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TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem Çalışma Programını siz değerli 
üyelerimiz ve kamuoyuna sunuyoruz.

16-17 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleş�rdiğimiz 12. Olağan Genel Kurulumuzun ardından çık�ğımız 
yolun, önceki dönemlere kıyasla daha zor şartlar barındırdığının bilincindeyiz. Ülke kaynaklarıyla kurulan 
üniversitelerimizde aldığımız öğrenimin yine ülke yararına kullanılması, birik�rdiğimiz bilgi ve birikimi 
mesleğimizin gelişmesi ve meslek alanlarımıza sahip çıkılması, meslektaşımızın gerek�ği değeri 
görebilmesi ve emeğinin karşılığını alabilmesi için 12. Dönemimizde şubemize kayıtlı bulunan tüm 
üyelerle birlikte yürümekte kararlıyız.

Önümüzdeki dönemde mesleğimiz ve meslektaşlarımız üzerindeki baskının artacağını, güvencesiz ve 
kölece yaşam koşullarının daya�lacağını görüyoruz. Mesleki müelliflik yetkilerimizin kısıtlanması/yok 
edilmesinin, mesleğimizin i�barsızlaş�rılmaya çalışılmasının, meslek alanlarımıza yapılan saldırıların, 
mühendisliğin ucuz iş gücü ve operatörlüğe dönüştürülmeye çalışılmasının yanı sıra, yaşam alanlarımız 
olan kent ve doğanın yağmalanması, kentsel yıkım projeleri önümüzde dev bir sorun olarak durmakta.

Ülkemizin ve mesleğimizin içinden geç�ği süreci; özgürlüklerin kısıtlandığı, kamusal yaşam alanlarımızın 
hızlıca yok edildiği, demokrasi ve insan haklarını savunmanın zorlu engeller ile karşılaş�ğı, meslek 
alanlarımızın daral�lıp, güvencesiz çalış�rmanın yaygınlaş�rıldığı, emeğe karşılık biçilen değerin hızla 
erozyona uğra�ldığı bir dönem olarak değerlendiriyoruz. 

İçinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan katliamlarla ve yanıbaşımızda patla�lan bombalarla 
şekillenen yöne�msel anlayışlar sadece mesleki yaşan�mızı değil yaşam hakkımızıda elimizden alıyor.

Tüm bu büyük yıkım dalgalarına karşı, 12. Dönem çalışma programımızda 7 başlıkta topladığımız 
gündemlerimizin hayata geçmesi için siz değerli üyelerimize çağrıda bulunuyor, Bilimin ve tekniğin 
aydınla�ğı yolda “Ortak Akıl, Ortak Adım” sloganıyla hareket etmeye, Şubemiz bünyesinde liman 
oluşturmaya çağırıyoruz.
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nasıl bir şube? 7

Üyesiyle Bütünleşen Bir Şube

 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem Yöne�m Kurulu 
olarak bu dönemi; azal�lmış bürokrasi ve çoğal�lmış poli�k-pra�klerle, hızlı hareket eden, çalışma 
alanını genişleten, kendi araş�rma ve mücadele faaliye�ni yürüten, kendi medyasını oluşturan, 
örgütlenmesini gençleş�ren ve genişleten, üyeleriyle bütünleşme çabası içerisinde, her türlü meşru 
mücadele alanında var olan bir dönem olarak görüyoruz.

 Bu bilinçle;

Ø Bilimsel ve teknik alanlarda, meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemek ve gelişen teknolojiye 
ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz eği�mlerimizin sıklığını ar�rıp, ka�lımcılara 
ka�lım belgesi vereceğiz.

Ø İş yaşamının yoğunluğu ve fiziksel şartlarımızın kısıtlılığı dikkate alındığında eği�mlerimize 
ka�lamayan üyelerimize, eği�m videolarını internet üzerinden canlı ve tekrar yayın olarak 
izleme imkanı sağlayacağız.

Ø Üyelerimize düzenli olarak ulaşarak şubemizce taleplerini toplanıp, bu talepler değerlendirip 
hayata geçireceğiz. Böylece Yöne�m Kurulunun yap�ğı çalışmalar, üyeler tara�ndan 
değerlendirilip, buna uygun hareket edilmesini sağlayacağız.

Ø Çalışmalarımıza daha iyi yön verebilmek amacıyla, şubemize kayıtlı tüm üyelerin verileri 
güncellenecek, sosyal ve kültürel yaşamları hakkında bilgiler toplanarak bu doğrultuda 
etkinlikler düzenleyeceğiz.

Ø İşsiz meslektaşlarımıza iş bulmalarını kolaylaş�rıcı pla�ormları geliş�receğiz.
Ø Üyelerimize mesleki konularda hukuki danışmanlık hizme�ni ücretsiz olarak sunacağız.
Ø Üyelerimizin %80'ine yakın bir kısmını oluşturan ücretli çalışan meslektaşlarımızın sorunları, 

12.Dönem Yöne�m Kurulumuzun öncelikli başlıkları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, 
sorunların aşımı için ücretli çalışan üyelerimiz ile birlikte alacağımız karar etkinliğinin 
gerçekleşmesi ve bu karar doğrultusunda şubemizin hareket etmesini sağlayacağız.

       Ø Sosyal ve kültürel etkinlikler çoğal�larak üye - oda ilişkilerinin geliş�rilmesini sağlayacağız.



nasıl bir şube?

Meslek Alanını Zenginleş�ren ve
Geliş�ren Bir Şube
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 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, mesleğimizin gelişimi ve 
zenginleşmesi için deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam olma potansiyelini açığa çıkarma görevini 
üstlenecek�r. 

Bu bilinçle;

Ø Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) uygulamalarındaki sorunların çözümü ve şube 
etkinlik alanımız içerisindeki belediyecelerde yürütülmesinin sağlanması için 11. 
Dönemde başlanan çalışmaların sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları yapacağız.

Ø SHKMMB tara�ndan gerçekleş�rilen hizmetlerde aşırı fiyat indirimlerini engellemek, 
mesleki i�barımızın yeniden hake�ği noktalara taşınması amacıyla Mesleki Faaliyet 
Dene�minin tüm bürolarca yapılmasını sağlayacak, dene�mini yap�rmayan bürolar 
hakkında gerekli işlemleri başlatacağız.

Ø Odamız Genel Merkezi tara�ndan büyük uğraşlar sonucunda ülkemize kazandırılan ve 
2018 yılında İstanbulda gerçekleş�rilecek olan FIG (Interna�onal Federa�on of Surveyors 
– Uluslararası Haritacılar Federasyonu) Zirvesinde Şubemiz etkinlik alanında bulunan 
Kurum, kuruluş ve özel sektörde hizmet üreten meslektaşlarımızın ka�lımını sağlayacak, 
üyelerimizin görüşlerini bu etkinliğe yansıtacağız.

Ø Özellikle Kentsel Dönüşüm ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında, mesleğimizin şemsiye 
görevi görmesi gerek�ğini, bu alanlarda gerçekleş�rilen çalışmalarda özne olduğumuzu 
gün yüzüne çıkartacak görüşmeler ve etkinlikler yapacağız.

Ø Uzun zamandır gündemde tutulan mesleki müelliflik yetkilerimizin kısıtlanması hakkında 
yapılacak tar�şmalara karşı çıkmaktan bir adım geri durmayacağız.  
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Kendi Medyasını Oluşturan Bir Şube

 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 12. Dönemimizde de 
sınırlarımızı genişleten bir çalışma içinde olacağız. Şube çalışmalarımızın bir birikim sağladığına 
inanıyor ve bu birikimin daha fazla görünür kılınması gerek�ğine inanıyoruz.

Bu bilinçle;

Ø 11. dönemde yenilenen şube dergimiz Ankara Ölçeği'nin daha sık ve daha geniş içeriğe sahip 
olarak üyemizle buluşmasını sağlayacağız.

Ø Mesleki ve Sosyal konularda, konusunda uzman kişilerin üyemizle buluşmasını sağlayacak 
internet kanalı projemizi hayata geçireceğiz.

Ø 11. Dönemde oluşturulan facebook ve twi�er sayfalarımızın bu dönemde daha ak�f bir 
şekilde kullanılmasını sağlayacak, soru ve görüşlerinize en kısa zamanda cevap verilmesini 
sağlayacağız.

Ø Üyelerimiz tara�ndan yazılmış bilimsel makaleler, şubemiz yayın komisyonu tara�ndan 
değerlendirilip,  ücretsiz olarak basımı gerçekleş�rilecek�r.

Yara�lan Birikimi Üyesiyle Buluşturan Bir Şube

 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 23 yıllık bir birikime 
sahibiz. 12. Dönemde bu birikimi gerek üyemizle, gerekse de toplumda buluşturmaya kararlıyız.

Bu bilinçle;

Ø Mesleğimizde deneyimli üyelerimiz ile mesleğimize yeni adım atmış üyelerimizi buluşturan 
düzenli etkinlikler düzenleyeceğiz. Böylece mesleki bilgi ver birikimi nesilden nesile 
aktarabileceğiz bir ortam yaratacağız.

Ø Mesleğimizde yaşanan gelişmelerin, konusunda uzman kişiler tara�ndan üyelerimize 
aktarılacağı etkinlikler gerçekleş�receğiz.
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Kamusal ve Kentsel Mücadele Alanlarında
Var Olan Bir Şube
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 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem Yöne�m Kurulu 
olarak ülke kaynaklarıyla kurulan üniversitelerde aldığımız eği�mler sonucunda edindiğimiz 
diplomalarımızla haya�mızı idame e�rmekteyiz. Üyelerimize ve vatandaşlarımıza olan 
borcumuzu unutmadan meslek haya�mıza devam etmek zorunda olduğumuzun bilinciyle hareket 
ediyoruz.

Bu bilinçle;

Ø Şube etkinlik alanımızda yerel ve merkezi yöne�mlerce uygulamaya konulan çevre, kent, 
doğa vb. alanlarda mühendislik kimliğimizi yakından ilgilendiren toplum ve kamu yararına 
aykırı uygulama ve poli�kaları yakından takip edip, yanlış uygulamalar hakkında hukuksal 
girişimlerde bulunacağız. Bunun için Şubemiz bünyesinde Kent İzleme Komisyonu (KİK) 
kuracağız.

Ø Hukuksal mücadelenin yanı sıra, kentsel mücadelelerde mesleğimize yakışır bir biçimde 
yer almaktan bir adım geri durmayacağız.

Ø Kentsel ayrışmanın ve sürgünün bir aracı olarak hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm 
poli�kalarının Barınma Hakkı temelinde tar�şılması gerek�ğini, buna en uygun metodun 
uygulanması için yerel halk ile birlikte girişimlerde bulunacağız.

Ø Kent Bilgi Sistemleri alanındaki bilgi ve birikimlerimiz doğrultusunda özellikle Ankara 
ulaşım plansızlığına dair takınacağımız tavır ile Ankara'nın daha yaşanabilir bir kent olması 
için gündem oluşturma çabasında bulunacağız.
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Akademisyenleriyle ve Öğrencileriyle 
Büyüyecek Olan Bir Şube

 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak etkinlik alanımızda 
bulunan tek bölümümüz bulunan Hace�epe Üniversitesindeki akademisyenlerimizin ve 
öğrencilerimizin şubemiz ile olan bağını güçlendirmemiz gerek�ğinin farkındayız. 

Bu bilinçle;

Ø Akademisyenlerimizin, odamızın gerçekleş�rdiği bilimsel, teknik kurultaylarında, 
sempozyumlarında yer almalarını sağlama hedefindeyiz.

Ø Akademisyenlerimizin, mesleki, sosyal ve kültürel alanlardaki önerilerini, şubemiz aracılığıyla 
gündem oluşturma çabasında olacağız.

Ø Öğrenci meslektaşlarımızın meslek haya�na hazırlanmaları çerçevesinde etkinlikler 
düzenleyeceğiz.

Ø Öğrenci meslektaşlarımızın mesleki, sosyal, kültürel alanlara dair sözlerini söylemek için 
gerçekleş�recekleri çalıştayların hayat bulmasını sağlayacağız.

Ø Öğrenci meslektaşlarımızın, odamız etkinliklerinde ücretsiz olarak yer almalarını 
sağlayacağız.

Ø Öğrenci Meslektaşlarımızın öğrenim hayatlarında yapmak zorunda oldukları stajlarında 
kurum ve kuruluş temsilcileri aracılığıyla görüşüp imkan sağlayacağız.
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Temel Hak ve Özgürlükler Mücadelesine
Katkı Koyan Bir Şube

 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem Yöne�m Kurulu 
olarak, önümüzdeki dönemi özgürlüklerin daha da fazla kısıtlandığı, kamusal yaşan�nın hızlıca yok 
edileceği, demokrasi ve insan haklarını savunmanın zorlu engeller ile karşılaşacağı, meslek 
alanlarımızın daral�lıp, güvencesiz çalış�rmanın yaygınlaş�rılacağı, emeğe karşılık biçilen değerin 
dahada ivmelenerek hızla erozyona uğra�lacağı bir dönem olarak değerlendiriyoruz. Böylesine bir 
süreçte dört duvar arasına çekilmeyi, tarihsel sorumluluğumuza sırt çevirmeyi düşünmüyoruz. 
Aksine meşru bir zeminde, toplumumuzun daha özgür, daha çağdaş, daha güvenilir bir yaşam 
sürmesi için mücadele edeceğiz. Şubemizi ve Odamızı umuda açılan kapı olarak var edeceğiz. 

 Emek, barış, demokrasi mücadelesinde yürüyen, temel hak ve özgürlükler mücadelesinde 
kendini gösteren bir şube yaratma çabamız 12. Dönemde de kararlılıkla sürecek�r.

 Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, düşmanlığa karşı kardeşliği, her türlü ayrımcılığa 
karşı eşitliği, baskılara karşı özgürlük ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

 Barış ve demokrasi sesinin daha gür, daha çoğalan ve daha yankılanan bir biçimde 
çıkmasında şubemiz araç olacak�r.
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Kent İzleme Komisyonu
Eği�m Komisyonu
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
Ücretli Çalışan ve İşsiz Meslektaşlar Komisyonu
Kadın Komisyonu
Özel Sektör Komisyonu
Kamu Çalışanları Komisyonu
Yasa ve Yönetmelikler Komisyonu
Mesleki Dene�m ve Birim Fiyat Komisyonu
Coğrafi Bilgi Sistemler Komisyonu
Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu
Kadastro Komisyonu
Gayrimenkul Değerleme Komisyonu
Jeodezi Komisyonu
Basın Yayın Kurulu Komisyonu
Öğrenci Komisyonu

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
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Yaşam kaygımızın meslek kaygımızın önüne geç�ği günleri yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemin ülkemiz 
açısından önemli kırılmalara gebe olduğunu düşünüyoruz. Şehirlerimizde bombaların patla�ldığı, 
yüzlerce insanımızın haya�nı kaybe�ği bir dönemde hiçbir mesleki kaygımız, insan yaşamından, ülke 
geleceğinden daha önde durmamaktadır. Yaşam hakkı mücadelesinde 12. Dönem Yöne�m Kurulu 
olarak elimizden geleni yapmaktan geri durmayacağımızın bilinmesini isteriz.

Artvin Cera�epe'de doğayı ve yaşam alanlarımızı tahrip edenlere, Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'da 
yıkılan okulların, evlerin adı “kamulaş�ma kararı” ile el konulmasına, derelerimizi, kıyılarımızı, 
ormanlarımızı, kentlerimizi ranta açmak için uğraşanlara karşı “yaşam haklarımızı” koruyacağız. 
Çernobilden etkilenen ülkemizde ikinci bir Çernobil vakasının yaşanmasını, suyun �carileş�rilerek 
temel ih�yaçlarımızın elimizden alınmasına karşı duracağız.

Mesleğimizin geleceği, ülkemizin içinden geç�ği tüm bu durumdan bağımsız olarak 
değerlendirilemez. Böyle bir süreçte meslek alanlarımızda vereceğimiz mücadelenin, toplumcu ve 
kamusal anlayışla, halkın mühendisliği çizgisinde yürütülecek�r. Acele Kamulaş�rma Kararlarıyla 
şekillenen kentlerimizi yaşanamaz kılan projeler karşısında Şubemiz çalışmalarını daha görünür kılıp, 
kentlerimizin talanı ve yağmalanmasına tüm gücümüzle karşı duracağımızı kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem Yöne�m Kurulu olarak 
emekten, halktan, demokrasiden ve barıştan yana bir anlayışla gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı, 
hurafeye karşı aklın ve bilimin yol göstericiliğini savunmaya; bilim ve emekle üre�klerini umut ve 
inatla toplumun ve meslektaşların hizme�ne sunmaya üyelerinden aldığı güçle devam etme 
kararlılığındadır.  

Yolumuz açık olsun…

12. döneme başlarken...16
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