrosunun 
tamamlanması, kamu yatırımlarının bir sonucu olarak kamu-
laştırmaların artması, kentsel alanlarda arsa düzenlemeleri, 
kırsal alanlarda arazi toplulaştırması gibi daha pek çok faaliyet 
“tescile konu olan” işlerin diğerinden daha baskın olmasına 
sebep olmuştur. Bunun bir sonucu olarak, üniversiteyi bitirir 
bitirmez harita/geomatik mühendisi olan kişiler, kendilerini 
“tescile konu olan” haritacılık faaliyetleri içinde bulmuşlardır.

Haritacılık	 faaliyetlerini,	 yalnızca	 teknik	 düzeyde,	 jeode-
zik-fotoğrametrik-kartoğrafik bir işlem olarak gören eğitim/
öğretim sistemi, bu faaliyetin toprak-insan ilişkilerini gözardı 
etmiştir. Uluslararası alanda “arazi yönetimi” olarak tanımla-
nan, mülkiyet sistemi ve toplumla ilişkileri kurulan haritacı-
lık faaliyetlerini gözeten ve dikkate alan bir eğitim/öğretim 
sistemi oluşturulamamıştır. Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası	 bile,	“jeodezi,	 jeoinformasyon	 ve	 arazi	 yönetimi”	 olan	
hakemli dergisinin adından “arazi yönetimi”ni çıkarmıştır. 
Üniversitelerde, taşınmaz mülkiyeti, kadastro, tapu sicili, arsa 
düzenlemesi ve daha pek çok “kamu ölçmeleri ana bilim dalı” 
kapsamındaki haritacılık faaliyetlerinin “yeterli” eğitimini al-
mayan harita mühendislerinin yaptığı hatalı uygulamalarla 
karşı karşıyayız. Rüzgar eken, fırtına biçer. Bir meslek, kendi 
faaliyet alanlarından toprak-insan ilişkileri ile ilgili olanına hak 
ettiği önemi ve anlamı yüklemezse, o alanda yapılan hatalar 
da ilk önce o mesleği vurur. 

Türkiye’de harita/geomatik mühendisliği eğitim/öğretim 

sistemi “ölçme ve değerlendirme” yöntemleri üzerine kurul-
muştur. Oysa, bu yöntemlerin aynı zamanda uygulama alan-
ları ile de ilişkilerinin  kurulması ve uygulama alanlarının bu 
sisteme eklemlenmesi gerekmekteydi. Bunu başaramayan 
harita/geomatik mühendisliği eğitim/öğretim sistemi, bu an-
layışla devam ederse,  gelecekte daha büyük sorunlarla karşı 
karşıya kalacaktır.   

Üniversitelerde geçmiş yıllarda adı çok sayıda değişen ha-
rita/geomatik  mühendisliği içinde, “kamu ölçmeleri ana bilim 
dalı” tanımlanmıştı ve tescile konu olan haritacılık faaliyetle-
ri eksik veya yetersiz de olsa bir eğitim/öğretim programına 
sahipti. Ancak, üniversitelerde ilk kaldırılan ana bilim dalının 
“kamu ölçmeleri” olması, harita mühendisliği mesleğinin bile 
kendi faaliyetlerine sahip çıkmadığını göstermektedir. Özel-
likle, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “kamu ölçmeleri ana bilim 
dalı”nın, bir harita mühendisi rektör zamanında ve onun bilgi-
si dahilinde kaldırılması düşündürücüdür.

“2981 10-C UYGULAMALARINDA” ki büyük hata neden 
yapıldı diye sorulsa, ilk başta;

•	 üniversitelerin	 harita/geomatik	 mühendisliği	 bölümle-
rindeki eğitimin yukarıda belirtilen hatalı sisteme sahip olma-
sı, 

•	toprak-insan	ilişkileri	ile	ilgili	faaliyetlerin	sürdürülmesin-
den sorumlu kuruluşlardaki bilgi birikiminin yeterli olmaması, 

•	yazılı	kaynakların	ve	araştırmaların	uygulamayı	etkileye-
cek niteliklerde olmaması,

sayılabilir.

Bu hatalı uygulamalara ve yanlışlıklara bir an önce son ver-
mek için çok yönlü önlemlere gerek vardır. Ancak, ne harita/
geomatik mühendisliği eğitimi/öğretimini sürdüren üniversi-
teler ne de uygulayıcı kuruluşlar bu hatalı uygulamalardan bir 
an önce kurtulmak için kendilerini değiştirmeye ve önlemler 
almaya ihtiyaç duymaktadırlar. Gelişmeler, harita mühendis-
liği mesleğinin ülke içinde ve toplum nezdinde güven yitir-
mesine sebep olduğu gibi bu süreçten mesleğin niteliği de 
olumsuz etkilenmektedir. 

Türkiyede harita/geomatik mühendisliğinin toplum için-
de kan kaybetmesine sebep olan pek çok örnek sayılabilir. 
Özellikle 2981 sayılı “imar affı” yasası, Türkiye’de 1984 sonrasın-
da kentleri biçimlendiren, şekillendiren en önemli yasa olarak 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. Türkiye genelinde 20 milyona 
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yaklaşan meskenlerin neredeyse %40’ı 2981 sayılı Yasa uygu-
lamalarıyla oluşmuştur. Bu yapıların tamamının, bugün 6306 
sayılı Yasa kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarıyla yı-
kılmalarının öngörülmesi, 2981 sayılı Yasa uygulamasının her 
açıdan incelenmesini gerektirmektedir. 2981 sayılı Yasası ve 
10/c uygulamaları üzerindeki bir incelemeyi bir yazının içine 
sığdırmak olanaksızdır. Bu yazıda, yalnızca 2981 sayılı Yasanın 
10/c uygulamalarında yapılan “büyük hata” incelenecektir. 

Türkiye’de, harita mühendisliği mesleğinin; ülke genelin-
de tarihi bir yanlışlık yaptığı, etik değerler bakımından dibe 
vurduğu, günümüzde belediyeleri ve yanı sıra Tapu ve Kadast-
ro Müdürlüklerini de içinden çıkılamaz bir sorunla karşı karşı-
ya bıraktığı, taşınmaz maliklerinin bazılarını zengin yaparken 
çoğunu yıllarca mağdur ettiği, devlet güvencesi altındaki ka-
dastro ve tapu sicilini delik deşik hale getirdiği bir uygulama 
adı sorulsa bunun adı “2981 10-C UYGULAMALARI”dır.

Türkiye’de harita özel sektörünün önemli bir kesiminin 
para kazandığı, sermaya birikimlerini sağladığı ve varlıklarını 
adeta borçlu oldukları bir uygulama adı sorulsa bunun adı da 
“İMAR AFFI” ve “2981 10-C UYGULAMALARI”dır.

Türkiye’de ıslah imar planlarını ve kapsamadığı halde uy-
gulama imar planlarını da zemine-araziye uygulamada ve ya-
pıya elverişli “arsa” üretiminde en çok icra edilen bir uygulama 
adı sorulsa bunun adı da “2981 10-C UYGULAMALARI”dır.

Türkiye’de harita mühendisliği mesleğinde üzerinde en 
az tartışma yapılan, harita mühendislerince, Danıştay kararla-
rına rağmen ve bu kararlara aykırı bir şekilde hatalı yapıldıkları 
bilindiği halde sürdürülen bir uygulama adı sorulsa bunun adı 
da “2981 10-C UYGULAMALARI”dır.

Türkiye’de kentleri yaşanamaz hale getiren, çarpık-sağ-
lıksız-düzensiz bir kentleşmenin ortadan kaldırılması adına 
yapıldığı belirtilirken, yasanın doğası ve uygulayanların yan-
lışlıkları yüzünden daha büyük bir çarpıklığı-sağlıksızlığı-dü-
zensizliği meydana getiren, kaçak yapılaşmanın sebebi, hak-
sız kazancın kaynağı bir uygulama adı sorulsa bunun adı da 
“2981 10-C UYGULAMALARI”dır.

Kentsel rantı topluma mal etmek yerine kişilere peşkeş 
çeken; arsa spekülasyonu ve hisseli satışlar sonucu oluşan du-
rumu ortadan kaldırmak için devreye konulan, ancak kendisi 
spekülasyonun kaynağı haline gelen bir uygulama adı sorulsa 
bunun adı da “2981 10-C UYGULAMALARI”dır.

3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesinin hisseli ta-
şınmazlarda ferdileşmeyi sağlayamaması, imar planlarının 
uygulanmasında tek başına başarılı olamaması yüzünden, 
Türkiye’de herkesin ilk başvurduğu bir uygulama adı sorulsa 
bunun adı da “2981 10-C UYGULAMALARI”dır. 

3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesinin “eşdeğerlik” 
ilkesine göre modellenememesi, küçük payların yarattığı 
sorunları çözmek için bedele çevirme olanağının bulunma-
ması nedeniyle, imar uygulamalarında “alternatif” gibi gös-
terilen bir uygulama adı sorulsa bunun adı da “2981 10-C 
UYGULAMALARI”dır.

Üzerinde imar mevzuatına aykırı yapıların olduğu  “ıslah 
imar planı”na konu yerlerde uygulanması gerekirken, fiilen 
boş parsellerde ve ıslah imar planını yürürlükten kaldırarak 
2981 sayılı Yasanın uygulama kabiliyetini kaybettiği imar pla-
nı olan yerlerde de gerçekleştirilen bir uygulama adı sorulsa 
bunun adı da “2981 10-C UYGULAMALARI”dır.

Yargıtay’ın pek çok kararında (Örn; Yargıtay 1.Hukuk Da-
iresinin 03.07.1992 tarihli ve E.1992/8159, K.1992/8857 sa-
yılı; 18.02.1994 tarihli ve E.1994/1514, K.1994/1963 sayılı; 
02.06.2004 tarihli ve E.2004/6089, K.2004/6684 sayılı karar-
ları), düzenleme işleminin belediye encümeni kararı ile oluş-
ması nedeniyle idari niteliğe sahip olduğu, anılan işlemler 
hakkındaki usulsüzlük iddialarının çözüm yerinin idari yargı 
olduğu, tapu kütüğüne tescil edilen düzenleme işleminin ida-
ri yargıda iptal edilerek ortadan kaldırılmadan tapu kütüğün-
de düzeltme yapılamayacağı açıklandığı halde; ayrıca Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’nun (Yargıtay HGK, 24.01.1979 tarihli ve 
E.1978/1-526, K.1979/47 sayılı karar), “mülkiyet idari bir karar-
la devredildikten sonra hukuksal durum, Medeni hukuk ala-
nına giren yeni bir nitelik kazanır.  Artık bundan sonra, idare, 
yeni bir idari kararla değişiklik yapamaz” kararına rağmen, ida-
relerin  bu kararlar yokmuş gibi davranarak, encümen kararla-
rıyla tapuda ikide bir düzeltme yapılmasına karar verdikleri, 
Kadastro ve Tapu Müdürlüklerinin de bu hatalı kararları tapu 
siciline tescil ettikleri bir uygulama adı sorulsa bunun adı da 
“2981 10-C UYGULAMALARI”dır.

Harita mühendislerinin, Cumhuriyet Döneminde, en çok 
hata yaptıkları ve yapmaya da devam ettikleri bir uygulama 
adı sorulsa bunun adı da “2981 10-C UYGULAMALARI”dır.

Harita mühendisliği mesleğinin, tarihi bir hesaplaşmaya 
girmesi ve çuvaldızı kendisine batırması gereken bir uygula-
ma adı sorulsa bunun adı da “2981 10-C UYGULAMALARI”dır.

Özetle söylemek gerekirse, TBMM tarafından 1984 yılın-
da çıkarılan bir yasa ve ardından yayınlanan uygulama yönet-
meliği gereği hepimizin önüne konulan bu yasanın uygulan-
masında yapılan yanlışlıklar günümüzde de büyük sorunlara 
sebep olmakta ve olmaya da devam etmektedir. Meydana ge-
len yanlışlıkların nasıl çözüleceği konusunda da açık-net-kesin 
çözümler üretilememekte ve önerilememektedir.

Bu kez, Türkiye’nin ve harita mühendisliği mesleğinin yar-
dımına, kendisi de bir başka “afet” olan 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yetişmiş 
bulunuyor. 6306 sayılı Yasanın 23. maddesinde, “MADDE 23- 
24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzua-
tına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı 
İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.” denilmekte, “Yürürlük” ile 
ilgili 24. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde ise “ MADDE 
24- (1) Bu Kanunun; a) (...)23 üncü maddesi yayımı tarihinden 
üç yıl sonra, (...) yürürlüğe girer.” denilerek 2981 sayılı Yasanın, 
31 Mayıs 2012 Perşembe gününden başlayarak 3 yıl sonra 
yürürlükten kalkacağı öngörülmüş bulunmaktadır. Şimdiden 
bu sürenin yarısı tükenmiştir. Bu yasa yürürlükten kalktıktan 
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sonra sebep olduğu sorunların hangi yasaya göre ve nasıl çö-
züleceği de bir başka sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

Türkiye’de bir sorunu çözmek için devreye konulan 2981 
sayılı Yasa ve bu yasaya dayanarak inşa edilen tüm yapılar, 
bu kez, 6306 sayılı Yasa ile “riskli yapı” kabul edilerek tümden 
tasfiye sürecine sokulmuş bulunmaktadır. Bir Devletin, 1984 
yılında başlattığı bir uygulamayı, bu kez 28 yıl sonra tamamen 
ortadan kaldıran ve sonucunda ne getireceği de belli olma-
yan bir başka uygulama ile tasfiye etmesi olağan karşılana-
maz. Bu durum, imar disiplininin tamamen ortadan kalktığı, 
imar mevzuatına aykırı inşaat yapmanın neredeyse kural hali-
ne geldiğini göstermektedir. 

1984 yılında çıkarılan bir yasaya göre inşa edilen yapıların, 
28 yıl sonra, usulüne uygun inşa edilmediklerinden riskli ilan 
edilerek yıkılmalarının öngörülmesi kolayca açıklanamaz. Bu 
durumun ülkemiz için büyük bir kaynak israfına sebep oldu-
ğunda kuşku yoktur.

1- 2981 10-C UYGULAMALARI

08.03.1984 günlü, 18335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlana-
rak aynı gün yürürlüğe giren 2981 sayılı İmar ve Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 
Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın-
da Yasanın;

•	1.	maddesinde,	bu	Yasanın	amacının;	imar	ve	gecekondu	
mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün 
yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu 
işlemlere dair başvuru, tesbit, değerlendirme, uygulama ve 
duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek olduğu 
açıklanmış, 

•	2.	maddesinde	Yasanın	kapsamı,	

•	 3.	maddesinde	 de	 bu	Yasanın	 uygulanmayacağı	 yerler	
belirtilmiş, 

•	4.	maddesinde	Yasa	Kapsamında	kalan	yapılar	ve	gece-
kondular için kişilerin bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
başlayarak en geç 6 ay içerisinde ilgili idarelere başvurması 
(Yurt dışında çalışan işçiler ile sürekli görevde bulunanlar ve 
görevi yurt dışında üç aydan fazla devam edenler için başvuru 
süresi 12 aydır) öngörülmüş, 

•	07.06.1986	tarihinde	yürürlüğe	giren	3290	sayılı	Yasanın	
geçici 3. maddesinde de çeşitli nedenlerle başvuru hakkını 
kullanmayanlar için yeniden 6 aylık bir başvuru süresi tanın-
mış (Yurt dışındakilere bvaşvuru süresi 12 aydır), 

•	 2981	 sayılı	 Yasanın	 4.	 maddesine	 3366	 sayılı	 Yasayla	
eklenen iki fıkrasında da süresi içinde belediye veya valiliğe 
başvurmayan kişilere ait yapıların bu idarelerce, elektrik, su 
kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incele-
nerek ayrıca mahallinde araştırılarak tesbit ve değerlendirme 
işlemlerinin tamamlanacağı, yine süresi içinde belediye veya 
valiliğe başvuran fakat 2981 sayılı Yasaya göre kurulan yeminli 

özel teknik bürolara başvurmayan kişilere ait yapıların beledi-
ye veya valilikçe tesbit ve değerlendirmeye tabi tutulacakları, 

•	2981	sayılı	Yasaya	göre	kurulan	yeminli	özel	 teknik	bü-
roların kendilerine intikal eden başvurulara ilişkin tesbit ve 
değerlendirme işlemlerine ait dosyaları en geç 07 Eylül 1987 
tarihine kadar tamamlayarak sonuçlandırması için belediye, 
hazine, özel idare veya Vakıflar idaresine teslim etmekle ve bu 
idarelerin de kendilerine intikal eden dosyaları, intikal tarihin-
den itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandırmakla görevli ve 
sorumlu oldukları belirtilmiş bulunmaktadır. 

Diğer yandan, aynı Yasanın  8. ve devamındaki maddele-
rinde tesbit ve değerlendirme ve uygulama işlemleri konu-
sunda düzenlemelere yer verilmiş ve 14. maddesinin (f ) fık-
rasında da 10.11.1985 tarihinden sonra yapılan gecekondular 
ile inşaasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine ay-
kırı yapılar hakkında bu Yasa hükümlerinin uygulanmayacağı 
açıklanmıştır.

Özetle, 2981 sayılı Yasa uyarınca imar affından yararlana-
cak gecekondu ve yapıların:

•	10	Kasım	1985	tarihinden	önce	yapılmış	olmaları,

•	07	Aralık	1986	tarihine	kadar	 ilgili	kurumlara	 (belediye,	
valilik, defterdarlık, vakıflar) başvurmaları,

•	07	Eylül	1987	tarihine	kadar	her	bir	parsele	ait	dosyaların	
Yeminli Özel Teknik Bürolar tarafından ilgili kurumlara teslim 
edilmesi

•	 07	Aralık	1987	 tarihine	kadar	 ilgili	 kurumlar	 tarafından	
tespit ve değerlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması,

gerekmektedir1.

2981 sayılı Yasadan yararlanmak isteyen;  

•	hazine,	

•	belediye,	

•	il	özel	idaresine	ait	veya	

•	Vakıflar	Genel	Müdürlüğünün	

idare ettiği arsa veya araziler üzerinde gecekondu sahiple-
rince yapılmış yapıların da, Yasanın 12. maddesi gereği tespit 
ettirilmesinden sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin 
hak sahibine tahsis edileceği; bu tahsisin yapıldığının tapu si-
cilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine “Tapu Tahsis 
Belgesi”nin verileceği; tapu tahsis belgesinin, ıslah imar planı 
veya kadastro planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine veri-
lecek tapuya esas oluşturacağı Yasanın 10. maddesinde belir-
tilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen 2981 sayılı Yasa kuralları gereği, bele-
diyeler veya valilikler tarafından ıslah imar planları yapılmış 
ve 2981 sayılı Yasanın 10. Maddesinin (c)  fıkrasına göre harita 
mühendisleri tarafından yapılan uygulama sonuçları da tapu-
ya tescil edilmiştir.
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Bu yazının konusunu  da, 2981 sayılı Yasanın 10. Maddesi-
nin (c)  fıkrasına göre harita mühendisleri tarafından yapılan 
hatalı imar uygulamaları (arsa düzenlemeleri) ve bu hatalı uy-
gulamaların günümüzde yol açtığı sorunlar oluşturmaktadır.

2- 2981 10-C UYGULAMALARINDA YAPILAN BÜ-
YÜK HATA!

Türkiye’de arsa düzenlemesinin yasal dayanakları nelerdir 
diye sorulsa, aşağıdaki yasalar akla gelmektedir;

1. 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesi,

2. 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi,

3. 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesi ile 2981 sayılı Yasanın 
Ek 1. Maddesi,

4. 2981 sayılı Yasanın 10/b maddesi.

Yukarıdaki (1), (2), (3) nolu yasalara dayalı uygulamalar 
belediyeler, valilikler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilim, Sa-
nayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı	 tarafından	onaylanırken,	 (4)	nolu	
yasaya dayalı uygulama Kadastro Müdürlüklerince gerçekleş-
tirilmektedir. 

Yukarıda sayılan arsa düzenlemelerinden üçüncü sıradaki  
ıslah imar planı uygulamalarının hukuki dayanağını oluşturan 
2981 sayılı Yasanın 10/c maddesinde;

“...c) İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış, hisseli 
arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı arazilerde, 
imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alanlar-
da, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol 
fazlalarıyla veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerle birleştirmeye bunları yeniden ada ve parsellere 
ayırmaya, yapılara yeniden doğan imar ada veya parseli 
içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı olmayanları diğer 
hisse sahiplerine müstakil veya hisseli veya kat mülkiyeti 
esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye ve 
tescil işlemi dışında kalanların hisselerini 2942 sayılı Ka-
mulaştırma Kanununa göre tespit edilecek bedeli peşin 
ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanuni ipotek te-
sis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya 

valilikler resen yetkilidir. Belediye veya valiliklerin talebi 
halinde bu yetkiler kadastro müdürlüklerince de kullanı-
lır…” 
denilmektedir. 

Bu maddenin ne şekilde uygulanması gerektiği, Yargı-
tay 1. Hukuk Dairesi’nin 24.04.2009 tarihli ve E.2009/2727, 
K.2009/4990 sayılı kararında belirtilmiştir 2. Yargıtay kararın-
da, “...tapuda hissesi olmakla beraber yapılaşmadan ötürü 
hissesine ayrılan bölüm bulunamayan ve kendisine zeminde 
yer ayrılması da mümkün olmayan hisse sahibi veya sahipleri 
yönünden 10/c hükmü gözetilecek; hisseleri bedele çevrile-
rek hak belirlemesi yoluna gidilecektir. Bu bağlamda kendisi-
ne zeminde yer (imar parseli) ayrılamayan kişi yararına onun 
hissesine isabet ettiği yeri fazladan edinen kişi ya da kişilerin 
parsellerine yasal ipotek tesis edilecek ve bedelden onlar so-
rumlu olacaklardır...” denilmektedir. 

Yargıtay’ın sözü edilen kararına göre, zeminde hissesinden 
fazla alan kullanan kişilerin bu fazladan kullandıkları alanların, 
bu kez zeminde daha az alan kullanan kişilerin kullanmadık-
ları hisselerinden karşılanması gerekmektedir. Yargıtay’a göre, 
2981 sayılı Yasanın 10/c uygulaması, az yer kullanan ya da hiç 
yer verilemeyenlerin hisselerinin fazla yer kullananlara rayiç 
bedel karşılığında devredilmesini öngörmektedir. Belediyeler 
veya valiliklerce taşınmaz maliklerinin oluruna gerek duyul-
madan re’sen gerçekleştirilen bu işlemler “yasal ipotek” olarak 
adlandırılmışlardır.

Islah imar planında tespit edilen düzenleme alanında ka-
lan tüm taşınmazlardan düzenleme ortaklık payı düşüldükten 
sonra kalan hisseler, ıslah imar planında isabet ettikleri yerlere 
dağıtılmaktadırlar.

Düzenleme ortaklık payı kesintisi sonrası kalan payların 
imar parsellerine dağıtılması sırasında, bazı maliklerin payla-
rının fiilen işgal ettikleri yeri doldurmaması, bir diğer deyişle, 
tek başına bir imar parseli verilmesinin olanaklı olmaması du-
rumunda, bu maliklerin kullandıkları yerlere;

•	zeminde	eylemsel	(fiili)	kullanımı	olmadığı	gibi,	kendile-
rine bir arsa ya da pay da verilemeyen,
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2 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 24.04.2009 tarihli ve E.2009/2727, K.2009/4990 sayılı kararında, “... valilik ve belediyelere verilen yetkiler kullanılarak  
 10/b uygulaması yapılırken, öncelikle özel parselasyon planı, varsa noterde düzenlenmiş plan dikkate alınacak; ayrıca fiili kullanma durumunun 
 tüm hissedarlar tarafından benimsendiğinin anlaşılması halinde buna değer verilecektir. Ancak, tapuda hissesi olmakla beraber yapılaşmadan  
 ötürü hissesine ayrılan bölüm bulunamayan ve kendisine zeminde yer ayrılması da mümkün olamayan hisse sahibi veya sahipleri yönünden  
 10/c hükmü gözetilecek; hisseleri bedele çevrilerek hak belirlemesi yoluna gidilecektir. Bu bağlamda kendisine zeminde yer (imar parseli) 
 ayrılamayan kişi yararına onun hissesine isabet ettiği yeri fazladan edinen kişi ya da kişilerin parsellerine yasal ipotek tesis edilecek ve bedelden  
 onlar sorumlu olacaklardır. Ne var ki, davanın taraflarına hasren yapılan ve yapılacak uygulama, davacı veya davacılara ait kadastral hissenin  
 akıbetini, diğer bir deyişle davalıların imar parseli ya da parsellerine fazladan katıldığını ortaya çıkaramamışsa geniş bir alanda (ada bazında ya  
 da imar parsellerini oluşturan ana kadastral sınırlar içerisinde) değerlendirme ve dengeleme suretiyle hak sahibi olan kişilerin alacakları miktar  
 ve borçlu kişi veya kişilerin belli edilmesi kaçınılmaz hale gelecektir.
 Yukarıda değinilen yasal düzenlemeler ve sapma göstermeksizin istikrarlı bir şekilde uygulanagelen ilkeler gözetildiğinde, 2981/3290 sayılı  
 Yasa’nın 10/b ve 10/c maddesi hükümlerinin kamu yararı amaçlı oldukları, ancak, gerek usul bakımından ve gerekse esas bakımından farklı  
 düzenlemeler içermekle beraber buna bağlı olarak farklı sonuçlar doğurdukları açıktır...” denilmektedir. Gerek Yargıtay ve gerekse Danıştay, 2981
 sayılı Yasanın 10/b uygulamalarının kadastro müdürlüklerince yapılması gereken bir tür “kadastro” olduğu; yasanın 10/c maddesine göre 
 yapılan uygulamaların ise idarelerce yapılan birer “düzenleyici nitelikte idari işlemler” olduğu görüşündedirler. Dolayısıyla, her iki işlemin,  
 birbirinden farklı olmaları nedeniyle, aynı kurumca yapılmaları bir iptal sebebi olarak kabul edilmiştir. Buna rağmen, belediyeler, belediye  
 encümeni kararlarında, 2981 sayılı Yasaya göre gerçekleştirdikleri imar imar uygulamasının (arsa düzenlemesinin) her iki fıkraya göre yapıldığını  
 belirtmekte bir sakınca görmemişler ve bile bile uygulamaların idari yargı tarafından iptal edilmelerine sebep olmuşlardır.
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ya da,

•	zeminde	tapuda	malik	olduğu	paydan	düzenleme	ortak-
lık payı sonrası daha az alan kullanan

kişilerin kullanmadıkları için tescil dışı bırakılan payları 
eklenmektedirler. Böylece, tescil dışı bırakılan paylar, birçok 
kişiye, bağımsız mülkiyetli bir arsaya sahip olabilmelerini sağ-
layacak şekilde, kanuni ipotek alacaklısı yapılarak verilmekte-
dir. Payları tescil dışı bırakılan kişiler de, bu payları karşılığında 
kanuni ipotek alacaklısı yapılmaktadırlar.

Özetle söylemek gerekirse, ıslah imar planı uygulamaları 
sonucu, bazı maliklerin payları (hisseleri) bedele dönüştürüle-
rek tapudan terkin edilirken (silinirken), tescil dışı bırakılan bu 
paylar, bazı maliklere bir imar parseline sahip olabilmelerini 
sağlamak için verilmişlerdir. 

Böylelikle özel parselasyon ve hisse karşılığı satın alınan 
paylı parseller üzerindeki maliklerin ferdileştirilerek planlı-
sağlıklı-düzenli bir yerleşimin sağlanması için üzerinde ıslah 
imar planı verilerine göre konut inşa edilecek imar parselle-
rinin yani “arsa” üretilmesi öngörülmektedir. Bu işlemin, yu-
karıda belirtilen Yargıtay kararı gereği, maliklerin birbirlerine 
karşı kanuni ipotek borçlusu ve alacaklısı yapılarak gerçekleş-
tirilmesi gerekmektedir. Ancak,  uygulamada bunun tam tersi 
yönde gelişmeler olmuştur.

Belediyeler, payları tescil dışında kalan taşınmaz malikleri 
ile bu payları kullanan malikler arasında  kanuni ipotek tesis 
etmek yerine, yasada öngörülmediği halde, belediyeyi aracı 
yaparak, bu kişilerin belediyeden kanuni ipotek alacaklısı/
borçlusu olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmuşlar ve tüm 
ıslah imar planı uygulamalarının buna göre tescilini sağla-
mışlardır. Bir diğer deyişle, belediyeler, fazladan pay verilen 
kişilere kefil olmuşlar, bu arada payları tapudan silinen (tescil 
dışında bırakılan) kişilere karşı tüm borçları üstlenmişlerdir.

Belediyeler, ıslah imar planı uygulamalarında, tescil dışı 
kalan payları, hangi parsellere veya parsel maliklerine ait ol-
duklarına bakmaksızın bir havuzda toplamışlar ve bu havuzda 
topladıkları payları fazladan yer kullanan parsellere, herhangi 
bir ölçüt olmadan kendi istençleriyle dağıtmışlardır. Böylece 
belediyeler, kişilerin birbirlerine karşı kanuni ipotek borçlusu/
alacaklısı olmaları yerine belediyeyi muhatap almalarını sağ-
layan, tüm kişilerin belediyeden ipotek alacaklısı/borçlusu ol-
malarına ilişkin bir sistem oluşturmuşlar ve bu sistemi Türkiye 
genelindeki tüm ıslah imar planı uygulamalarında kullanmış-
lardır.

Her ne kadar, 2981 sayılı Yasada ve Uygulama Yönetmeli-
ğinde bu tür bir işlemin yapılmasına ilişkin bir hüküm bulun-
masa da, bu işlemler  encümen kararlarıyla onaylanmış, yanı 
sıra Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından da kontrol edi-
lerek tapuya tescil edilmişlerdir. 

Gürsel Öcal Dörtgöz de, 2981 sayılı Yasanın 10/c mad-
desinin uygulanması sırasında kişiler arasında ipotek tesis 
edilmesi gerektiği görüşündedir, 3  “2981/3290 sayılı kanunun 
10/c maddesinin uygulanması aşamasında, hissesinden az yer 
alan veya hiç yer almayan şahıslar lehine, parsel sahiplerinin ise 
aleyhine ipotek tesis edilmesi kanun gereği olduğundan, ipotek 
alacaklısına bedeli ödenmek koşuluyla da olsa, belediyenin bu 
uygulama esnasında ipotek alacaklısı olarak gösterilmesi müm-
kün değildir.” 

Türkiye genelinde uygulanan bu sistem ne 2981 sayılı 
Yasada ne de Uygulama Yönetmeliğinde vardır. Anayasanın 
127. maddesinde belediyelerin görev ve yetkilerinin yasayla 
düzenleneceği, 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve 
işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu; idarenin, kendi 
eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü ol-
duğu belirtilmiştir. Bu durumda, belediyeler, yasayla kendile-
rine verilmediği halde, bir yetki kullanmışlardır. Bu durumda, 
anayasaya aykırı davranmışlar ve anayasal bir suç işlemişlerdir. 
Türkiye’de anayasaya aykırı bir şekilde, belediyeler aracılığıyla 
ve harita/geomatik mühendisleri eliyle anayasaya aykırı fiili 
bir durum yaratılmış ve neredeyse herkes buna iştirak etmiş 
bulunmaktadır.

İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi 
ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik-
te, arsa düzenlemelerinde kullanılacak tahsis, dağıtım ve özet 
cetvellerinin nasıl olacağı belirtilmiştir. Ancak, bu cetveller, 
2981 sayılı Yasada tescil dışı kalan hisseler bulunması, bunla-
rın değerlerinin belirlenmesi ve kanuni ipotek tesisi gibi ayrık 
(istisnai) uygulamaları içermesi nedeniyle kullanılamayaca-
ğının görülmesi üzerine, bu kez adına “şüyulandırma cetveli” 
denilen, ancak ne yasada ne de yönetmelikte tanımlanmış bu-
lunan bir çizelge üretilmiş ve Türkiye genelinde kullanılmıştır.

2981 sayılı Yasada ve Uygulama Yönetmeliğinde tanım-
lanmayan bir sistemi, ülke genelinde uygulamak için organi-
ze ve etkili olmak gerekmektedir. Başka türlü, bir harita mü-
hendisinin tek başına bunu gerçekleştirmesi beklenemez. Bu 
nedenle, yasal olmayan ve ayrıca yargı kararlarına da açıkça 
aykırı olan bir “2981 10-C Uygulamasının” yapılması/onay-
lanması/tescil edilmesi sürecinde görevli-yetkili-sorumlu olan 
tüm kişi, kurum ve kuruluşların bu süreçte kusurlu olduğunda 
kuşku yoktur. Bu süreçte rol alanlarının tümünün harita mü-
hendisi olması, bir mesleki uygulama hatası ile karşı karşıya 
olduğumuzu göstermektedir.

3 - 2981 10-C UYGULAMALARINDAN KAMULAŞ-
TIRMASIZ EL KOYMA DAVALARINA!

2981 sayılı Yasanın 10/c maddesinde, “…tescil işlemi dı-
şında kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanu-
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3 Gürsel Öcal Dörtgöz, “Bankacılık ve Tapu Sicili Yönünden İPOTEK” başlıklı kitabında (Ankara, 2010, sayfa: 170-171), “...Ancak borçlar kanununun  
 162/1. maddesindeki “kanun veya akid ile veya işin mahiyeti icabı olarak men edilmiş olmadıkça borçlunun rızasını aramaksızın alacaklı, 
 alacağını üçüncü bir şahsa temlik edebilir.” hükmü karşısında, şahıslar lehine ipotek tesis edilmesinden sonra ipotek alacaklısı ile belediyenin  
 noterden tanzimli ya da tapu sicil müdürü huzurunda imzalayacakları bir sözleşmeyle ipotek alacaklısından alacağını (bedelini ödemek 
 suretiyle) devralması ve bundan sonra belediyece parsel sahibinden ipotek bedelinin tahsil edilmesi mümkündür...” demektedir.

dosya
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dosya

nuna göre tespit edilecek bedeli peşin ödenmek veya parsel 
sahipleri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden 
terkin ettirmeye belediye veya valilikler resen yetkilidir…” 
denilmiş ve bu yasa hükmü gereği tescil dışı kalan hisselerin 
bedellerinin de 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’na göre ve ya-
sanın öngördüğü şekilde takdir edilmesi öngörülmüştür. 

2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nda 2001 yılında değişiklik 
yapılmadan önce, taşınmaz değerlerinin, il ve ilçelerde görevli 
beş asil ve beş yedek üyeden oluşan kıymet takdir komisyon-
larınca takdir edilmesi öngörülmüştür (2942, eski 10. madde). 

Buna göre;

•	 Kamulaştırılması	 kararlaştırılan	 taşınmaz	malın,	 yasada	
belirtilen usule göre (madde: 7) tespit edilen sahibi, zilyet ve 
diğer ilgililerden adresi tespit edilenlere tebliğ edilmek üzere; 
kamulaştırılacak taşınmaz malın kamulaştırılmasına uygun öl-
çekli bir plan veya ölçekli krokisi, kamulaştırma kararı, takdir 
olunan kıymeti, kamulaştırma karşılığının veya ilk taksidinin 
milli bankalardan birine hak sahibi adına yatırıldığına dair bel-
ge, kamulaştırmanın hangi idare yararına yapıldığı ve açılacak 
davalarda husumetin kime yöneltileceği bedelin bankaya ya-
tırıldığı tarihten başlayarak otuz gün içinde notere verilmesi 
ve noter tarafından onbeş gün içinde belgelerin tebliğ edil-
mesi, (2942, eski 13. madde).

•	Kamulaştırılacak	taşınmaz	malın	sahibi,	zilyedi	ve	diğer	
ilgililerin, noter aracılığıyla yapılan tebligat gününden, kendi-
lerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere 
gazete ile yapılan ilan tarihinden veya köy odasına asılmak 
suretiyle yapılan ilan süresinin bitiminden itibaren otuz gün 
içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve takdir edi-
len bedel ile maddi hatalara karşı da adli yargıda dava açabi-
lecekleri; idari yargıda açılan davaların öncelikle görüleceği; 
idari yargıya başvurulduğu takdirde, adli yargıya başvuru sü-
resinin, idari yargı kararının kesinleştiği tarihten, bu kararlara 
karşı temyiz veya karar düzeltilmesi isteminde bulunulmuş 
ise, buna ilişkin kararların tebliği tarihinden itibaren işlemeye 
başlayacağı, (2942, eski 14. madde).

belirtilmiştir.

2981 sayılı Yasanın 10/c maddesine göre yapılan ıslah imar 
planı uygulamalarında, tescil dışında kalan ve tapudan terkin 
edilen taşınmazlar ya da payların bedelinin tespiti, tebliği ve 
buna karşı itiraz ve dava açma ile ilgili işlemlerin yukarıda be-
lirtilen 2942 sayılı Yasada öngörüldüğü şekilde yapılması ge-
rekmektedir.

Eğer, yukarıda belirtilen usüle uyulmamışsa, 2942 sayılı 
Yasada belirtilen şekilde kamulaştırma yapılmamış sayılmakta 
ve taşınmazları ya da payları tescil dışı bırakılan kişilerin bu 
taşınmazlarına ya da paylarına idarece kamulaştırmasız el 
konulduğu kabul edilmektedir. Yıllar sonra, belediyelerce el 
konulduğu ortaya çıkan bu taşınmazlar ya da payların dava 
açıldığı tarihteki bedellerinin kendilerine ödenmesi için asliye 
hukuk mahkemelerinde belediyeler aleyhine dava açılabile-
ceği de kabul edilmiş bulunmaktadır.

2981 sayılı Yasanın 10/c maddesine göre yapılan arsa dü-
zenlemelerinde, “tapu sicilinden terkin edilen” taşınmazların 
ya da payların değerleri, yasada o dönemlerde yürürlükteki 
kurallar gereği il veya ilçe kıymet takdir komisyonlarına takdir 
ettirilmediği gibi, takdir ettirilseler bile bu kez taşınmaz veya 
pay malikleri adına milli bir bankaya bloke edilmediği, bloke 
edilse bile bu kez noter aracılığıyla ilgililerine tebliğ edilme-
diği ortaya çıkmıştır. Bu tür hatalı uygulamalar, neredeyse 
Türkiye’nin her tarafında yapılmışlardır. Islah imar planı uy-
gulamaları (2981 10/c uygulamaları) tapuya tescil edildikten 
yıllar sonra, taşınmazları ya da payları tescil dışında bırakılan 
maliklerce açılan davalar sırasında gerek asliye hukuk mahke-
meleri ve gerekse Yargıtay yapılan eksik işlemleri kamulaştır-
masız el koyma olarak değerlendirmişlerdir. Bunun bir sonucu 
olarak, payları (hisseleri) bedele dönüştürülen kişiler, gerçekte 
bu payları kullanan ve bunun karşılığında bağımsız bir imar 
parseli elde eden kişilere karşı ipotek bedelini artırma davası 
açacaklarına, yukarıda açıklandığı üzere belediyelerin kendi-
lerini muhatap alan bir sistem uygulamalarından dolayı be-
lediyeleri mahkemeye vermişler ve gerek asliye hukuk mah-
kemeleri ve gerekse Yargıtay tarafından “kamulaştırmasız el 
atma” olarak adlandırılan bu davalardaki ipotek bedeli artışla-
rını kişiler yerine belediyelerden tahsil etme yönüne gitmişler 
ve gitmeye de devam etmektedirler.

Belediye yönetimlerinin ve yönetimde iktidarı elinde bu-
lunduran siyasi gücün, “seçmenlerine” “kıyak” geçmek için, 
yasada olmadığı halde varmış gibi işlem yaparak, kişilerden 
kesilen payları kullanan kişilerin kamulaştırmasız el atma 
davalarının muhatabı olmaları yerine belediyelerin muha-
tap olmalarına sebep olan yanlış uygulamaları yıllar sonra 
ortaya çıkmıştır. Tapudaki payları hukuka aykırı bir şekilde 
azaltılan kişilerin bu azalan paylarının rayiç bedellerini yıllar 
sonra belediyelerden talep etmeleri ve bu yönde asliye hukuk 
mahkemelerinde dava açmaları hukuk devleti ve hak arama 
özgürlüğü adına sevindirici ve umut vericidir. Bir dönem be-
lediyelerinin yaptıkları hatalar, bu kez yıllar sonra aynı bele-
diyede yönetime gelenleri fena halde vurmuştur. Bu durum, 
belediyelerdeki yetki kullanımının ne kadar iptidai ve hukuka 
aykırı olabileceğinin delilidir. 

Bu uygulamalara bir önek vermek gerekirse;

Bir düzenleme bölgesinde, paylı mülkiyetli bir taşınmazda 
aynı paya sahip A ve B kişilerini ele alalım. Bunların paylarının 
500 m2, bu düzenleme bölgesinde düzenleme ortaklık payı ora-
nının %20, paylardan kesilen DOP kesintisinin 100 m2 olduğunu 
kabul edelim. Bu pay sahiplerinin her ikisine de, ıslah imar planı 
uygulaması sonucu 400 m2’lik bir parsel verilmesi gerekmektedir. 

Zeminde, A kişisi 500 m2, B kişisi ise 300 m2’lik bir yer kul-
lanıyorsa, yasada fiili durumun korunacağı ilkesi gereği, A’nın 
fazladan kullandığı 100 m2’lik alan, B’nin kullanmadığı alandan 
karşılanacaktır. Bir diğer deyişle, B’nin 100 m2’si A’ya verilecek ve 
A’nın hissesi 400 m2’den 500 m2’ye çıkacaktır. 100 m2’nin değeri 
ise, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’na göre tespit edilecek, bu 
miktar milli bankalardan birinde B adına yatırılacak ve noterden 
kendisine tebligat gönderilecektir. Kendisine noterden tebligat 
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gönderilen B, 30 gün içinde bedelin artırılması ve işlemin iptali 
davası açabilecektir. Bu süre içinde dava açmazsa bir daha dava 
açma hakkı bulunmadığından yapılan uygulamayı kabul etmiş 
sayılacaktır. Bu arada, 100 m2’nin değeri kadar B, A’dan yasal 
ipotek alacaklısı yapılacak, A ise aynı miktar kadar B’ye ipotek 
borçlusu olacaktır. Yasanın öngördüğü uygulama bu şekildedir.

Ancak ülke genelindeki uygulamalar farklı yapılmıştır. Buna 
göre, belediyeler, 100 m2’nin değerini 2942 sayılı yasaya göre 
tespit etmek yerine kendi bünyelerinde oluşturdukları komisyon-
larca belirleyerek 2942 sayılı Yasada belirtilen usüle göre işlem 
yapmadıkları gibi, 100 m2 adeta kendilerine aitmiş gibi hareket 
ederek, 100 m2’nin tespit ettikleri değeri kadar B’yi kendilerinden 
ipotek alacaklısı, A’yı da ipotek borçlusu yapmışlardır. Uygula-
manın tapuda tescilinden sonra, A kişisi, kendisine fazladan ve-
rilen 100 m2’nin 25-30 yıl önceki değerine faiz eklenerek bulunan 
ve o anki rayiç değerden daha düşük olan değerini belediyeye 
ödemiş ve bu kısmın maliki olmuştur. Bu arada, kendisinden 100 
m2 kesilen B kişisinin alacağı ise 25-30 yıl önceki miktar üzerin-
den yasadaki usüle göre belirlenmediği gibi bankaya bloke de 
edilmediğinden kağıt üzerinde varlığını sürdürürken, yıllar son-
ra bu kişiler de, yapılan işlemin 2942 sayılı Yasaya uygun şekilde 
gerçekleşmediğinden ipotek bedelinin artırılması davası açmış-
lardır. Mahkemeler, 25-30 yıl önce yapılan uygulama sırasındaki 
bedel tespitlerinin yasaya uygun takdir edilmediği ve işlemin ka-
mulaştırmasız el koyma olduğunu kabul ederek, tescil dışı kalan 
payların değerlerini davanın açıldığı sıradaki rayiç değerler üze-
rinden tespit ettirmişler ve bu bedelin belediyelerce ödenmesine 
karar vermişlerdir.

Bugün, belediyeler, bütçelerinin neredeyse yarısını hatta 
bunu da geçen miktara ulaşan tazminatları ödemekle karşı 
karşıya kalmış bulunmaktadır. Belediyeler, hatalı uygulamaları 
nedeniyle, yıllar sonra kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Beledi-
yeleri bu duruma getiren sebep, yıllar önce yapılan 2981 sayılı 
Yasanın hatalı 10/c uygulamalarıdır. Bu hatalı uygulamayı ise 
harita/geomatik mühendisleri yapmışlardır. Bu nedenle, ha-
rita mühendislerinin acil olarak bu sorunun nasıl çözüleceği 
konusunda bir çözüm üretmeleri beklenmektedir.

61. Erdoğan Hükümeti, belediyelerce yapılan hatalı uygu-
lamaların düzeltilmesini teminen gerek Yargıtay ve gerekse 
doktrinde önerildiği şekilde, kişilerin birbirlerine karşı ipotek 
alacaklısı/borçlusu yapılmasını sağlayacak adil bir çözüm 
üretmek yerine, belediyeleri büyük miktarlara ulaşan tazmi-
nat ödemelerinden kurtarmayı amaçlayan bir başka yanlış 
yasal düzenleme yapmıştır. Buna göre, 04.11.1983 tarihli ve 
2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın “Kamulaştırılmaksızın 
kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti” başlıklı 
geçici 6. maddesine 24.05.2013 tarihli ve 6487 sayılı Yasanın 

21. maddesi ile 12. fıkra eklenmiştir. Bu fıkra şöyledir;

• 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine göre ya-
pılan imar uygulamalarından doğan ve ipotekle teminat altına 
alınanlar da dâhil olmak üzere her türlü alacak ve bedeller, borç-
lu idarelerce, ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 3095 
sayılı Kanunda belirtilen kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle 
güncellenerek ilgililerine ödenir. Bu hüküm devam eden davalar-
da da uygulanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler hakkında 
da bu madde hükümleri uygulanır.

Görüldüğü üzere, 61. Erdoğan Hükümeti, 2981 sayılı Yasa 
hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan ve 
ipotekle teminat altına alınan alacakları ve bedelleri, 3095 sa-
yılı Yasada belirtilen kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle 
güncellenerek ilgililerine ödenmesini öngörmüş bulunmak-
tadır. Bu fıkra, yasalara uygun yapılmış 2981 10/c uygulama-
larında uygulanabilir. Eğer, yasada belirtilen usule uyulmadan 
bir 2981 10/c işlemi gerçekleşmişse bu  fıkra uygulanabilir mi? 
Uygulanırsa, hukuka aykırı bir işlem hukuk devletinde gözardı 
edilerek Anayasa karşısında eşitlik ve adalet ilkeleri çerçeve-
sinde ne kadar vicdanlarda yer bulur. Bunu uygulamalardan 
göreceğiz.

61. Erdoğan Hükümetinin ve Devletin çözüm diye önerdi-
ği uygulama, yasal olmayan bir işlemi bu kez adil olmayan ve 
Anayasanın 46. maddesindeki kamulaştırma ilkesine de aykırı  
bir şekilde tasfiye etmeye yöneliktir. Türkiye’nin sorunları çö-
zerken geldiği nokta düşündürücüdür.

2981 sayılı yasanın 10/c maddesinde, “parsel sahipleri 
aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin 
ettirme”den sözedilmektedir. Her ne kadar yasada, tescil işle-
mi dışında kalanların hisselerinin tapu sicilinden terkin edil-
mesinden söz edilse de, bu hisseler gerçekte tapu sicilinden 
terk edilmemekte, bazı kişilere aleyhlerinde kanuni ipotek 
tesis edilerek fazla yer kullananlara verilmektedir. Konunun 
yasada hatalı ifade edildiği görülmektedir. Oysa, tescil dışında 
bırakılacağı söylenen hisseler kamulaştırmaya tabi tutulmak-
ta ve bu işlem 2942 sayılı Yasanın ayrık (istisnai) bir uygulama-
sını oluşturmaktadır. Yani, bir hisse Kamulaştırma Yasası uygu-
lanarak bedele çevrilmekte,  yasada tapudan terkin edileceği 
söylenmekle beraber terkin edilmemekte, tersine zeminde 
fazla yer kullananlara verilmektedir. Bu durumda uygulama-
nın nasıl olması gerektiğine ilişkin bir görüş şöyledir; “...ka-
mulaştırılan kısım tescile tabi ise, taşınmazın yüzölçümünden 
düşüldükten sonra ayrı bir parsel numarası altında bu kısmın 
tapu kütüğünde görülen malikler adına tapu kütüğünün boş 
olan ilk sayfasına tescili gerekir. Daha sonra idareye devir işlem-
leri bu sayfadan yapılmalıdır...”  20 Eğer önerilen bu uygulama 
gerçekleştirilseydi, hem tapu sicili ve hem de taşınmaz maliki 

3 Gürsel Öcal Dörtgöz’ün, “Bankacılık ve Tapu Sicili Yönünden İPOTEK” başlıklı kitabındaki (Ankara, 2010, sayfa: 162) bu öneri isabetli olmakla  
 beraber, ne yazık ki uygulama başka şekilde gelişmiş ve belediyeler tescil dışı kalan hisseleri kontrolsüz ve gelişigüzel bir şekilde kullanmışlardır
 Dörtgöz’e göre, “...kamulaştırılan kısım tescile tabi ise, taşınmazın yüzölçümünden düşüldükten sonra ayrı bir parsel numarası altında bu kısmın  
 tapu kütüğünde görülen malikler adına tapu kütüğünün boş olan ilk sayfasına tescili gerekir. Daha sonra idareye devir işlemleri bu sayfadan  
 yapılmalıdır. İfrazen tescil edilen bu sayfaya eski sayfada mevcut şerh, beyan, irtifak hakkı ve rehin gibi takyidatların nakline gerek yoktur. Zira,  
 bu kısım üzerindeki bu gibi haklar kamulaştırma ile beraber bedele dönüşmektedir (Kam. K. 17, TKGM. Gn. 1467). Ancak tescilden sonra 
 kamulaştırma bedelinin ödenmesinde dikkate alınmak üzere konunun ayrıntılı olarak kamulaştırma bedelinin yatırılmış olduğu banka ile ipotek  
 alacaklılarına, haciz ve benzeri takyitleri koyduran kuruluşlara ve kamulaştırıcı idareye bildirilmesi gerekir (MK.1019, TKGM. Gn.n 1467).”

dosya
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bakımından daha belirgin ve doğru işlem kurulmuş olacaktı. 
Görüldüğü üzere, gerek Yargıtay ve gerekse doktrinde, 2981 
sayılı Yasanın 10/c maddesine göre yapılan uygulamaların ne 
şekilde olması konusunda oldukça doğru değerlendirmeler 
yapılmış bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler karşısında, be-
lediyelerce yapılan 2981 10/c uygulamaların hatalı olduğun-
da kuşku bulunmamaktadır. Yapılan önerilere ve açıklamalara 
karşın, belediyelerin bildiklerini okudukları bir sistemin ülke 
genelinde uygulama bulması, Anayasanın 2. maddesindeki 
Cumhuriyetimizin “bir hukuk devleti” olduğu ilkesi karşısında 
düşündürücüdür.

4 - HATALI 2981 10-C UYGULAMALARINDA ÇÖ-
ZÜM ÖNERİLERİ!

4.1. 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesine göre yapılan uy-
gulamanın idari yargı tarafından iptal edilmesi

Anayasanın 138. maddesinin son fıkrasında “...Yasama 
ve Yürütme Organları ile idare mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiç 
bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini ge-
ciktiremez...” kuralı yeralmış, 2577 sayılı İdari Yargılama Usu-
lü Kanunu’nun “Kararların Sonuçları” başlıklı 28. maddesinin 
1. fıkrasında yer alan “...Danıştay, bölge idare mahkemeleri, 
idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurul-
masına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksi-
zin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. 
Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 
otuz günü geçemez...” hükmü ile Anayasanın 2. maddesinde 
yer alan “Hukuk Devleti” ilkesine ve 138. maddesine uygun bir 
düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen Anayasa ve 2577 sayılı Yasanın amir 
hükümleri gereği, mahkemelerce verilen kararların derhal uy-
gulanması ilkesi konulmuş, her durumda bu sürenin 30 günü 
aşamayacağı belirtilmiştir. 

İdari yargı yerince; konu, sebep, şekil, yetki ve amaç yön-
lerinden yasanın öngördüğü koşulları taşımadığı saptanan 
işlem sakat demektir. Sakat işlemin hukuk düzeninde yeri 
olamayacağından, sonuçlarının olabildiği ölçüde silinmesi 
ve eski duruma dönülmesi gerekmektedir. Bu durumda, idari 
yargı kararına rağmen, yöneticilerin takdir yetkileri bulunma-
maktadır 4. Danıştay’a göre, idarenin, mahkeme kararının ne 
şekilde uygulanacağı konusundaki “istişari görüş” istemi de 

yerinde değildir 5.  Bu durumda, idarelerin, mahkeme kararla-
rını uygulamaktan başka seçenekleri bulunmamaktadır.

Danıştay’a göre, belediyelerin, “…yargı kararları doğrultu-
sunda işlem tesis etmeleri…” gerekmektedir. Bir başka ifade 
ile, idareler, Anayasanın 138 inci ve 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanunu’nun 28 inci maddeleri uyarınca, karar gerekleri-
ne göre işlem tesis etmeye, bir diğer deyişle düzenleme hangi 
gerekçe ile iptal edilmişse, mahkeme kararı uygulanırken bu 
gerekçeleri dikkate almaya mecburdurlar 6.   

Danıştay’a göre, yeni bir düzenleme yapılabilmesi için ge-
çerli bir hukuki sebep olmalıdır 7. Bir diğer deyişle, Danıştay, 
düzenleme yapılmasını gerektirecek bir neden olmaksızın 
ikinci kez veya daha fazla parselasyon yapılamayacağını ve 
şüyulandırma cetvellerinin değiştirilemeyeceğini belirtmek-
tedir 8.   

Düzenlemenin yargı kararıyla iptal edilmesi, yeni bir dü-
zenleme yapılması için Danıştayın aradığı haklı ve hukuken 
geçerli sebeplerden biridir. 

Yargıtay’ın pek çok kararında, düzenleme işleminin be-
lediye encümeni kararı ile oluşması nedeniyle idari niteliğe 
sahip olduğu, anılan işlemler hakkındaki usulsüzlük iddiala-
rının çözüm yerinin idari yargı olduğu, tapu kütüğüne tescil 
edilen düzenleme işleminin idari yargıda iptal edilerek orta-
dan kaldırılmadan tapu kütüğünde düzeltme yapılamayacağı 
açıklanmış bulunmaktadır 9.   Yargıtay, düzenleme işleminin 
iptal edilmesi ile tapu kayıtlarının kendiliğinden geçersiz hale 
gelmeyeceğini, bu durumun düzenleme öncesi kadastral du-
ruma dönülmesi için bir istek ve dava hakkı vereceğini belirt-
mektedir 10.  Danıştay’a göre, düzenleme idari yargı tarafın-
dan iptal edildiğinde, düzenleme hiç yapılmamış gibi kabul 
edilerek, düzenlemeden önceki eski “kök” tapulara dönülmesi 
gerekmektedir 11. Danıştay, düzenleme işleminin mahkeme-
ce iptal edilmesi durumunda, yeni yapılacak düzenlemenin, 
iptal edilen düzenlemede yer alan parseller üzerinden değil, 
düzenleme öncesi kadastral duruma dönülerek oluşacak ilk 
kadastral parsellere göre yapılması gerektiğini açıklamıştır 12.   

İdari yargı tarafından iptal edilen 2981 sayılı Yasanın 10/c  
uygulamasının düzenlemeden önceki duruma getirilmesi 
anayasal bir görev olmakla beraber, hukuki imkansızlıklar da 
yaşanmaktadır. 
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 4 Danıştay 6. Dairesinin 09.10.1996 tarihli ve E.1995/7076, K.1996/4029 sayılı kararı.

5 Danıştay 6. Daire Kararı, 12.11.1992, E.1992/334, K.1992/348; 1. Daire Kararı, 05.02.1999, E.1999/15, K.1999/23;  1. Daire Kararı 02.06.1999,  
 E.1999/82, K.1999/98.
6 Danıştay 1. Dairenin 05.10.1984 tarihli ve E.1984/221, K.1984/218 sayılı kararı; Danıştay 1. Dairenin 05.02.1999 tarihli ve E.1999/15, K.1999/23  
 sayılı kararı.
7 Danıştay 6. Daire, 15.02.2008 tarihli ve E.2006/991, K.2008/968 sayılı karar.
8 Danıştay 6. Dairenin 04.04.2000 tarihli ve E.1999/1215, K.2000/1847 sayılı; 15.02.2008 tarihli ve E.2006/991, K.2008/968 sayılı kararları.
9 Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 03.07.1992 tarihli ve E.1992/8159, K.1992/8857 sayılı; 18.02.1994 tarihli ve E.1994/1514, K.1994/1963 sayılı;   
 02.06.2004 tarihli ve E.2004/6089, K.2004/6684 sayılı kararları.
10 Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 29.04.1993 tarihli ve E.1993/866, K.1993/5535 sayılı; Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 14.04.1997 tarihli ve E.1997/4601,  
 K.1997/5035 sayılı kararlar.
11 Danıştay 6. Dairenin 08.03.2006 tarihli ve E.2004/1082, K.2006/953 sayılı kararı.
12 Danıştay 6. Dairenin 254.10.2003 tarihli ve E.2002/2368, K.2003/5127 sayılı kararı.
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Şöyle ki,

Tek bir parsel bakımından iptal edilen uygulamada, bu 
parselin ne şekilde eski haline geri getirileceği ne yasada ne 
de yönetmelikte açıklanmıştır. Parselin, kesilen düzenleme 
ortaklık payının fiilen ne şekilde bu parsele eklenerek dü-
zenleme öncesi kadastral hale dönüleceği hiçbir yerde belir-
tilmemiştir.  İdari yargının yerindelik denetimi yapamaması 
nedeniyle bu durumun ne şekilde çözüleceği konusundaki 
belirsizlik  de devam etmektedir.

Kaldı ki, yukarıda belirtilenlerin dışında, pek çok taşınmaz 
malikinin payları da herhangi bir bedel ödenmeden ve bir 
gerekçe de gösterilmeden tapudan terkin edilmişlerdir. Ger-
çekte bu paylar, 2981 sayılı Yasanın 10. Maddesinde belirtilen, 
“... Bu tespit sırasında özel parselasyon planında görülen veya 
hisseli satışlar sonucu fiilen oluşan yol, meydan, otopark, ço-
cuk bahçesi, yeşil saha vs hizmetlere ayrılan yerler ile bunla-
ra ilişkin hisseler bedelsiz olarak resen tapudan terkin; okul, 
ibadet yeri ve benzer kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, be-
delsiz olarak ilgili idareler adına tespit ve tescil edilir...” hük-
mü gereği tapudan silinmişlerdir. Ancak idareler bu işlemin 
dayanağı olan özel parselasyon planlarını encümen kararına 
eklemedikleri gibi özel parselasyon gereği tapudan silindik-
lerini encümen kararında belirtmedikleri için bu kişiler bile 
idarelerin bu hatalı tutumları nedeniyle kamulaştırmasız el 
koyma davaları açarak çok yüksek bedeller istemişler ve adli 
yargı da bu istemleri onaylayarak bu istemleri kabul etmiştir. 
Buna karşın, Danıştay’ın, “... Özel parselasyon ile belirlenmiş 
bulunan umumi hizmet alanlarının karşılığı olarak tapuda 
ana parsel maliki adına kayıtlı olarak kalmış bulunan hisse-
lerin tapu sicilinden bedelsiz olarak terkini gerektiğinden ha-
len ana parsel maliki üzerinde görülen veya satışlar sonucu 
üçüncü kişiler üzerinde bulunan bu gibi paylar karşılığı olarak 
ana parsel malikine veya bu hisseleri satın alan kişilere parse-
lasyon sonucunda tahsis yapma olanağı bulunmadığı...” şek-
lindeki kararı bile 13 asliye hukuk mahkemelerini ve Yargıtay’ı 
etkilemeye yetmemiştir.

Tamamı iptal edilen bir 2981 10/c uygulamasında, düzen-
leme öncesine dönülmesi sırasında karşılaşılan en önemli so-

run, tescil dışı kalan hisselerin mükerrer bir durum yaratarak 
elde fazla hissenin oluşmasıdır. Bunu yukarıdaki örnek üzerin-
den açıklamak gerekirse, zeminde fazla yer kullanan A’ya baş-
kasına ait hisse verilmiş ve A’da bu hissenin bedelini ödeyerek 
buna sahip olmuştur. Ancak, A’nın bedelini ödeyerek sahip 
olduğu hissenin gerçek maliki olan B, bu hisse karşılığı beledi-
yeden ipotek alacaklı olduğundan, uygulama iptal edildiğin-
de kanuni ipoteğin de iptalinden dolayı bu hissesine yeniden 
kavuşmuş olacaktır. Ancak, B’nin bu hissesi belediyenin aracı 
olmasından dolayı bir başkasına satılmış görüleceğinden mü-
kerrer bir hisse sorunu ortaya çıkmaktadır. Düzenleme öncesi-
ne dönülmesi sırasında bu sorunun ne şekilde çözüleceği be-
lirsizliğini sürdürmektedir. Geri dönüşümde en önemli sorun, 
bu şekilde ortaya çıkacak mükerrer hisse sorunudur.

4.2. İptal edilen ıslah imar planı uygulamasında yasal 
ipoteklerin sebep olduğu sorunlar

Belediyeler, idari yargının iptal kararını beklemeden, ta-
puya tescil edilen yasal ipotekleri 2942 sayılı Yasaya uygun 
hale getirmek için girişimlerde bulunmuşlardır. Ancak, bele-
diyelerin, 2942 sayılı Yasaya aykırı olarak tespit edilen “kanuni 
ipotek” bedellerinin yasaya uygun hale getirilmesi amacıyla 
tesis ettikleri işlemler Danıştay tarafından kabul edilmemiş-
tir14. Oysa, Danıştay’ın hukuka aykırı tesis edildiğini bildiği bir 
işlemin, o işlemi tesis eden idarece düzeltilmesine olanak ver-
mesi gerekirdi 15. Çünkü, idare hukukunda, idarenin hukuka 
aykırı bir işlemi her zaman ortadan kaldırarak hukuka uygun 
bir işlem kurabileceği temel bir ilkedir.

Belediyelere, 2981 sayılı Yasanın 10/c uygulaması iptal 
edilmeden sorunu çözmelerine izin verilmemesi, bu kez bele-
diyeleri, uygulamaların iptalini beklemek zorunda bırakmıştır.

5-10-15-20-25-30 yıl sonra verilen iptal kararlarının, bu 
kez yalnızca parsel bakımından veya uygulamanın tamamı 
bakımından şeklinde iki farklı halde de verilmesi uygulamada 
farklı sorunlara sebep olmaktadır. Parsel bazındaki iptallerde, 
yukarıda da söylendiği üzere, düzenleme öncesine dönülmesi 
hukuken mümkün olsa da fiilen bunun imkansızlığının idari 
yargıyı ilgilendirmediği görülmektedir. Bir mahkeme kararının 
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13 Danıştay 6. Dairenin, 05.03.2010 tarihli ve E.2008/6857, K.2010/2145 sayılı kararında (Danıştay Dergisi, Sayı 126, Sayfa:218-220), “...özel   
 parselasyon sırasında ana parsel malikinin yol paylarını tapuda terkin etmeyerek üzerinde bıraktığı, satış işlemleri sonucu da anılan yol 
 paylarının 3.kişilere geçtiği kabul edilmiş bulunmaktadır.
     Özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar sonucu fiilen oluşan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil alan gibi umumi 
 hizmetlere ayrılan yerler ile bunlara ilişkin payların tapudan bedelsiz olarak terkini gerekmektedir. Çünkü, özel parselasyonla belirlenmiş olan bu  
 gibi umumi hizmet alanlarının bedelleri, bu yerdeki payları satın alan kişilerin ödedikleri bedellere yansımış olmaktadır.
    Bu nedenle, özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanlarının karşılığı olarak tapuda ana parsel maliki adına kayıtlı olarak  
 kalmış bulunan hisselerin tapu sicilinden bedelsiz olarak terkini gerektiğinden halen ana parsel maliki üzerinde görülen veya satışlar sonucu  
 3.kişiler üzerinde bulunan bu gibi paylar karşılığı olarak ana parsel malikine veya bu hisseleri satın alan kişilere parselasyon sonucunda tahsis  
 yapma olanağı bulunmamaktadır...”  şeklindeki gerekçesi isabetli ve doğrudur.
14 Danıştay 6. Daire, 13.10.1993, E. 1992/3904, K. 1993/4265 sayılı karar, “...2981 sayılı yasanın 10/c maddesine göre davacı taşınmazına katılan yer 
 için takdir komisyonunca belirlenen ve ipotek tesis edilen bedelin enflasyona göre yeniden arttırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediği...”
15 Danıştay 6. Daire, 19.09.1996, E. 1995/7412, K. 1996/3658 (DD, Sayı: 93, sayfa: 327-329), Danıştay 6. Daire, 22.11.1999, E. 1998/5008, K. 1999/5915  
 (DD, Sayı: 103, sayfa 534-535) “... Islah imar planında varsa maddi bir hatanın düzeltilmesi veya plan sınırlarının genişletilmesi dışında  
 değişiklik yapılamayacağı...”, Danıştay 6. Daire, 15.06.2005 tarihli ve E.2003/7148, K.2005/3611 sayılı kararı, “Islah imar planı sınırlarının 
 genişletilmesi ya da onaylı imar planlarında yapılan maddi bir hatanın ortaya çıkması durumunda bu hatanın giderilmesine yönelik değişiklik  
 yapılması dışında mevcut imar planlarının ıslah imar planı tadilatı adı altında değişikliğe konu olamayacağı,...”.

dosya
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dosya

imkansızlık nedeniyle yerine getirilememesi hukuken bir ga-
rabettir. Bu durum, olağan veya normal olarak değerlendirile-
mez. Mahkemece verilen iptal kararı, ıslah imar planını yürür-
lükten kaldıran uygulama imar planı döneminde verilmişse, 
bu plana göre 2981 sayılı Yasa uygulanamayacağına göre bu 
durumda da mahkeme kararını uygulama imkansızlığı ortaya 
çıkmaktadır.

Uygulamanın tamamı mahkemece iptal edilmişse, yukarı-
da da belirtildiği üzere, uygulama hiç yapılmamış kabul edile-
rek düzenleme öncesi duruma dönülmelidir. Ancak, bu arada, 
kat mülkiyeti kurulmuş yapıların inşa edilmesi ya da taşınmaz 
veya arsa payı satışları yapılmışsa, tapu kütüğündeki en son 
malikin hak sahibi olması ve Türk Medeni Kanunu’nun iyini-
yetle edinme kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

Gürsel Öcal Dörtgöz’e göre 16,  2981/3290 sayılı Yasanın 
10/C maddesi uyarınca tesis edilen kanuni ipoteğin terkini 
için, ipotek alacaklısının muvafakatı veya icra tetkik merciinin 
yazılı talebi gerekmektedir. Ancak, bu durum, uygulamanın 
yasalara uygun yapılması halinde olanaklıdır. Eğer, 2981 sayılı 
Yasanın 10/c maddesine göre yapılan uygulama yasaya aykı-
rı gerçekleştirilmiş ve ardından mahkemece iptal edilmişse, 
bu durumda kanuni ipoteklerin de tapu kütüğündeki en son 
malik ve Türk Medeni Kanunu’nun iyiniyetle edinme kuralla-
rı dikkate alınarak işlem yapılması değerlendirilmelidir. Tersi 
bir durum, tapu sicilinde sebebi hukuka aykırı bir işlemle hak 
sahipliğine yol açabilir, hukuka aykırı işleme yasallık kazan-
dırabilir, böylece hukuka aykırı ve adaletsiz bir sürecin tapu 
siciline egemen olmasına sebep olabilir.

Yukarıda verilen Gürsel Öcal Dörtgöz’ün görüşü, kanuni 
ipoteğin, hukuka uygun bir uygulama ile birlikte tapuya tes-
cil edilmesi ile ilgilidir. Mahkemenin iptal ettiği, yasaya aykırı 
bir uygulama ile birlikte tapuya tescil edilen kanuni ipoteğin 
tapudan silinmesinde ipotek alacaklısının muvafakatının veya 
icra tetkik merciinin yazılı talebinin gerekmediği görüşünde 
olduğumu belirtmeliyim. Çünkü, yasaya aykırı bir işlemi ve ya-
nısıra bu tür işlemle tapuya kaydedilen ayni hakları hukukun 
ve mahkemelerin himaye etmesi kabul edilemez.

Türkiye’de, 1984 sonrası, ıslah imar planlarına dayalı yapı-
lan arsa düzenlemelerinin, ülke genelinde yaygınlaşmasında 
ve yoğunlaşmasında, yukarıda belirtilen yanlış uygulamalar 
bir yana 2981sayılı Yasanın 10/c maddesi ile Ek 1. maddesin-
deki kuralın da büyük bir rolü bulunmaktadır. 

2981sayılı Yasanın 10/c uygulamalarıyla, Türkiye’de, 
mekâna ilişkin veya özel koşullar içeren sınırlayıcı ve koşul ön-
gören yaklaşımlar yerine, kontrol ve denetim düzeneklerinin 
iyi kurulması, kuralların herhangi bir yanlış anlamaya neden 
olmayacak şekilde tanımlanması durumunda, değer ölçüsüne 
dayalı eşdeğerlik ilkesinin büyük bir uygulama kabiliyeti ka-
zanması fırsatı kötü bir şekilde uygulama bulmuş, bu hatalı ve 
isabetsiz uygulamalar günümüzde bile belediyelerin büyük 
sorunlara yol açan bir kabusuna dönüşmüştür. 

Yukarıdaki durumlara karşın, bir çözüm önerilebilir mi?

2981 sayılı Yasa daha önce de belirtildiği üzere 31 Mayıs 
2015 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. Artık bu Yasa üzerin-
den bir çözüm aranmamalıdır. Türkiye’de kurulan sistematiğin 
ve kuralların yanlışlığı ve yetersizliği herkesçe kabul edilmek-
tedir. Uygulama kabiliyetini kaybeden bu yasa maddeleri-
nin, ayrıca kötü uygulamalarla daha büyük sorunlara sebep 
olmalarına da artık izin verilmemelidir. Bu bakımdan, arsa 
düzenlemesinde bir sistem değişikliğine gidilmelidir. Arsa 
düzenlemesinin, imar planlarının yaşama geçirilmesinin öte-
sinde, mülkiyetin sınırlarını ve biçimini değiştiren özelliğiyle 
“mülkiyete olduğundan fazla önem veren ve anlam yükleyen” 
ülkemizde idarelerin korktukları ve çekindikleri bir uygulama 
olarak görülmesi algısı da değiştirilmelidir. 

Türkiye’de imara ilişkin her konuda yaşandığı gibi, arsa dü-
zenlemesi de, siyasilerin elinde bir araç olmaktan kurtarılmalı, 
özerk bir düzenleme kurulu oluşturularak düzenlemeden bu 
kurulun yetkili olmasına dayalı bir sistem benimsenmelidir. 
Bunun için, Türkiye’de her özel duruma ayrı bir kural getirmek 
yerine, Almanya’daki arsa düzenlemesine ilişkin sistemin ülke 
koşullarına uyarlanarak eşdeğerlik ilkesine göre bir modele 
geçilmesi üzerinde uzlaşılmalıdır.
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16 Gürsel Öcal Dörtgöz, “Bankacılık ve Tapu Sicili Yönünden İPOTEK” başlıklı kitabında (Ankara, 2010, sayfa: 354), “...Bilindiği üzere, 2981/3290  
 sayılı Kanunun 20. maddesinin (c) fıkrası uyarınca belediyece re’sen tesis ettirilen kanuni ipoteğin ipotek bedelinin milli bir bankaya bloke 
 edilmesinden sonra ipotek alacaklısının bilgi ve muvafakatı dışında belediyece re’sen terkin ettirilebileceğine dair alınan kanunda herhangi bir  
 hüküm bulunmamaktadır.

 Öte yandan Medeni Kanunun 883. maddesi “Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteğin terkin edilmesini isteyebilir”  
 hükmünü içermektedir. Medeni Kanunun 1026. maddesinde ise, “Bir ayni hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukuki değerini kaybettiği 
 takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir.”hükmündedir.

 Ayrıca, İcra İflas Kanununun 153. maddesi ise “İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla 
 alacaklısının gaip ve ikametgahının meçhul bulunduğunu beyan ederse icra dairesi 15 gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği 
 çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelip de kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin  
 parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde  borçlu borcunu icra dairesine tamamıyla yatırırsa tetkik mercii verilen paranın  
 alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karara verir” hükmündedir.
 Buna göre, 2981/3290 sayılı Yasanın 10/C maddesi uyarınca tesis edilen kanuni ipoteğin terkini için, ipotek alacaklısının muvafakatı veya icra  
 tetkik merciinin yazılı talebi gerekmektedir (TKGM-22.08.1991 T.3197 sy. Talimat).”
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Lisanstan mezun olalı yaklaşık bir buçuk sene oldu. 
Hâlihazırda da yüksek lisans eğitimine devam etmekteyim. 
Düşününce mesleğin henüz başında bir mühendis hatta 
reel hayatın başında genç bir insanım. Yaşama gailesi baş-
ta olmak üzere mesleki özgüvensizlik gibi birçok problem. 
Yaşadığımız çağın bütün olumsuz yansımalarına maruz 
kalmaktayım, kalmaktayız.. Daha yolun başındayken kar-
şılaşılan zorluklar zaman zaman bizi hayattan soğutarak 
daha kolay işlere veya daha kolay yaşanabilir memleket-
lerimize çekmekte. Tabiri caiz ise köyümüzü özlemekteyiz. 
İş hayatında karşılaşılan sorunlar, unvan ve ücret sıkıntısı, 
mobing çabası. Tüm bunları arka arka koyunca bize düşen 
direnmek, öğrenmek ve yeniden kurmak.

Yeni mezun olan bir mühendisin ilk karşılaştığı prob-
lem – genelleme yaparak konuşur ve orta halli bir devlet 
memuru ve daha düşük gelirli bir ailenin çocuğu olduğu-
nu varsayarsak- iş beklentisidir. Mezun olduğu gibi iş ara-
yan KPSS ve özel sektöre saldıran bu yeni mühendis top-
luluk sudan çıkmış balığa benzer. Okulda aldığı eğitime 
hiçbir zaman güvenmeyen “güvenemeyen” bu topluluk 
özgüvenden yoksun bir şekilde kurtlar sofrasına düşer. “İşi 
iyice öğrenebilmesi için” az paraya çok çalıştırılabilecektir. 
Bunda hiçbir beis yoktur. Bu durum öylesine içselleştiril-
miştir ki mezun olan arkadaşların kendisi bile bunu savun-
maktadır. Üniversitelerimizde sponsorlar eşliğinde yapılan 
kariyer günlerinde bizim ne kadar tecrübesiz ve yetersiz 
olduğumuzu beynimize kazıyanlar, iş ilanlarında 5-10 yıl 
tecrübe ve piyasadaki bütün programların bilinmesi şartı-
nı koşan -verilen 10 ilanın 9 u bu şekilde- “piyasanın önde 
gelen firması” sahipleri ve insan kaynakları çalışanları bun-
ları üstüne basa basa vurgulamaktadır. Bizim bunu savun-
mamız ve haklı bulmamız gibi bir durum asla söz konusu 
olmamalıdır ve olamaz. Bizler yeni mezun ve ücretli çalışan 
harita mühendisleri, müteahhitlere ve şirket sahiplerine 
milyarlar kazandıranlar olarak insanca yaşama koşulların-
da gerekli olan ücreti ve dirsek çürüterek kazandığımız 
mühendislik vasfını talep etmek durumundayız. Bunun 
için örgütlenmek ve mücadele etmek en tabii hakkımızdır.

Gelelim bunun iş bulduktan sonraki bölümüne. “Mü-
hendis” olarak sigorta girişimiz yapılıyorsa sıkıntımız daha 
az demektir. Çünkü en azından TMMOB ve SGK arasında 
yapılan protokol gereğince 2700 lira brüt maaş -yeni yıl-

la birlikte artması bekleniyor- üzerinden sigorta primimizi 
yatırılması anlamına gelir. Ancak vasıf olarak “işçi” ve “tek-
niker” isek o zaman yine ücret sıkıntısıyla karşı karşıyayız. 
Buraları hızlıca geçersek işin şantiye kısmına gelelim. Bura-
da yine mimar ve mühendis arkadaşlarımızla birlikte çalış-
maktayız. Kendimden örnekle biraz sıkıntılarımızı anlamak 
isterim. Mesleğimiz gereği üst yapı işlerinde genelde biz 
harita	mühendisleri	projelendirme	değil	uygulama	kısmın-
da yer aldığımızdan diğer mühendis ve mimarlarla oluşan 
ilişkilerimizde hiyerarşik bir durum ortaya çıkmaktadır. 
Bunun sebeplerine gelince; gelişmiş ülkelerde planlama, 
konum belirleme gibi konular önemli bir yer tutarken ül-
kemizdeki “ekonomik lokomotif” olan inşaat sektörünün 
başını alıp yürümüş olması biz harita mühendisleri ölçüm 
yapan birer eleman olmaktan öteye taşıyamamıştır. Bunun 
yanı sıra mimar ve diğer mühendislerin kişisel görüşleri 
ve bizim mesleki açıdan kendimizi yeterli anlatamamış ve 
mesleğimizi sahiplenememiş olması vardır. Yeri gelince to-
poğraf diye bile çağırılan bir harita mühendisi olarak, aynı 
süre eğitim almış ve benim gibi bizim gibi mühendis sıfa-
tını taşıyan çalışma arkadaşlarımızın bu davranışları, zaten 
her yönden saldırı altında kalan mesleğimizi korumaya ve 
bilimsel yolda ilerletmeye olan ihtiyacımızı daha da elzem 
hale getirmektedir.

Bunlar gibi daha birçok sıkıntıdan bahsedebiliriz. Bizler 
genç ve ücretli çalışan harita mühendisleri olarak mevcut 
koşulları şartları kabul edilemez buluyoruz. Bu adaletsiz 
sisteme ve onun getirdiği sonuçları kökünden değiştirme 
gayretini, örgütlenme ve mücadele alanlarına taşımayı 
bir görev addediyoruz. Çünkü tarih bize gösterdi ki kaza-
nımların koşulu örgütlenme ve mücadeledir. Haziranda 
yaşanılan Gezi Direnişi bunun yakın zamandaki en güzel 
örneğidir.  Rüşvet ve yolsuzluk iddialarının, adam kayırma-
ların, devlet içine işleyen çıkar odaklı yapıların ortasında 
var olma mücadelesini elimizden geldiğince yürütmek, 
büyütmek önce kendimize ve daha sonra da gelecekte 
bu meslekten yaşamını idame ettirecek meslektaşlarımıza 
karşı bir görev olarak görüyoruz. Kendi içinde şaibeli bir 
devletin meslek odamızı denetlemesini kabul etmiyoruz. 
Son olarak gündemde yer alan devlet içindeki çıkar çatış-
masının iki tarafında da olmayı kabul etmiyor alternatif yol 
olarak; mesleki olarak bilimsel, insani olarak vicdan yolunu 
seçerek sokaktaki halkın sesini dinliyoruz.

Yeni Mezun Harita Mühendisleri Neler Yaşıyor!

Egemen Kurtdere
Harita Mühendisi

yaşam
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Diyelim ki Nusret öldü, biz kaldık bu dünyada.
Bu dünya bize kalmıyor ama dikkat edin, biz bu dünyada kalıyoruz.

Keşke diyor insan, Nusret ölmeseydi de,
bu dünya bize kalsaydı…
(Ne güzel olurdu şaka bir tarafa…)

Ama ölenle de ölünmüyor ki be canım kardeşim. Arkandan üzüleceğiz tabi epey bir süre.
Ağlamazsam şerefsizim, sular seller gibi akar gözüm, inan bana.
Ama hayat devam ediyor diye diye, sevdiklerim avutacak önce beni.
Üzülerek söylemek zorundayım ki, bir süre sonra alışacağız,
Ve güleceğiz,
 ister inan ister inanma… 
(İçim kan ağlıyor güleceğimi düşünürken şimdiden...)

Güzel anılarımız gelecek aklıma film şeridi gibi.
Kendimi zorlaya zorlaya, anlatacağım birkaç anı etrafıma.
Acımız büyük, zamanla alışırsın lafazanları vesaire.
Gidin başımdan diyeceğim, Nusret’i yalnız bırakmak olmaz.
(Gelmezsem şerefsizim yanına...)

Seni tabi yalnız bırakmamalı oralarda.
Bakma şimdi görüşemiyoz sen orada, ben burda.
Ben de ölünce belki, daha sık görüşürüz öbür tarafta.
Otobüs falan kalkmaz Bolu’dan İstanbul’a.
Işınlanıyordur insanlar herhalde hoooop bir anda.
Bir sen gelirsin bir ben, 
ancak o zaman kurarız muhabbet sofrasını evlerimizin yakınlarında.

İkimiz de ev kuşuyuz. Cik cik cik öteriz çoluk çocuk oynarken evin bahçesinde.
Taş atarlar, kapan kurarlar sırf bizi yakalamak için...
Çorba pişer mutfakta, hanımlar kovalar gidin pis kuşlar diye diye.
Cik cik de cik cik kalır bize.

Hayat bu tabi. Söylesen bir dert, söylemesen bir dert.
Dost acı söyler ama, benimkisi biraz puştluk gibi bir şey.
Bu tarafta görüşemeden gidersek diye dedimdi, 
Randevulaşalım bari öbür tarafta şimdiden.

Seni Yeniköy’deki kafede bekleyeceğim kardeşim,
Cik cik de cik cik be yaw.

Diyelim ki...

Deniz BAŞ
Y. Harita Mühendisi

deneme



Aydan Uğur Ünal sizi hiç tanımayanlara kısaca kendinizi 
tanıtır mısınız?

Yüksek Harita Kadastro Mühendisi–Şehir Plancısıyım. İs-
tanbul da yaşıyorum. Eston Yapı A.Ş.’de  Genel Müdür Danış-
manı olarak çalışmaktayım.  Mesleğimden arta kalan vakitler-
de yoğun olarak resim çalışmalarıma devam etmekteyim.

Resim yapmaya ne zaman başladınız? 
Kendimi bildim bileli duygularımı form ve figürlerle ifade 

etmekteyim. Bugüne kadar çeşitli Resim, Heykel ve Seramik 
atölye çalışmaları yaptım. 2010 senesinde elim bir kazada ken-
dim gibi Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühen-
disliği bölümünde okuyan Kızım Dilara Sarıkaya’yı kaybettim. 
O tarihten itibaren resim çalışmalarıma daha fazla hız verdim. 
Öteden	beri	mitoloji,	astroloji,	psikoloji	ve	dinler	tarihi	düşün-
sel hayatımın olmazsa olmaz parçalarıydı ve artık bu birikim-
lerim çeşitli formlar ile şekil alarak resimlerime yansımaktalar.

Resimlerinizi özgün ve farklı nasıl yapıyorsunuz?
Resimlerim konusu veya fikri öncelikle ruhsal dünyamda 

yeşeriyor ve eğer filizler beni güçlü bir odaklanma sonsuzlu-
ğuna sürüklerse, işte o zaman resmimin felsefi zemini oluş-
maya başlıyor. Ve kozmik alemde  hayallerimde hiç bitmeyen 
gezintilerim sürüp gidiyor, başka boyutlarda, başka alemler-
de... Oluşan bu algoritmanın peşinden araştırmalar yapıyor, 
kitaplar okuyorum. Kendimi gizli dünyamın sırlarını aralama-
ya hazır hissettiğimde resme başlayarak tamamen konsantre 
oluyorum. Aşağı yukarı 20 saatlik zamanda bana konu hak-
kında varsa film, müzik gibi yoğunlaşmamı sürdürecek şeyler 
eşlik ediyor. Kalemi ya da fırçayı kaldırmadan bir bilmece çizer 
gibi yoğunlaştığım konuyu irdeliyor, onu hayal dünyamda 
yaşarken ışık hızıyla düşünüyor, renklere büründürüyorum. 
Bazen konunun sonsuzluk tepesine o kadar konsantre oluyo-
rum ki kalemim benden önde gidiyor ve ne çizdiğimi bende 
sonradan fark ediyorum. Her resmim aklımın o andaki gö-
rüntüsüdür. Form ve figürlerle belli bir konunun nedenlerini,  
ilişkilerini ve sonuçlarını arıyorum. Bir tür içgüdülerimin boyut 
kazanarak dışarı taşması gibi. 

Hangi tarz resimler yapıyorsunuz?
Resimlerim duygularımı ifade ettiğinden daha çok soyut 

çalışıyorum. Çocukluğumda duygulandığım zamanlarda bal-

konda yere biraz su damlatır ve parmaklarımla suya şekil verir 
ve saatlerce böyle oynamak ve suya belli formlar vererek o 
anki duygularımı resmetmekten müthiş keyif alırdım. Hala da 
tuvale fırça kullanmadan yağlıboyayı damlatarak resim yap-
mak ve damlaların arasına saklanmış şekilleri görüp ortaya 
çıkarmak, ya da bir kalemle çizgilerin arasında kaybolmak ve 
belli formlarla tuvalde hayat bulmak bana çok keyif veriyor. 
Artık resimlerimi bu şekilde kendi kendime geliştirdiğim ve 
SABB adını verdiğim tekniğimle yapmaktayım.

SABB tekniğinizi biraz anlatır mısınız?
Kullandığım SABB Tekniğinin temeli, yağlı boya ile yapılan 

Mikro dan Makro ya ‘Boyutlar Arasında Geçiş’ resim sanatıdır. 
Resmi yaparken Mikro ölçekte farklı renklerin oluşturduğu 

farklı dalga boylarını üst üste bindirip iç içe geçirerek,  Mikro 
ölçekte ve anlık tasarladığım form temelinde, renk hareket ve 
Enerji	patlaması	yaratıyorum.	Ve	bunu	sabitliyorum.	

 Dolayısıyla mikro ölçekte bakıldığında eserlerimde çok 
yüksek	seviyede	hareket	ve	enerji	olduğu	görülmektedir.	Bu	
şekilde konunun temeli ayrıntıları ve vurucu noktaları çizgiler 
arasına yerleşmiş oluyor.

Diğer bir değişle resimlerime yakından bakıldığında ko-
nuların hücre yapısı görülmektedir.

Makro ölçekte uzaktan bakıldığında ise, odaklandığım dü-
şüncelerin,	bu	enerji	patlamaları	ile	anlık	tasarladığım	formlar	
şeklinde hayat bulduğu görülmektedir. Uzaktan görülebilen 
büyük şekil ve formlar, konunun ana fikir ve sonuçlarını gös-
termektedir. 

Harita Mühendisliği formasyonunuzun Sabb tekniğinize 
bir katkısı var mı ?

Öncelikle Mühendislik formasyonu matematik hafızamızı 
çok güçlendirdi. Harita yaparken gözlemlediğimiz nitelikleri 
sayı veya sembollerle dönüştürerek istediğimiz ölçeklerde 
kağıda	aktarıyoruz.	Yaşam	içinde	de	objeleri	olduğu	gibi	belli	
konuları da ölçeklendirerek irdelediğimizde daha doğru so-
nuçlara ulaşmamız mümkün olduğunu düşünüyorum. Sabb 
tekniğim de bu düşünce tarzımın resime  uygulanmasıdır.

Bu sene hangi sergileri açtınız?
Niş Sanat Galerisi/Nışantaşı-İstanbul “Aklın Görüntüleri “ 

adında kişisel Sergi açtım.
 2. Izmir Uluslararası Sanat Bienaline katıldım.
İSO Oda kule Sanat Galerisi/Beyoğlu-İstanbul “Andan Ayrı 

Buçuk Saat” Resim Sergisi açtım. Ayrıca, birçok karma sergilere 
de katıldım.

Yeni yıl planlarınızı öğrenebilir miyiz?
2013 yılında birçok Uluslararası Bienal ve modern sanat 

galerilerinden davet almıştım. 2014 yılında Miami, Floransa 
Bienallerine katılmayı, Vancouver ve New York şehirlerinde 
kişisel sergiler açmayı planlıyorum.

Size nasıl ulaşabiliriz ve eserlerinizi nasıl alabiliriz?
www.aydanugurunal.com adresinde tüm eserlerim gö-

rülebilir. 
aydan@aydanugurunal.com adresine mail atarak bana 

ulaşabilirsiniz. 

Aydan Uğur ile resim üzerine bir söyleşi…

sanat
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