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Homur dergisi HKMO İstanbul Şube Bülteni ücretsiz ekidir.

Uzun bir aradan sonra yeni bir bültenle sizlere ulaşmaktan do-
layı sevinçliyiz. Şubemiz 22. Çalışma döneminin son sayısı olarak 
çıkan bültenimizden sonra sekiz ay gibi uzun bir zaman geçti. Bu 
dönem içerisinde gerek odamız gerekse ülkemiz ve dünya günde-
mi açısından birçok gelişme yaşandı.

Şubemiz, 23. Çalışma döneminde genç bir Yönetim Kurulu ile 
Çağdaş Demokrat Harita Mühendisleri yola devam ederken Genel 
Merkezimiz ve üst örgütlülüğümüz TMMOB’ da Genel Kurul sü-
reçlerini tamamladılar. Bültenimiz içerisinde 23. Dönem Yönetim 
Kurulumuzun bu güne kadar gerçekleştirdiği etkinlikleri Şube Gün-
cesi ile aktarmaya çalıştık.

Geçen yılın Haziran ayında tüm Türkiye’de Gezi parkından 
başlayan kıvılcım dalga dalga yayılırken, 2014’ün Haziranında 
Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan, resmi rakamlarla 301 ma-
dencimizi kaybettiğimiz iş cinayeti bizleri yasa boğdu. İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği bu katliamla birlikte ülke gündemine oturdu. Bülte-
nimizin bu sayısında Osman Bal ve Doğa Demirtaş’ın yazıları ile bu 
konuyu ele almaya çalıştık.

Haritacılık alanında var olan bir eksikliği giderebilmek amacıy-
la yıllardır mücadele sürdüren, mesleğimizin duayenleri diyebile-
ceğimiz Arif Delikanlı Ahmet Aksoy, Ahmet Yaşayan, Sıtkı Gökşin 
Seylan, Hüseyin Erkan ve burada ismini sayamadığımız meslektaş-
larımız Haritacılık Müzesi için kurdukları dernekle ilgili bir yazıyı siz 
meslektaşlarımızla paylaştı. Uzun zamandır Erol Köktürk Rahmi 
Nurhan Çelik gibi üyelerimizin de büyük emekleri ile kurulmaya ça-
lışılan Haritacılık Müzesi konusunda şubemiz de çok aktif rol aldı. 
Umarız bu çalışmaların sonuçlarını çok yakın zamanda görürüz.

Temmuz ayını bitirdiğimiz bu günlerde üniversitelerimizden 
birçok genç meslektaşlarımız mezun oldu. Her sene artan mezun 
sayısı ile birlikte yaşanan iş bulma sorunu bu sene de can yakıcı 
bir şekilde devam etmektedir. Özel sektörde yaşanan birçok so-
run genç meslektaşlarımızı kamu alanında iş bulmaya itmektedir. 
Geçtiğimiz aylarda arkamızda bıraktığımız KPSS sınavı ile binlerce 
meslektaşımız Kamu Kurumlarına girmek için mücadele verdi. Ha-
yatımızın her alanında yaşadığımız maraton bu sınav ile birlikte 
devam etti. Ücretlerin yetersizliği, sigorta primlerinin alınan ücret 
üzerinden yatırılmaması, esnek çalışma gibi sorunlar gün geçtikçe 
büyümekte ve iş hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Arka Kapakta 
yer alan TMMOB ve SGK arasında imzalan protokol yeterli olmasa 
bile mühendis, mimar ve şehir plancıları açısından bir başlangıç 
niteliği taşımaktadır. 

Şube bültenlerimiz 23. Çalışma Dönemi içerisinde de farklı dos-
ya konuları ile devam edecektir. Bültenimize katkı vermek isteyen 
meslektaşlarımız dosya konusu olarak tartışmaya açmak istediği 
konuları veya bültende yayınlanmasını istediği yazıları İstanbul@
hkmo.org.tr adresinden e-posta yoluyla bizlere ulaştırabilir.

Birlikte üretmek ve birlikte paylaşmak dileğiyle.

Tekin Akçapınar
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23. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak önem-
sediğimiz çalışmalardan biri olan şube bülteninin 
yeni sayısı ile yeniden birlikteyiz. Örgütümüze yapı-
lan baskı ve kısıtlamalara, işlevsizleştirmelere ve so-
nuç olarak her türlü engellemelere rağmen belli pe-
riyodlarda hazırlanması gereken bültenin gecikmeli 
de olsa sizlere ulaştığımız bu sayısında gene mesleki 
ve ülke gündemindeki gelişmeleri ve değişiklikleri siz-
lerle paylaşmak isteriz.

Dünyamızın birçok noktasında emperyalist iş-
galler, savaşlar, çatışmalar ve soykırıma varan top-
lu katliamlar devam ediyor. Afganistan, Irak, Libya 
gibi ülkeler ABD ve müttefiklerinin fiili işgalini ya-
şadı. Onbinlerce insan öldürüldü, göçe zorlandı, 
tecavüze uğradı, çocuklar yetim kaldı. Fiili işgal 
sonrasında bugün bu ülkelerde mezhepsel, etnik 
veya kabileler arası çatışmalar iç savaş boyutunda 
olup, bu durum her gün onlarca insanın ölümüne, 
sakat kalmasına neden olmakta.

 ABD ve müttefiklerinin “Özgürlük, demokrasi, 
kimyasal silahların imhası, diktatörlüklerin yıkılma-
sı…” söylemlerinin kocaman bir yalan olduğunu 
artık herkes biliyor. Üç yılı aşkın süredir sözde Esad 
Diktatörlüğü’ne karşı başlatılan operasyonun gel-
diği nokta korkutucudur. Sınır komşularımız Suri-
ye ve Irak; Suudi Arabistan, Katar devletlerinin ve 
kuvvetli delillere göre Türkiye tarafından da des-
teklendiği iddia edilen Irak Baas rejimi artıkları, 
El-Kaide ve paramiliter IŞİD çeteleri ile Esad güçle-
rinin karşılıklı katliamlarıyla kan gölünde yüzüyor. 

Son zamanlarda IŞİD çeteleri “İslamiyet” adına; 
Kürt, Ezidi, Süryani, Türkmen, Yahudi ve Hıristiyan 
topluluklarının kafalarını keserek, kurşuna dizerek 
katliamlarına, tecavüzlerine, yağmalamalarına, ya-
kıp yıkmalarına, kısacası insanlık dışı vahşetlerine 
devam ederken  “demokrasi havarisi uygar batı” 
bütün bu olanları seyretmeyi sürdürüyor. Bugün, 
sadece Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaş nedeniyle 
milyonlarca insan topraklarından uzakta sağlıksız 
sığınaklarda yada barınaklarda açlığa, susuzluğa 
karşı ölüm kalım savaşı veriyor. 

İsrail Devletinin, Filistin Halkına karşı yıllardır 
sürdürdüğü katliamların, insanlık dışı vahşetinin 

Merhaba,
içindekiler
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ve toprak işgalinin sonu bir türlü gelmiyor. Önce-
ki saldırılar da olduğu gibi son saldırılarda da yine 
kadınlar, çocuklar hedef gözetmeksizin katledildi. 
Okullar, hastaneler hatta Birleşmiş Milletler’e ait 
yapılar da bombalanarak kullanılamaz hale geti-
rildi. Ama “uygar batı”; gelişmeleri seyretmesi bir 
yana, daha ileri giderek “İsrail devletinin meşru sa-
vunması” şeklindeki açıklamaları ile dünya kamuo-
yunu yanıltmaya devam ediyor.

Yakın coğrafya ülkelerinden Libya’da, Mısır’da, 
Sudan’da, Ukrayna’da, Yemen’de ve daha birçok ül-
kede egemen klikler arasında iktidar kavgaları ya-
şanırken, siyasi iktidarların baskılarından bunalan 
emekçilerin, yoksulların diğer ülkelerde olduğu 
gibi yer yer hak aramaya yönelmeleri insanı umut-
landırıyor. 

Kaynayan Ortadoğu Coğrafyası’nın içinde yer 
alan Türkiye’nin, komşularıyla barış içinde bir ara-
da yaşama yerine komşu ülkelerinin etnik, mez-
hepsel ve kültürel farklılıkları üzerinden ayrıştırıcı 
dış politika izlemesi, dünya basını ve kamuoyu 
tarafından ciddi eleştirilere neden oluyor. Siyasi 
iktidarın, aynı anlayışa paralel olarak yürüttüğü iç 
politika ise toplumsal barışı tehlikeye düşürmeye 
devam ediyor. Üstün ve hakim kimlik, mezhep ve 
kültür anlayışına dayalı politikası, toplumun diğer 
kesimleri tarafından kaygıyla izleniyor.  

Türkiye’de 2014 yılı içinde gerçekleşen yerel 
seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, yandaş 
ve merkez medya sayesinde ülke gündemini uzun 
süre işgal etti. Bu sayede de özellikle işsiz ve çalışan 
kesimlerin olumsuz yaşam koşulları ve buna bağ-
lı çözüm beklentisinin ve taleplerinin üstü ustaca 
örtüldü. 

Dünyanın en hızlı kalkınan ülkeleri arasında 
olduğu iddia edilen Türkiye’de; özellikle inşaat 
sektörü başta olmak üzere çalışma yaşamının her 
alanında ardı arkası kesilmeyen işçi/emekçi cina-
yetleri artarak devam ediyor. Resmi kayıtlara göre 
son yıllarda, yılda ortalama 2000’e yakın çalışan, 
iş cinayetinde yaşamını yitiriyor.  Ancak ne var ki 
gene iş müfettişlerinin raporlarına göre iş cinaye-
tinde yaşamını yitirenlerin gerçek sayısının bunun-
la kalmayıp, bunun en  az üç katı olduğu görülmüş 
ve bu durum hep gizlenmiştir. Bu yetmezmiş gibi 

ülkeye çeşitli yollarla giren kayıt dışı, sağlıksız ve 
güvencesiz koşullarda karın tokluğuna çalıştırılan 
insanlar, hak arayan Türkiyeli işsiz ve çalışan kesim-
lere karşı tehdit unsuru olarak kullanılma yoluna 
gidilmiştir.

Kuralsızlığın, yasa tanımazlığın, “ben yaptım 
oldu” anlayışının hayatın her alanında dozunun ar-
tırılarak hakim kılınmaya çalışıldığı şu son yıllarda; 
işsizlik, hak ihlalleri, çalışma hayatında güvencesiz-
lik, cinsiyetçi yaklaşımlar, ötekileştirme politikaları, 
mezhepçi ve tekçi söylem ve uygulamalar, yok say-
malar toplumsal barışı onarılmaz bir şekilde zede-
lemektedir.

Kamu kaynaklarının-varlıklarının; ormanların, 
kıyıların, meraların, su havzalarının, tarım toprak-
larının, hazine ve vakıf arazilerinin, emekçi kesimin 
yaşam alanına dönüştürdüğü semtlerin, özelleştir-
me yoluyla yandaş sermaye ve kuruluşlara peşkeş 
çekilmesi bir başka türlü yolsuzluk ve yoksulluklar 
sürecini başlatmıştır.

Meslek alanımızda TMMOB ve bağlı Odaların 
yetkilerinin elinden alınması, mesleki denetim ya-
pamayan evrak satan yapı konumuna düşürülmek 
istenmesi, gelirlerinin kısıtlanarak sempozyum, 
çalıştay, panel, kongre gibi etkinlikler, hatta bölge 
ve üye toplantıları bile yapamaz duruma itilme-
si ile birlikte şimdi de idari ve mali denetime tabi 
tutulma süreci baskıların boyutunu bizlere daha 
açık göstermekte ve hissettirmektedir. Ancak bü-
tün bu yıldırmalara ve kısıtlamalara rağmen yasa 
ve yönetmeliklerde bizlere verilen yetki ve görev-
ler çerçevesinde faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye, 
üyelerimizle buluşmaya, etkinlikler yapmaya de-
vam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. 

TMMOB ve bağlı Odaların şube organları ola-
rak; meslek şövenizmi yapmadan, mesleği ve 
meslektaşların haklarını savunmayı ve korumayı 
sürdürmenin, mesleki faaliyetleri gerçekleştirirken 
topluma karşı sorumluluk içerisinde hareket etme-
nin duyarlılığı temel ilkemiz olacaktır.

HKMO İstanbul Şubesi

23. Dönem Şube Yönetim Kurulu
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TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi Genel Kurulu 18 Ocak 2014 tarihinde Şişli 
Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurulu-
muzun başlangıcında salondan yapılan öneriler doğrul-
tusunda Üyemiz Nail Güler, Divan Başkanlığı’na, Üyemiz 
Selahattin Avşar, Divan Başkan Yardımcılığı’na, Üyemiz 
Ayşegül Gervan ve Çağdaş Çalcalı’da Divan Yazmanlığı’na 
oybirliğiyle seçildiler.

Divan Başkanı Nail Güler’in Genel Kurul işleyişine iliş-
kin yaptığı kısa süreli bilgilendirmenin ardından bir daki-
kalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu sonrasın-
da Nail Güler, Şube Genel Kurulları’na taşınan başlıkların, 
Oda Genel Kurulu’na ve TMMOB Genel Kurulu’na aktarıl-
ması noktasında önemli işlevler gördüğünü ifade ederek, 
üyelerimizden bu sürece katkıda bulunacak önerilerini 
dile getirebileceklerini ifade etti.

Divan Başkanı’nın konuşması sonrasında açılış ko-
nuşmalarına geçildi. Şubemiz 22. Dönem Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Yıldırım, üyeleri, Odamızın ve De-
mokratik Kitle Örgütlerinin temsilcilerini, öğrencileri ve 
konukları selamlayarak başladığı açılış konuşmasında 
meslek ve ülke gündemine ilişkin çeşitli başlıklarda gö-
rüşlerini dile getirdi.

Şubemiz 22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Yıldırım’ın açılış konuşması sonrasında TMMOB 42. 

Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın ve 
Odamız 43. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Başka-
nı Ertuğrul Candaş’ın gönderdiği mesajlar okundu.

Açılış konuşmalarının devamında Şubemiz 22. Dö-
nem Yönetim Kurulu Sekreteri Alişan Çalcalı tarafından 
Şube 22.Dönem Çalışma Raporu’nun, Şube 22. Dönem 
Yönetim Kurulu Saymanı Ali Hasan Bakır tarafından Mali 
Bütçe Rapor sunumu gerçekleştirilerek üyelerimiz tara-
fından raporlara ilişkin lehte ve aleyhte konuşmalar ger-
çekleştirildi.

Çalışma Raporu ve Şube Mali Bütçe Raporu görüşme-
lerin sonrasında Genel Kurulumuz tarafından oybirliğiyle 
kabul edildi. 22. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Mehmet Yıldırım’ın teşekkür konuşması sonrasında 
delege listeleri ve yönetim kurulu aday listeleri salona 
aktarıldı.

Genel Kurulumuzun devamında gerçekleştirilen dilek 
ve temenniler bölümünde ise öncelikle 23. Dönem Yöne-
tim kurulu adayları tarafından gruplar adına konuşmalar 
gerçekleştirildi.

Şubemizin 23. Olağan Genel Kurul Seçimleri ise 19 
Ocak 2014 tarihinde Şişli Özel Ermeni Karagözyan İlköğ-
retim Okulu’nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçim-
ler sonucunda Çağdaş Demokrat Harita Mühendisleri 
Grubu 736, Meslekte Birlik Grubu ise 511 oy aldı.

HKMO İstanbul Şubesi 23. Dönem Genel Kurulu 
ve Seçimleri gerçekleştirildi
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14 Şubat 2014 tarihinde Şube 
Başkanımız Mehmet Yıldırım, Ka-
nal 7/24 televizyonunda Mehmet 
Güler’in konuğu olarak “Yenigün” 
adlı programa konuk oldu. 

Yaklaşan yerel seçim sürecinde 
partiler ve adaylar tarafından açık-
lanan çılgın projeler konusunda 
yöneltilen soruları cevaplayan şube 
başkanımız Mehmet Yıldırım, özel-
likle İstanbul’da yürütülen 3. Köprü 
ve 3. Havaalanı projelerinin etkileri 
konusunda bilgilendirmelerde bu-
lundu.

Şube Başkanımız, Kanal 7/24 Televizyonunda 
“Yenigün” programına katıldı

HKMO İstanbul Şubesi 23. Dönem 
I. Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Şube Danışma Kurulumuz, 22 Şubat 2014 tarihinde 
Şube Toplantı Salonumuzda gerçekleştirildi. Danışma Ku-
rulumuzun açılış konuşmasını, Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Mehmet Yıldırım yaptı. Şube Başkanımız Meh-
met Yıldırım konuşmasında, üyelerimizin görüş, katkı ve 
önerileri ile şekillenecek Şube çalışma programımızın 
üyelerimizin bu süreci sahiplenmesiyle başarıya ulaşaca-
ğını, Şubemizin kurulduğu 1976 yılından beri sürdürdüğü 
çağdaş, demokrat ve katılımcı yönetim anlayışının bu dö-
nemde de sürdürüleceğini ifade etti.

Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Ku-

rulu Sekreterimiz Evrim Gülcan Savaş tarafından Şube 
etkinlikleri ve çalışmalarına ilişkin çeşitli bilgilendirme-
lerde ve değerlendirmelerde bulunularak; 23. Çalışma 
Dönemi’nde Şubemizce yapılması planlanan etkinlikler, 
kurulması planlanan komisyonlar ve çalışma grupları 
hakkında üyelerimizin görüş ve önerileri ele alındı.

Oldukça verimli geçen Şube Danışma Kurulumuza 
katılım sağlayan, görüş ve önerileri ile Şubemizin yeni 
dönemde yürüteceği çalışmaları şekillendirmek amacıy-
la katkısını ve desteğini sunan tüm üyelerimize en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.
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Genç Mühendisler Komisyonu,
Öğrenci Komisyonuyla beraber
tiyatroda

22 Şubat 2014 Cumartesi tarihinde Genç Harita Mü-
hendisleri Komisyonu ve Öğrenci Komisyonundan oluşan 
yaklaşık 30 üyemizle birlikte Galata Kuledibi’nde buluna-
na Galata Perform Tiyatrosunun, “İz” adlı oyununu izle-
dik.

Türkiye’nin yakın tarihindeki üç farklı dönemin 
Tarlabaşı’nda yüzyıllık bir binada bıraktığı izleri anlatan 
oyun, 1950’lerde yaşayan ve 6-7 Eylül olaylarına tanık 
kız kardeşler Markiz ve Eleni; 1980lerdeki devrimci Ah-
met ve onun Karadenizli ev sahibi Turgut Usta; 2000lerde 
aynı evde yaşayan ve seks işçisi olarak çalışan Sevengül 
adlı travesti ve onun sevgilisi Rizgar’ın aynı evde farklı 
dönemlerde geçen hayatları aynı anda sahneleniyordu.

TKGM Bölge Müdürlüğü 
ziyaret edildi

4 Mart 2014 tarihinde Şube Yönetim Kurulumuz ta-
rafından İstanbul Sultanahmet’te bulunan Tapu ve Ka-
dastro Bölge Müdürlüğü ziyaret edildi. Şube Başkanımız 
Mehmet Yıldırım, Şube 2. Başkanımız Turğay Erkan ve 

Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Akif Yılmaztürk tarafından 
gerçekleştirilen ziyarette TKGM Bölge Müdür Yardımcısı 
meslektaşımız ve üyemiz Mehmet Yiğit ile Bölge Müdür-
lüğünde çalışan meslektaşlarımız katıldı. Kurumlar ara-
sında yapılan işbirliklerinin oda çalışmalarını ve meslek 
alanımızı daha da güçlendireceği vurgulanırken Bölge 
Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit Tapu ve Kadastro Müze-
si çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Üyelerimize bilgi 
verdi. Toplantıdan sonra çalışmalarına devam edilmekte 
olan Tapu ve Kadastro Müzesi gezildikten sonra Tapu ve 
Kadastro Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu ziyaret edile-
rek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Ziyaretimizin gerçekleşmesinde emeği geçen başta 
TKGM II.Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit olmak 
üzere TKGM II. Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu’na ve 
katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

İstanbul Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü
ziyaret edildi 

11 Mart 2014 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz tarafından İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Çevre Şe-
hircilik İl Müdürlüğünde Görev Yapan üyelerimiz ziyaret 
edildi. Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube II. Baş-
kanımız Turğay Erkan ve Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ali 
Hasan Bakır’ın katıldığı ziyarette Şube Başkanı Mehmet 
Yıldırım Şube çalışmalarını yürütülmesi açısından üyele-
rimiz ile yan yana gelmenin bir aracı olarak gördükleri 
bu ziyaretleri önemsediklerini belirtti. Şube çalışmaları, 
TMMOB ve bağlı odalara yönelik yasal müdahaleler konu-
sunda bilgi verilen toplantıda Çevre Şehircilik İl Müdürlü-
ğünde çalışan meslektaşlarımızın sorunları hakkında bilgi 
alındı. Üyelerimizin Oda çalışmalarında ve komisyonlarda 
destek vermesi gerekliliğinin kolektif bir oda çalışmasının 
yürütülmesi açısından gerekliliğinin vurgulandığı ziyareti 
Şubemiz için oldukça verimli geçti. Toplantının düzenlen-
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şube haberleri

mesinde emeği geçen başta üyemiz Mehmet Akan olmak 
üzere toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

Berkin Elvan’ın 
cenaze töreni yapıldı

Taksim Gezi Parkı‘nın alışveriş merkezi ve otel yapıl-
masına karşı Haziran ayı boyunca süren ve Türkiye‘nin 
dört bir yanına yayılan kitlesel eylemler sırasında 16 Ha-
ziran 2013 tarihinde Okmeydanı‘ndaki evinden ekmek 

almak için dışarı çıktığı sırada, polisin attığı gaz bombası 
fişeğinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve 269 
gün hayat mücadelesi sürdüren 15 yaşında ki bir çocuk 
olan Berkin Elvan’ın 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kay-
betmesi üzerine 12 Mart 2014 günü cenaze töreni yapıl-
dı. 

Okmeydanı Cem evinden kaldırılan cenaze yüz binler-
ce İstanbullunun katılımı ile kitlesel olarak toprağa veril-
di. Cenaze törenine şube üyelerimiz tarafından da katılım 
sağlandı. Cenaze sonrasında Taksime gitmek isteyen kit-
leye polis gaz bombaları ve tazikli su ile müdahale etti.
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16 Mart 2014 tarihinde Yalova’da bulunan meslek-
taşlarımız ile kahvaltılı bölge toplantısı gerçekleştirildi. 
Express Cafe’de gerçekleştirilen kahvaltıya Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Yalova İl Temsilcisi ve Temsilci yardım-
cılarımız ile Yalova’da bulunan meslektaşlarımız katıldı. 
Yaklaşık 25 kişinin katıldığı toplantıda şube çalışmaları 
konusunda bilgi verilirken Yalova İlinde meslektaşlarımı-
zın yaşadığı sorunlar konusunda bilgi alındı. 

Teknik Uygulama Sorumluluğu ve Mesleki Faaliyet 
Denetimlerinin konuşulduğu toplantıda Yalova’da TUS 
uygulamasının üyelerce yerine getirildiği vurgulandı. 
Yalova dışından gelen meslektaşların hizmet ücretlerini 
düşürdüğü ve mesleki denetimlerin yapılmasında aksak-
lıklar meydana geldiğine dikkat çekilirken konu hakkın-
da gerekli girişimlerin başlatılması gerekliliği vurgulandı. 

İmar Kanununun 18.madde uygulamaları konusunda da 
Yalova özelinde sorunlar yaşandığı ifade edildi.

Yalova’da daha aktif bir oda örgütlenmesi için Şube 
olarak neler yapılması gerektiğinin konuşulduğu kahval-
tını Şube çalışmalarımız açısından oldukça verimli geçti. 
Kahvaltının düzenlenmesinde emeği geçen başta İl tem-
silcimiz Cemil Selçuk ve Temsilci Yardımcılarımız Levent 
Kasap, Yalçın Tunç, Şube personelimiz Leyla Çırpan’a ve 
toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

İTÜ’de “Mezun Olduk Ya Sonra”
başlıklı panel forum yapıldı

HKMO İstanbul Şubesi Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu, HKMO Öğrenci Komisyonunu ve İTÜ Jeode-

şube haberleri

Yalova İl Temsilciliğimizde kahvaltılı bölge toplantısı yapıldı
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zi ve Fotogrametri Kulübü 25 Mart 2014 tarihinde İTÜ 
İnşaat Fakültesi Konferans Salonunda “MEZUN OLDUK 
YA SONRA?” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte 
konuşmacı olarak Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Akif 
Yılmazkaya, Emrah Volkan, genç mühendislerden Osman 
BAL, ve Hüseyin KURT yer alırken, etkinliğin yürütücülü-
ğünü de Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Evrim Savaş 
yaptı. Konuşmacılar iş hayatında nelerle karşılaştıklarını 
katılımcılarla paylaştı. Özel sektörde yaşanan sıkıntılar 
katılımcılara aktarılırken, etkinliğin son kısmında ise iş 
yaşamına ilişkin sorulara cevap verildi. Konuşmacılar 
yaşanan sıkıntıların aşılması için örgütlü bir mücadeleye 
ihtiyaç duyulduğu ve bunun da meslek örgütümüz olan 
HKMO da örgütlenerek ve çeşitli komisyonlara katılarak 
mümkün olduğu özellikle vurguladı.

YTÜ Staj Başvuru Masası açıldı

Üniversitelerin Harita Mühendisliği Bölümü öğrenci-
lerinin yaz döneminde yapmak zorunda oldukları arazi ve 
büro stajları için Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühen-
disliği Bölümünde 5 Nisan 2014 tarihinde Şube Öğrenci 
Komisyonumuz tarafından HKMO Staj Başvuru masası 
açıldı. Staj yapacak öğrencilerin staj yeri bulması konu-
sunda yardımcı olduğunu düşündüğümüz başvuru masa-
sına çok sayıda bölüm öğrencisi başvurdu. Staj masasının 
açılmasında emeği geçen Öğrenci Komisyonu Üyelerimi-
ze teşekkür ederiz.

HKMO 44.Dönem Şube 
Delegasyon Toplantısı yapıldı

5 Nisan 2014 tarihinde Mimarlar Odası Büyükkent 
Şubesi Dış Karakol Binasında HKMO 44. Dönem Genel 

Kuruluna giderken Şubemizden katılacak delegelerimiz-
le birlikte bir toplantı gerçekleştirildi. HKMO 44. Genel 
Kurulunda Şubemiz tarafından götürülecek önerilerin 
tartışıldığı ve karar alındığı toplantı oldukça verimli geçti. 
Toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

Harita Kadastro Tapu Müze
Derneği tanıtım toplantısı tapıldı

2000-2001 yıllarında dile getirilen ve 01.04.2008 tari-
hinde Odamız ile TKGM Genel Müdürlüğü arasında imza-
lanan protokol ile çalışmaları başlatılan ülkemizde kurul-
ması planlanan Harita ve Kadastro Müzesi ile ilgili olarak 
yol alınamaması nedeni ile 10 Şubat 2014 tarihinde 16 
kurucu üye ile Harita-Kadastro-Tapu Müzesi Derneği ku-
ruldu. 

Harita-Kadastro-Tapu Müzesi Derneği kurucu üyele-
ri kurulan derneğin amaçlarını ve faaliyetleri konusunda 
bilgi vermek amacıyla 10 Nisan 2014 tarihinde Şubemiz 
toplantı salonunda tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

şube haberleri



10

Şubemizde Mesleki Eğitim 
Kursları yapıldı

Şubemiz gerek meslek alanlarımızı yakından ilgilen-
diren güncel mesleki, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
meslektaşlarımızla buluşturan başlıklardaki çalışmalarını, 
gerekse meslektaşlarımızın istem ve talepleri doğrultu-
sunda şekillenen eğitimlerini yeni dönemde de sürdür-
mektedir.

Bu kapsamda NetCAD Firması ile yapılan protokol 
çerçevesinde 11-12-13 Nisan Tarihlerinde NetCAD Te-
mel Eğitimi, 25-26-27 Nisan tarihlerinde Yol Proje Eğiti-
mi, 2-3-4 Mayıs tarihlerinde Harita ve İmar Uygulamaları 
eğitimi Şube Toplantı Salonumuzda verildi. Şube Eğitim-
lerimize sonraki tarihlerde üyelerimizden gelen talepler 
doğrultusunda devam edilecektir.

HKMO 44. Genel Kurulu’na
katıldık 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 44. 
Olağan Genel Kurulu 18-20 Nisan 2014 tarihleri ara-
sında Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştirildi. 
Açılış Konuşmasını 43. Dönem Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş’ın yaptığı Genel Kurul‘da çalışma raporu ve mali 

rapor okunarak 43. Dönem çalışmaları konusunda bilgi 
verildi. Genel Kurul tarafından oluşturulan Mali İşler ve 
Bütçe Komisyonu, Yönetmelikler Komisyonu ve Sonuç 
Bildirgesi Komisyonları Genel Kurul‘a sunulan önergeleri 
değerlendirerek Genel Kurul Sonunda Kurulun onayına 
sundu. Yönetmeliklerin birçok maddesinde değişiklikle-
rin yapıldığı Genel Kurul oldukça verimli geçti. Şubemiz 
delegeleri tarafından Genel Kurul öncesi yapılan İstanbul 
Şube delegasyon toplantısında alınan kararlar Genel Ku-
rula önerge olarak sunuldu.

1 Mayıs İstanbul 

İşçi ve Emekçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı geçen yıl olduğu gibi bu 
sene de İstanbul’da sıkıyönetim günlerine sahne oldu. 
Taksim’e çıkan birçok ulaşım noktasında trafik ve top-
lu ulaşım engellenerek emekçilerin Taksim meydanına 
ulaşması engellenmeye çalışıldı. TMMOB İstanbul İl Ko-
ordinasyon Kurulu tarafında Beşiktaş olarak belirlenen 
toplanma noktasında diğer yerlerde olduğu gibi yoğun 
bir polis baskısı gerçekleşti. TOMA’larla su sıkarak ve gaz 
bombaları ile emekçilerin yürüyüşü engellendi.

 

12 Eylül Müdahil Aileleri 
Şubemizi ziyaret etti
12 Eylül Darbecilerinin yargılanma sürecinin sonuna 

gelindiği günlerde 28.05.2014 tarihinde yapılacak olan ve 
karar duruşması olarak beklenen 12 Eylül askeri darbe-

şube haberleri
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sine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhur-
başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli 
Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın yargılandıkları davanın 
sonuçlanmasına yönelik kamuoyu oluşturmak için arala-
rında üyelerimizin de bulunduğu 12 Eylül müdahil aile-
leri 13 Mayıs 2014 tarihinde Şube Yönetim Kurulumuzu 
ziyaret etti. 

Soma’da yaşanan iş cinayeti için
yapılan iş bırakma eylemine
katıldık

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB olarak 13 Mayıs 2014 
günü Manisa’nın Soma ilçesindeki madende meydana 
gelen iş cinayetinde hayatını kaybeden 301 işçi için 
yapılan iş bırakma eylemine katıldık. İstanbul Gayrette-
pe Türk Telekom Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş 
Mecidiyeköy meydanında yapılan basın açıklaması ile 
son buldu.

YTÜ Konferans Salonunda 
“Mezun Olduk Ya Sonra” 
başlıklı etkinlik gerçekleştirildi

İlki 25 Mart 2014 tarihinde İstanbul Teknik Üniversi-
tesinde gerçekleştirilen HKMO İstanbul Şubesi Genç Ha-
rita Mühendisleri Komisyonu ve HKMO Öğrenci Komis-

yonunu tarafından düzenlenen “Mezun Oldu Ya Sonra?” 
başlıklı etkinliğin ikincisi 20 Mayıs 2014 tarihinde Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Konferans Salonun-
da yapıldı. Şube Yönetim Kurulu üyemiz Akif Yılmazkaya, 
Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi ve üyemiz 
Osman Bal, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve 
İş yeri Temsilcimiz Taylan Öcalan’ın konuşmacı olarak ka-
tıldığı etkinliğin genç meslektaşlarımız açısından verimli 
geçtiğine inanıyoruz.

HKMO Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı
İstanbul’da yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 44. Dönem 1. 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 
tarihinde İstanbul’da yapıldı. Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu, Denetleme Kurulu Üyeleri, TMMOB Temsilcimiz, 
HKMO Şube ve Merkeze bağlı temsilciliklerin yöneticileri-
nin katıldığı Başkanlar Kurulu Toplantısı Somada hayatını 
yitiren maden İşçileri için saygı duruşu ile başladı. Daha 
sonra Odamızın önümüzdeki dönem çalışmaları ile Şube 
ve Merkeze bağlı temsilciliklerimizin sorunları tartışıla-
rak, ortak çözüm yöntemleri bulunmaya çalışıldı.

Şube Temsilciler Kurulu 
Toplantısı yapıldı

Şube Yönetim Kurulumuz tarafından her çalışma dö-
neminin başında yapılan Temsilciler Toplantısının 23. Dö-
nem ilk toplantısı Taksim Greenpark Otelde gerçekleşti. 
HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, II. Başkan Harun 
Reşit Sever, Genel Sekreter Levent Özmüş, Örgütlenme 
Sekreteri Önder Serkan Atagün Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleri Ayhan Erdoğan, Dr. Mahmut Olcay Kork-
maz, Oda Danışmanı Hüseyin Özgün, Şube Yönetim Ku-
rulu üyelerimiz ve Şube Temsilcilerimizin katıldığı top-

şube haberleri
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lantıda Temsilciliklerimizin sorunları ile mesleki faaliyet 
denetimleri konusunda yapılması gereken çalışmalar 
konusunda bilgi verildi. Oldukça verimli geçtiğine inandı-
ğımız toplantıya katılan Genel Merkez Yöneticilerimiz ve 
Temsilcilerimize teşekkür ederiz.

TMMOB 43. Dönem 
Genel Kuruluna katıldık

TMMOB 43. Dönem Genel Kurulu 29 Mayıs- 1 Hazi-
ran 2014 tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Nazım 
Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleşti. Şubemizden 24 
Delegenin katıldığı Genel Kurulda Somada yaşanan İş 
cinayeti ve Taksim Gezi Parkı Eylemleri tartışılan başlıca 
konular arasında yer aldı. 

Genel Kurula getirilen konular arasında TMMOB ile 
SGK arasında imzalanan asgari ücret protokolü, TMMOB 
delegesi olabilmek için 10 yıllık mühendis olma şartının 
kaldırılması Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olan 
ismin diğer meslek birliklerinde olduğu gibi Türkiye Mü-
hendis Mimar Odaları Birliği olarak değiştirilmesi, Kadın 
Mühendislerin Sorunları, Engelli Mühendis Kurultayının 
yapılması gibi birçok konu tartışıldı.

Yalova İl Temsilciliğimiz 
tarafından Yalova’daki 
Belediye Başkanlıklarına 
ziyaretler gerçekleştirildi

Yalova İl Temsilciliğimiz tarafından 30 Mart 2014 ta-
rihinden sonra yapılan Yerel Seçimler sonucu seçilen Be-
lediye Başkanlıklarına İl Temsilcimiz, Temsilci Yardımcıla-
rımız ve üyelerimiz tarafından ziyaretler gerçekleştirildi. 
Ziyaretler Kapsamında;

• Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan
• Esenköy Belediye Başkanı Özer Kaptan
• Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar
• Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin
• Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal
• Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman
• Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt 
• Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen 

ziyaret edildi.

Geleneksel Şube yemeğimiz yapıldı 
31. Geleneksel Şube Yemeğimiz 7 Haziran 2014 Cu-

martesi günü İstanbul Boğazında Teknede gerçekleşti. 
Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım’ın açılış konuşması 
ile başlayan gece 22.Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 
teşekkür plaketlerinin verilmesi ile devam etti. Birlik ve 

şube haberleri
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Dayanışmamızı büyüttüğüne inandığımız, üyelerimizin 
hoşça vakit geçirdiğine inandığımız şube yemeğimiz pla-
ket töreninden sonra müzik dinletisi ile devam etti.

Yalova Temsilciliğimizde 
üye toplantısı gerçekleştirildi

28 Haziran 2014 tarihinde Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Yalova İl Temsilcilik Binasında Yalova’daki 
üyelerimiz ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şube Başkanı-
mız Mehmet Yıldırım Şube etkinliklerimiz konusunda 
bilgilendirme yaptıktan sonra Yalova’da üyelerimizin 
karşılaştıkları sorunlar ve yapılan mesleki faaliyetler ko-
nusunda bilgilendirmede bulunuldu. Kentsel Dönüşüm 
konusunda Yalova Belediyesi tarafından yeni bir çalışma 
başlatıldığı vurgulanırken İl Temsilciliği olarak Yalova’da 
bulunan yerel Yönetimlere ziyaretler yapıldığı, Yalova’da 
meslek alanımızın geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapıldığı vurgulandı. Geçmiş döneme göre İl Temsilcili-

ğinin açılmasından sonra meslek alanı olarak daha ileri 
bir noktada bulunduğumuz belirtilirken, Yalova’da kent-
sel dönüşüm alanında yapılacak bir etkinliğin bu etkiyi 
güçlendireceği vurgulandı. Oldukça verimli geçtiğini dü-
şündüğümüz toplantının düzenlenmesinde Emeği geçen 
başta İl Temsilcimiz Cemil Selçuk olmak üzere İl Temsilci 
yardımcılarımız ve Yalova Şube Personelimiz ile toplantı-
ya katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

 Şubemiz Fotoğraf Atölyesi 
çalışmaları başladı
Ş u b e m i z 

b ü n y e s i n d e 
oluşturulan Fo-
toğraf Atölyesi-
nin ilk toplan-
tısı 20 Haziran 
2014 tarihinde 
Şube Toplantı 
Salonunda ya-
pıldı. 

Şube Yö-
netim Kurulu 
Üyemiz Ali Ha-
san Bakır Tara-
fından verilen 
eğitimde atölye 
katılımcılarına, 
Fotoğraf Maki-
nesi, Işık, Çekim teknikleri, Filtreler ve yardımcı araçlar 
konusunda bilgi verildi. 

Üyelerimiz tarafından ilgi çektiğini düşündüğümüz 
atölye çalışmaları 27 Haziran 2014 Cuma günü saat 
19.00’da fotoğraf sanatçısı Deniz Koçak’ın eğitmenliğinde 
Kompozisyon Eğitimi ile devam etti.

şube haberleri



•	123	sicil	numaralı	üyemiz	Ahmet	Kayhan	Kendirli	15.08.2014	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	meslektaşları-
mıza başsağlığı dileriz.

•	148	sicil	numaralı	üyemiz	Vahdettin	Keskin	20.03.2014	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	meslektaşlarımıza	
başsağlığı dileriz.

•	1834	sicil	numaralı	üyemiz	Naci	Kartal‘ın	annesi	Şaziye	Gülten	Kartal	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailelerine	ve	sevenlerine	
başsağlığı dileriz.

•	2348	sicil	numaralı	üyemiz	Rıza	Özel	ve	2667	sicil	numaralı	üyemiz	Yunis	Özel‘in	babası	Mehmet	Özel	yaşamını	yitirmiştir	Meslektaşla-
rımıza, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	3405	sicil	numaralı	üyemiz	Hüseyin	Ali	Köklü	ve	3406	sicil	numaralı	üyemiz	Adil	Köklü‘nün	anneleri	Fatma	Köklü	02.04.2014	tarihinde	
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 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.

•	3874	sicil	numaralı	üyemiz	Muhammet	Demir	02.04.2014	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	meslektaşlarımıza	
başsağlığı dileriz.

•	4129	sicil	numaralı	üyemiz	Ceyhun	Cem	Kolcu	12.07.2014	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	meslektaşlarımıza	
başsağlığı dileriz.

•	7430	sicil	numaralı	üyemiz	Orhan	Güven‘in	annesi	Asiye	Güven	03.08.2014	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailelerine	ve	
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	12350	sicil	numaralı	üyemiz	Merve	Keskin‘in	babası	Gürsel	Keskin	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	sevenlerine	başsağ-
lığı dileriz.

•	1060	sicil	numaralı	üyemiz	Ahmet	Çalışkan	11.07.2013	tarihinde	T.C.	Ulaştırma,	Denizcilik	ve	Haberleşme	Başkanlığı	Karayolları	Genel	
Müdürlüğü	1.	Bölge	Müdürlüğü	Kamulaştırma	Başmühendisliği‘nden	emekliye	ayrılmıştır.	Meslektaşımıza	mutluluklar	dileriz

•	1582	sicil	numaralı	üyemiz	Hasan	Ali	Kanıtürk	Bakırköy	Belediyesi	Emlak	ve	İstimlak	Müdürü	olarak	atandı.	Meslektaşımıza	başarılar	ve	
mutluluklar dileriz.

•	2774	 sicil	numaralı	üyemiz	Hasan	Tahsin	Usta	Gaziosmanpaşa	Belediye	Başkanı	olmuştur.	Meslektaşımıza	başarılar	ve	mutluluklar	
dileriz.

•	2913	sicil	numaralı	üyemiz	Murad	Kuleli	Yalova	Belediyesi	Fen	İşleri	Müdürü	olarak	atanmıştır.	Meslektaşımıza	başarılar	ve	mutluluklar	
dileriz.

•	5413	sicil	numaralı	üyemiz	Levent	Kasap	Yalova	Belediyesi	 İmar	Müdürü	olarak	atanmıştır.	Meslektaşımıza	başarılar	ve	mutluluklar	
dileriz.

•	6360	 sicil	numaralı	üyemiz	Süleyman	Pergel	Pendik	Belediye	Başkan	Yardımcısı	olmuştur.	Meslektaşımıza	başarılar	 ve	mutluluklar	
dileriz.

•	6593	sicil	numaralı	üyemiz	Selçuk	Bostan	Sancaktepe	Belediye	Başkan	Yardımcısı	olmuştur.	Meslektaşımıza	başarılar	ve	mutluluklar	
dileriz.

•	8076	sicil	numaralı	üyemiz	Remzi	Şeker	Pendik	Belediye	Başkan	Yardımcısı	olmuştur.	Meslektaşımıza	başarılar	ve	mutluluklar	dileriz.
•	10063	sicil	numaralı	üyemiz	M.Tevfik	Gösu	Esenler	Belediye	Başkanı	olmuştur.	Meslektaşımıza	başarılar	ve	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	İşletme	

Grup Müdürlüğü’nde Harita Mühendisi iken 07.06.2013 tarihinde Emlak ve Kamulaştırma Baş Mühendisi olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

•	12231	sicil	numaralı	üyemiz	Umut	Gürses	Yalova	ili	Kadıköy	Belediyesi	Fen	İşleri	Müdürü	olarak	atanmıştır.	Meslektaşımıza	başarılar	ve	
mutluluklar dileriz.

•	8569	sicil	numaralı	üyemiz	Engin	Kaya	ve	Güler	Öztürk	çifti	06.04.2014	tarihinde	evlenmişlerdir.	Ömür	boyu	mutluluklar	dileriz.
•	13788	sicil	numaralı	üyemiz	Ayşegül	Gervan	ve	Osman	Kılıçaslan	çifti	18.06.2014	tarihinde	evlenmişlerdir.	Ömür	boyu	mutluluklar	

dileriz.
•	11428	sicil	numaralı	üyemiz	Deniz	Tuğçe	Argönül	ve	Serhat	Durdu	çifti	22.06.2014	tarihinde	evlenmişlerdir.	Ömür	boyu	mutluluklar	

dileriz.
•	10216	sicil	numaralı	üyemiz	Suat	Eryılmaz	ve	Binnaz	Özdoğan	çifti	17.08.2014	tarihinde	evlenmişlerdir.	Ömür	boyu	mutluluklar	dileriz.

Yitirdiklerimiz

•		8410	sicil	numaralı	üyemiz	Özgür	Kara	ile	Zeynep	Kara	çiftinin	11.08.2014	tarihinde	bir	kız	çocuğu	olmuştur.	Zümra	adını	verdikleri	
bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz. 

•	8602	sicil	numaralı	üyemiz	Yılmaz	Eroğlu	ile	Pınar	Eroğlu	çiftinin	12.07.2014	tarihinde	ikiz	erkek	çocukları	olmuştur.	Mehmet	Berkin	ve	
Yiğit Ata adını verdikleri bebeklere “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

Evlenenler

Yeni Doğanlar

Atananlar

14

şube haberleri
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GÜLE GÜLE BERKİN...
GÜLE GÜLE UMUDUN ÇOCUĞU...
Taksim	Gezi	Parkı‘nın	alışveriş	merkezi	ve	otel	yapılmasına	karşı	Haziran	ayı	boyunca	

süren	ve	Türkiye‘nin	dört	bir	yanına	yayılan	kitlesel	eylemlere	karşı	polisin	yaptığı	müdaha-
leler sonrası 12 yurttaşımız gözünü kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış, gözaltı ve işkenceye 
maruz kalmıştır.

Kentlerine ve Yaşam alanlarına sahip çıkma mücadelesinde hayatını kaybeden Abdul-
lah Cömert, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Ah-
met	Atakan	ve	Hasan	Ferit	Gedik‘den	sonra	16	Haziran	2013‘te	Okmeydanı‘ndaki	evinden	
ekmek almak için dışarı çıktığı sırada, polisin attığı gaz bombası fişeğinin başına isabet et-
mesiyle ağır yaralanan ve 269 gündür yoğun bakımda tedavi gören 15 yaşında ki bir çocuk 
Berkin	Elvan	da	bu	sabah	saat	07.00‘de	yaşamını	yitirmiştir.

Uğur	Kaymaz‘ın,	Ceylan	Önkol‘un,	Roboski‘nin	sorumluları	ve	azmettiricileri,	‘polise	ben	emir	verdim,	polisimiz	demokrasi	
testinden	başarıyla	geçmiştir.	Adeta	bir	kahramanlık	destanı	yazmıştır‘	sözleriyle	Berkin	Elvan‘ın	da	öldürülmesine	de	sebep	
olmuşlardır. Sorumlular bu cinayetlerin hesabını vermelidirler.

Berkin	Elvan‘ın	öldürülmesine	tepki	gösteren	ve	hastanedeki	cenazesini	almak	isteyenlere	yönelik	uygulanan	şiddet	artarak	
devam etmektedir. Artık bu şiddet son bulmalıdır.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak 
olan	demokratik	eylemlere	karşı	uygulanan	her	türlü	şiddet	içerikli	müdahaleyi	kınıyoruz.	Berkin	Elvan‘ın	ailesi,	yakınları,	ar-
kadaşları	ve	bütün	duyarlı	kamuoyunun	acısını	paylaşıyoruz.	Gezi	Parkı	direnişinde	öldürülen	değerlerimizi	ve	Berkin	Elvan‘ı	
sevgiyle anıyor, anılarını mücadelemizde yaşatacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

SOMA‘DA YAŞANAN MADEN FACİASI KAZA DEĞİL KATLİAMDIR!
SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR!
13 Mayıs 2014 Salı günü Manisa iline bağlı Soma ilçesinde Soma Maden İşletmeleri A.Ş. 

tarafından işletilen maden ocağında trafo patlaması nedeniyle meydana geldiği söylenen 
olayda şu an itibariyle göçük altında kalan 205 maden ocağı emekçisinin hayatını kaybet-
tiğini üzüntüyle öğrendik. 

Hala devam eden kurtarma çalışmalarında her biri bir eş, bir kardeş, bir baba olan yüz-
lerce emekçi mahsur kalmış, yüzlercesi yaralanmıştır. Maden ocağının önünde binlerce ma-
denci yakını ocaktan gelecek mutlu bir haber için umut ve çaresizlikle beklemektedir.

Uygulanan özelleştirme politikaları ile; işçi sayısını azaltarak bir işçiye daha çok iş yap-
tırma, tecrübeli işçileri işten çıkarıp daha ucuza yeni ve tecrübesiz işçi çalıştırma, taşeron-
lar eliyle bilgisiz ve deneyimsiz işçileri istihdam etme, yoğun birikim ve deneyime sahip 
olan kurum ve kuruluşlar yerine üretimin, teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve 
uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin 
de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması, giderleri azaltma adına her türlü güvenlik önlemi için harcanan parayı kısma, işçi 
güvenliği ve iş sağlığı kurallarına uymama, iş cinayetlerinin ve ölümlerin misli olarak artmasına neden olmuştur.

Başta maden ocağının sahibi olan Soma Maden İşletmeleri A.Ş.olmak üzere, madenlerdeki iş cinayetleri için “Bu mesleğin 
fıtratında	ölüm	vardır”	diyerek	göz	yumanlar	ve	henüz	15	gün	önce	mecliste	Soma‘daki	maden	ocakları	hakkında	verilen	araş-
tırma	önergesini	reddeden	AKP‘li	milletvekilleri	olmak	üzere	ilgili	bakanlıklar	ve	iş	cinayetlerinin	artarak	devam	etmesine	yol	
açan politikalar yürüten hükümet suçludur ve derhal istifa etmelidir!

Güvenli çalışma yaşamı talebimizin haklılığı ile mücadelemizi daha da büyütecek, iş cinayetlerinde katledilen ve yaşamını 
yitiren emekçileri unutmayacak, unutturmayacağız.

Soma‘daki	katliama	sessiz	kalmayacağımızı,	emekçilerin	hayatının	bu	kadar	ucuz	olmadığını	göstermek	ve	ölen	 işçi	kar-
deşlerimize sahip çıkmak için DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve demokrasi güçlerinin çağrısıyla 14 Mayıs 2014 Çarşamba (Bugün) 
19.00‘da	Taksim	Tünel‘den	başlayacak	olan	yürüyüşe	katılımınızı	bekliyoruz.

                                       TMMOB
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

basın açıklamaları
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basın açıklamaları

‘Türkiye’de acı, garip ve ilan edilmeyen bir nüfus planlaması var aslında...
İnsan hayatının değeri yok..
Her gün binlerce kişi trafik kazasında,
İş kazasında,
Terör saldırısında,
Doğal afetlerde,
Cinayetlerde….
Ölüyor…
Ve bedeli ödenmiyor..
Bir cümle, bir satır haber oluyor, istatistiklere giriyor belki… o kadar…’

Gülseren Yurttaş

Basına ve Kamuoyuna;

Şu anda bulunduğumuz yerde İSKİ Melen Çayı Boğaz Geçiş Projesinin Sarayburnu Şantiyesi’ndeki Kutay İnşaat firmasının taşeronu olan DETEK 
(Deniz Teknolojisi Limited Şirketi) adlı firmada çalışan 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 7 yıl geçmesine karşın, çalışma yaşamındaki ihmaller sonucunda, binlerce insanımız benzer iş cinayet-
lerine kurban edildi. İhmaller zincirinin arkasındaki asıl sorumlular bir türlü ortaya çıkarılmadı, yasaların öngördüğü en üst sınırdan caydırıcı cezala-
ra çarptırılmadı.  Kamusal denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde işletilmemesi, yetersiz mevcut yasal düzenlemelerin dahi uygulanmaması, iş 
güvenliği konusundaki tüm yasal ve yönetsel çerçevenin, insan yaşamı gözetilerek şekillenmemesi ve taşeronlaşmanın giderek yaygınlaşması gibi 
nedenlerle iş cinayetleri ülke genelinde hız kesmeden artarak devam etti. Bütün bu yaşananlar ve gidişat acımızı ve geleceğe yönelik kaygılarımızı 
her geçen gün daha da derinleştirmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından yazılı, görsel, dijital basından takip edilebilen ve emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ışığında 
tespit edilebildiği kadarı ile 2014 yılı içerisinde;

• Ocak ayında en az 97 işçi, 
• Şubat ayında en az 82 işçi, 
• Mart ayında en az 122 işçi, 
• Nisan ayında en az 121 işçi, 
• Mayıs ayında en az 417 işçi, 
• Haziran ayında en az 146 işçi, 
• Temmuz ayında en az 127 işçi, 
• Ağustos ayında en az 158 işçi hayatını kaybetti.
Yıllara göre ise 2002 yılında 878, 2003 yılında 811, 2004 yılında 843, 2005 yılında 1096, 2006 yılında 1601, 2007 yılında 1043, 2008 yılında 

866, 2009 yılında 1171, 2010 yılında 1444, 2011 yılında 1700, 2012 yılında 744, 2013 yılında 1203 ve 2014 yılının ilk 8 ayında ise 1270 olmak üzere 
toplam 14670 işçi yaşamını yitirdi.

Bu veriler sadece kayıtlara geçen işçi cinayetlerini içermekte olup kayıtlara geçmeyen cinayetlerin dikkate alınması halinde, bu rakamlar en az 
üç katına çıkmaktadır.

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma İlçesi’nde, taşeronlaştırmanın ve aşırı üretim zorlamasının sonucunda resmi kayıtlara göre arala-
rında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 maden işçisi yaşamını yitirdi. Soma’daki kayıpların acısı devam ederken 11 Haziran 2014 tarihinde 
Şırnak’ta yaşanan göçükte 3 işçi, İstanbul Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadı arsasında yapımı süren Torunlar İnşaat’a ait rezidans inşaatında 
asansör kazası sonucu 10 işçi hayatını kaybetti.

Bugün Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak sunulan inşaat sektörü; taşeron uygulamaları, yoğun çalışma şartları, göz ardı edilen güvenlik 
önlemleri, aşırı iş temposu baskısı altında insan hayatını hiçe sayan uygulamalara sahne oluyor. Başta Suriye olmak üzere birçok ülkeden Türkiye’ye 
akan göç dalgası ile birlikte ucuz işgücü cennetine dönen ülkemizde, işçilere yeterli eğitimlerin verilmemesi, işverenin iş güvenliği önlemlerine 
önem vermemesi veya maliyet açısından göz ardı etmesi, sorumluluğun iş güvenliği uzmanlarına yıkılması ve sorumluların yeterli cezaları almama-
sı inşaat, maden, tarım gibi birçok sektörde işçi cinayetlerinin bir önceki yıllara göre artarak devam etmesine neden olmaktadır.

Son günlerde oluşan kamuoyu baskısı sonucu iş yasasında değişikliği meclise taşımak zorunda kalan iktidar, hazırladığı torba yasa içine pek çok 
sayıda ilgisiz yasa maddesini koyarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konularının torba yasa içerisinde unutturulmasını başardı. Oysa biliyoruz ki, çalışma 
yaşamına dair var olan yasalar bile kararlılıkla uygulansaydı, bu güne kadar yaşanan pek çok cinayetin önüne geçilmesi mümkün olacaktı.

Artan işçi cinayetlerinden anlaşılan odur ki; sermayenin aşırı kar hırsı ve bu gidişata göz yuman siyasi iktidarın yürüttüğü rant politikaları devam 
ettikçe, taşeronlaşma ve üretim zorlaması sürdükçe, kuralsız ve esnek çalışma var oldukça kazalar cinayete, cinayetler katliama dönüşmeye devam 
edecektir.

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 iradeyle “önce insan yaşamı” dü-
şüncesini somut olarak uygulamaya geçirmeye davet ediyor ve iş cinayetlerinin arkasındaki asıl sorumluların yasaların öngördüğü en üst sınırdan 
caydırıcı cezalarla cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Karın ön planda tutulduğu, insan yaşamının değersizleştirilerek taşeronlaşmaya ve denetimsizliğe kurban edildiği şantiyelerde, tersanelerde, 
fabrikalarda, maden ocaklarında 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.

TMMOB
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
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“... Dünya nüfusu yılda 70 milyon kişi artmaktadır. 
2020 yılına kadar, Avrupa’nın doğalgaz ve petrol gereksi-
nimi sırasıyla % 80 ve % 90 oranında ithalata bağlı hale 
gelecektir. 2030 yılında, küresel enerji tüketimi iki katına 
çıkacaktır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 
büyümesinin bir sonucu olarak, iki milyar insan 10,000 $ 
ile 30,000 $ arasında kişi başına gelir düzeyine ulaşacak; 
malların tüketimi katlanarak artacak ve böylece enerji ve 
hammadde talebi olacaktır. Örneğin, bugün dünya çapın-
da 800 milyon olan otomobil sayısı 2030 yılında iki katına, 
1,6 milyara çıkacaktır. 2050 yılında da 2,5 milyar araç sa-
yısına ulaşılacaktır. Çin’de, sadece on yıl içinde araba mik-
tarı bugünkü sayısı olan 60 milyondan 130 milyona kadar 
çıkacak ve 2030 yılında bu sayı 600 milyona ulaşacaktır.

Mevcut teknolojiler ve toplam enerji ihtiyacının % 
80’ini karşılayan hidrokarbonlara olan bağımlılık değiş-
meden kaldığı sürece, 2050 yılına kadar iklim değişikliğine 
neden olan emisyonlar % 50 oranında artacaktır. Enerji 
teminindeki güvenlik sorunları ve hammaddeye erişim-
deki güçlükler, piyasa spekülasyonlarıyla birlikte Avrupa 
ekonomisinin büyümesi ve endüstriyel üretimin yaşaması 
üzerinde giderek artan ciddi bir tehdit oluşturacaktır.

Bunlar, Avrupa’nın ortak bir çaba ile çözmek zorunda 
olduğu zorlu engellerdir. Yine de, tüm bunlar mal ve hiz-
metler için yeni talep oluşturmak ve daha fazla iş yarat-
mak için bir şans olarak, dönüşüm için olumlu bir fırsat 

olarak görülmelidir. Avrupa bu fırsatı yakalamak istiyorsa, 
siyaset, yeni bir sanayi devrimi hedefleyerek üzerine düşen 
görevi yerine getirmelidir.

İlk endüstriyel devrim genellikle makineleri güç sağla-
mak için, kömür ve buharın kullanılması ile ilişkilendiril-
miş, daha sonra petrol dönemi gelmiştir. Yeterli teknolojik 
gelişmeler tarafından ivme kazanan yeni bir devrim, ana 
enerji kaynağımız olan hidrokarbonların kullanılması 
yerine, giderek daha fazla azalan kaynaklarımızın daha 
verimli ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasına öncülük 
etmelidir...”

Yukarıdaki alıntı Avrupa Komisyonu’nun Sanayi 
ve Girişimcilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Antonio 
Tajani’nin 29 Mayıs 2012 tarihinde “Büyüme Misyonu: 
Yeni Sanayi Devriminin Başını Çeken Avrupa” başlığıyla 
Brüksel’de düzenlenen ve üst düzey yetkililerin katıldı-
ğı bir konferansta yaptığı konuşmadan alıntılanmıştır1. 
Konuşmada, son dönemde Avrupa Birliğinin teknok-
ratlarından ve politik sözcülerinden sıkça duyduğumuz 
“yeni bir sanayi devrimi” söyleminin nasıl bir zeminde 
şekillendiğinin ipuçları yer alıyor.

Bugüne dek girdiği krizleri atlatabilen kapitalizm, bir 
kez daha kriz sarmalına sürüklendiği günümüz koşulla-

Sanayi Devrimine Bir Bakış

Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü

1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.   
  do?reference=SPEECH/12/395
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rında, varlığını idame ettirebilmek adına enerji kaynak-
larının kontrolünü sağlamak amacıyla savaş makinele-
rini çalıştırıyor. Emperyalist ülkeler “özgürlük” getirmek 
için girdikleri Afganistan ve Ortadoğu ülkelerinin birer 
kan gölüne dönmesine neden oldular. Emperyalist 
sistem enerji kaynakları açısından çok zengin olan bu 
coğrafyalarda düzen istemiyor, aksine taşeron akımlar 
eliyle yaratılan kaos ortamı sistemin politikalarını daha 
kolay gerçekleştirmesine zemin hazırlıyor. Uluslar arası 
ölçekte ise kapitalist-emperyalist sistemin ortaya koy-
duğu neo-liberal politikalar yoksulların ekonomiden 
aldıkların payın giderek azalmasına, zenginlerinse daha 
fazla zenginleşmesine neden oluyor. Tüm bu nedenler-
le, paylaşmayı ve insan gereksinimlerini değil rekabeti 
temel alan üretim biçiminin ve ilişkilerinin yarattığı 
gayriinsani koşullara yönelik hoşnutsuzluğun giderek 
arttığı günümüz konjonktüründe, artan ekonomik, top-
lumsal ve çevresel sorunlar karşısında, çözüm olarak 
yeni bir sanayi devriminin çıkış yolu olarak sunulması 
çok olağan görünüyor. Bu süreç, feodal üretim biçimi-
nin tıkanması sonrasında kapitalizmin ortaya çıkışı ve 
bir dizi toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeye koşut 
olarak dünya genelinde egemenliğini ilan ettiği döne-
mi anımsatıyor.

Kapitalizmin ortaya çıkış dönemini belirleyen en 
önemli gelişmelerden biri kuşkusuz, bu yazı kapsamın-
da ele alınan sanayi devrimi olmuştur. Kökleri elbette 
daha erken tarihlere çekilebilecek olsa da, Avrupa’da 
ağırlıklı olarak 18. ve 19. yüzyıllarda yapılan yeni buluş-
ların üretim sürecine olan yansımalarının bir sonucu ola-
rak gerçekleşen sanayi devrimi, buhar gücüyle çalışan 
makinelerin, kitlesel üretim şeklinde özetlenebilecek 
endüstriyel üretimi doğurması ve bunun sonucunda 
bu üretim ilişkileri temelinde sermaye birikiminin yara-
tılması şeklinde tanımlanan bir olgudur. Ancak sanayi 
devriminin, bu sınırlı tanımın ötesinde bir anlam taşıdı-
ğını, insanlığın ortaçağ karanlığından çıkarak yaşadığı 
aydınlanma döneminin bilimsel ilerlemeler açısından 
yarattığı zemin üzerinde yükseldiğini söylemek gerekli-
dir. İnsanlık, aydınlanma çağı ile ortaçağ boyunca insan 
aklını hiçe sayan ve ilerlemenin önündeki en büyük en-
gel olan dinsel bağnazlığın tahakkümünden kurtulma-
ya başlamış ve bu durum bilimsel ilerlemelerin de önü-
nü açmıştır. Bir başka ifadeyle insanlık dogmatik dinsel 
bağnazlığın etkisinden sıyrıldığında aklını kullanmaya 
başlamış, özgür düşünebilme olanağını edindiği koşul-
larda her alanda ilerleme yaratacak bir sürecin öznesi 
olabilmiştir. Sanayi devrimi de bu sürecin sonuçların-
dan biridir. Feodal üretim sürecinin toplumsal gelişim 
dinamiklerine bağlı olarak çökmesi ve bunun sonucun-
da zayıflayan aristokrasinin karşısına burjuvazinin yük-

selen bir toplumsal sınıf olarak çıkması ve bilimsel bilgi 
birikiminde ve bunun sonucunda yapılan buluşlardaki 
ilerleme birbirine koşut olarak gerçekleşmiş, feodalizm 
sonrası yeni üretim biçimleri bu ilerlemenin sonucu ola-
rak ortaya çıkmıştır.

Üzerinde yükseldiği koşullar yukarıdaki gibi özetle-
nen Sanayi Devrimi ilk olarak Birleşik Krallık’ta başlamış, 
daha sonra Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya 
ve ilerleyen dönemlerde dünyanın önemli bir bölümü-
ne yayılmıştır. Sanayi devrimine ilişkin yaşanan bu süre-
ci, dünyadaki kimi belirleyici başlıklar altında ele almak 
mümkündür:

Aydınlanma çağının etkileri

Aydınlanma felsefesinin başlangıcı yeniden doğuş 
olarak adlandırılan “Rönesans” dönemine dayanmakta-
dır. Bilimsel bilginin aydınlanmaya kaynaklık ettiği sü-
recin önemli bir yapıtaşı olan Rönesans dönemi sadece 
bilimsel ilerlemenin değil, hümanizmanın ve sekülerizm 
kavramının gelişimi açısından da önemli bir dönemdir. 
İnsanlık bu dönemden başlayarak uhrevi olana değil 
dünyevi olana odaklanmaya başlamış, gözlerini gerçek 
dünyaya çevirmiştir. Rönesans’tan sonra daha da fazla 
insana dönen düşünce sistemleri böylece 18. yüzyılda 
Aydınlanma Felsefesine dönüşmüş ve Aydınlanma Ça-
ğını oluşturmuştur. Aydınlanma, insanın kendisini insan 
olarak gerçekleştirebilmesi için giriştiği kurtuluş (özgür-
leşme) hareketinin ve buna bağlı olan, bilim, ideoloji, 
sanatın belirli bir tarihsel biçimine verilen addır. Bu dö-
nemin temel karakteristiği metafizik anlayışların yerini 
bilimsel anlayışların almasıdır. Aydınlanma çağıyla bir-
likte özgürce düşünebilen insanların birçok alanda ya-
rattığı bilimsel birikim ve buluşlar ilerlemenin temelini 
oluşturmuşlardır. Ayrıca aydınlanma döneminin siyasi 
sonuçları da toplumsal ilerlemede önemli bir rol oyna-
mış, Fransız Devrimi ile başlayan, burjuva devrimleri ile 
devam eden süreçte sanayi toplumuna uygun siyasal 
bir yapılanmanın temelleri atılmıştır.

Bilimsel ilerlemeler

Temel bilimlerdeki buluşlar ve teorik çalışmalar iler-
leyen dönemlerde sanayi devriminin dayandığı üretim 
araçlarının geliştirilmesine öncülük etmişlerdir. Newton 
optikteki yayılma kuramını, Fresnel dalga kuramını; Vol-
ta voltaik pilleri, Örsted voltaik pil sayesinde mıknatıslı 
iğnenin sapmasını, Maxwell ve Ampére elektromanye-
tik kuramının temellerini atarlar. Örneğin elektroman-
yetik kuramın gelişmesinin ilk ürünleri elektromıknatıs 
ve telgraf tekniğidir. Bilimsel çalışmalar birbirini bes-
lerler ve yeni buluşların yapılmasını sağlarlar. Örneğin 
Faraday dinamonun kökenindeki indüklemeyi bulur; 
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Jacobi ile birlikte madenlerin kaplanmasına olanak sağ-
layacak elektro-kimyayı yaratır.

Lavosier ve Laplace arkalarından da Fourier ısının 
çözümlemeli kuramını ortaya koydular. Rumford ve 
Dany ısı ile çalışma arasındaki ilişkiyi buldular. İkisi ara-
sındaki denklemi kuran ise Carrot olur ve termodinami-
ğin temelleri atılır. 

Anılan kuramsal çalışmalara çok sayıda örnek verile-
bilir. Kuramsal çalışmaların sonucunda yapılan buluşlar, 
geliştirilen üretim araçları ve yaşanan olağanüstü iler-
leme sanayi devriminin gerçekleşmesinin ana unsurları 
konumundadır. Sanayi devriminde bilimsel çalışmaların 
ürünü makinelerin kullanımı yaygınlaşmış, yaygınlaştığı 
oranda da insan yaşamını hızla ve kökünden değiştir-
meye başlamıştır. Sanayi devrimi öncesinde yaşanan bi-
limsel ve teknik gelişmeler öncelikle insanların daha ge-
lişmiş makineler yapmalarına olanak sağlamıştır. Önceki 
dönemlerde üretimde kullanılan, basit makine ve düze-
neklere devinim sağlayan, insan becerisi ile birleşmiş 
kol gücü, hayvan gücü, rüzgar ve su gücü gibi doğada 
hazır bulunan güç kaynaklarına alternatif olarak, önce 
buhar gücü, sonra elektrik gücü ve daha sonra da içten 
yanmalı motorlardan elde edilen güç kullanılmaya baş-
lanmıştır. Bu kaynakların kullanımıyla daha yüksek sayı-
da ve hızda gerçekleştirilen kitlesel üretime geçilmiştir. 
Bu sayede üretim ve ürünler insan becerisinin getirdiği 

hassasiyet ve kaliteden endüstriyel bir 
standart ve kaliteye ulaşmıştır. Ayrıca 
yaşam düzeyinin ilerlemesi ve arzın art-
ması tüketim talebinde de artışa neden 
olmuş, önceleri üst sınıfların tüketebil-
diği birçok ürün üretimin ve ticaretin 
konusu haline gelmiştir. Üretimin dün-
ya ölçeğinde hızla yaygınlaşması stan-
dartların geliştirilmesini zorunlu kılmış, 

metrik sistem başta olmak üzere yeni birimlerin geliş-
tirilmesi gerekmiştir. Yaşanan ilerlemenin sonucunda, 
makine üreten makineler geliştirilmiştir. Hızlı ve yüksek 
sayıda yapılan üretim, tarımsal alanda olduğu gibi ge-
reksinim duyulandan daha fazlasının üretilmesine ve 
bir artı değerin doğmasına yol açmış, sermaye birikimi 
hızlanmıştır.

Nüfus artışı

Yeryüzünde yaşayan insanların sayısı 1700’lere doğ-
ru 300 milyon, 1800’lere doğru da 600 milyon kadardı. 
Avrupa’nın nüfus artışı Asya’nınkinden fazla idi. 19. Yüz-
yılın ortalarında yoğun göç alan Kuzey Amerika en hızlı 
nüfus artışının gerçekleştiği kıta konumundaydı. Bu dö-
nemde Kuzey Amerika’da yerleşik nüfus 6 milyondan 25 
milyona yükselmişti. Sanayi devriminin beşiği Avrupa 
kıtasındaki nüfus, özellikle de 16. Yüzyıldan başlayarak 
hızlı bir artış süreci içerisine girmiş, tarımsal teknikler-
deki ilerlemelerin sonucunda tarımsal üretim için aza-
lan işgücü gereksiniminin bir sonucu olarak kentlere 
göç hızlanmıştı. Bu durumun en önemli sonuçlarından 
birisi kuşkusuz kentsel bölgelerde, sanayi üretiminin 
gereksinim duyduğu işgücü potansiyelinin oluşması-
dır. Bir diğer önemli sonuç ise kentlerin büyümesinin 
doğal bir sonucu olarak, kent kültürünün ve yerleşim 
planlamalarının önemli değişikliklere uğramasıdır. Sa-
nayi devriminin boy verdiği sanayi kentleri, aynı zaman-
da sanayi tesislerini ya merkezinde ya da periferinde 
barındıran kentler konumuna gelmişlerdir. Bu olgular 
özellikle 19. yüzyılda dünya ölçeğinde etkisini hisset-
tirmiş, kent planlaması ve yönetimi kavramları ortaya 
çıkmış, kıta Avrupa’sındaki göç nedeniyle giderek bü-
yüyen kentler bu çerçevede yeniden yapılandırılmışlar-
dır. İnsan ve toplum yaşamında gerçekleşen bu radikal 
değişikliklerin sonucunda sosyoloji başta olmak üzere 
sosyal bilimler ortaya çıkmış, insan ve toplum bilimsel 
araştırmaların konusu olmaya başlamıştır.

Coğrafi keşifler

Coğrafi keşifler ve bu keşiflerin sonrasında işgal 
edilen bölgelerde el konulan zenginlikler sanayi dev-
riminde gereksinim duyulan sermaye birikiminin oluş-
masında önemli bir rol oynamıştır. Örneğin İspanyol 
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sömürgeciler Latin Amerika’da sömürgeleştirdikleri 
bölgelerde, toplumsal ve kültürel yaşamın önemli bir 
unsuru olan altın objelerin tamamına el koymuş, eri-
tip Avrupa’ya taşımışlardır. Bu zenginlikler İspanya’nın 
iktisadi gelişiminin temel kaynağı olmuştur. Benzer bir 
süreç Hindistan’ı sömürgeleştiren İngilizler özelinde 
yaşanmış, sömürgeleştirmenin sonucunda yeni ham-
madde kaynakları oluşmuş, aynı zamanda sömürgeleş-
tirilen bölgeler kitlesel olarak üretilen ürünler için pazar 
konumuna gelmişler; sermaye birikiminin artmasında 
önemli bir rol oynamışlardır.

Sanayi devriminin tarihsel gelişim süreci

Daha önce de vurgulandığı gibi, sanayi devrimi ilk 
olarak İngiltere’de, 18. yüzyılda kumaş ve bez üretimi 
alanında görülmeye başlamıştır. Uzun süredir, bireysel 
hak ve özgürlüklerin de korunduğu anayasal monar-
şik düzene sahip olması, dünya ölçeğinde etkili borsa 
ve bankaların bulunduğu mali bir merkez konumun-
da olması, sömürgeleştirdikleri ülkelerden elde edilen 
sermaye birikimi, bütün bu koşulların kapitalist üre-
tim ilişkilerine sağladığı olanaklar sanayi devriminin 
İngiltere’de gerçekleşmesinin temel nedenleri olarak 
sayılabilirler. Bir ada ülkesi olarak İngiltere’nin Avru-
pa’daki derebeylik mücadeleleri, savaşlar ve mezhep 
kavgaları gibi olaylardan uzak kalması da sanayi devri-
minin gelişmesini kolaylaştırmıştır.

Sanayi devriminde artan talep sonucunda üretim 
gereksinimi ortaya çıkmış ve makineleşmeyle birlikte 
fabrika üretimine geçilmişti. İşgücü talebinin ise kırsal 
bölgelerden kente göçlerin sonucunda ortaya çıkan iş-
gücü kaynaklarından sağlanması yoluna gidilmişti. Kit-
lesel üretim, insanların gereksinimlerini karşılamaktay-
dı. Ancak hızla artan üretim talebinin karşılanması için 
işçiler son derece ağır koşullarda çalışmaya zorlanıyor, 
sanayi tesisleri çevreye zarar veriyordu.

Sanayi devriminin en önemli gelişmelerinden biri, 
daha önce de vurgulandığı gibi buharlı makinenin 
bulunuşudur. 1763’de James Watt, İskoçya’da buharla 

çalışan makineyi buldu. Bu makinenin gelişmiş biçimi, 
makine çağının gerçek başlangıç noktasını oluşturmuş-
tur. 1807’de Robert Fulton adındaki Amerikalı buharlı 
makineyi gemilere uygulamış, bu buluşun bir sonucu 
olarak 1840’da ilk düzenli denizaşırı buharlı gemi sefer-
leri başlamıştır. 1812 tarihinde buharlı makineler ilk kez 
lokomotiflerde kullanılmaya başlanmıştır. 

İngiltere’nin bu gelişmelerden yararlanması diğer 
Avrupa ülkelerine kıyasla hem daha önce hem daha 
hızlı olmuştur. Bir karşılaştırma yapılacak olursa, 1830 
yılında	 Fransa’nın	 3,000	 Prusya’nın	 1,000	 makinesine	
karşın İngiltere’de 15,000 buharla çalışan makine vardır.

Sanayi devrimi sürecinde baskı ve matbaa teknikleri 
gelişir ve tiraj artar. Bu sürecin sonucunda bilgi paylaşı-
mı hız kazanır. Bir taraftan iletişim teknolojileri de gelişir. 
1844’de Samuel Morse Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ilk ticaret amaçlı telgraf servisini hizmete sokmuş, 
1876’da Alexander Graham Bell telefonu bulmuştur.

Gelişen teknolojiler sayesinde yol yapım tekniklerin-
de de önemli bir ilerleme yaşanmıştır. O zamana kadar 
yağışlardan çabuk etkilenen yol yüzeyleri, sızan suların 
akabilmesi için tümsekleştirilir ve 1830 yılına doğru kır-
ma taşlar döşenerek ve üzerinden silindir geçirilerek ya-
pılan yol tekniği ilk olarak ortaya çıkar ve yaratıcısının 
adı ile “makadam” olarak adlandırılır. Bu sayede yollar 
uzar ve daha yüksek sayıda yolcu taşıyan atlı arabalakul-
lanılmaya başlanır.

Bu süreçte tarım teknolojilerinde de önemli geliş-
meler yaşandı. Özellikle Almanya bu alandaki gelişme-
lere öncülük etti. Almanlar pancardan şeker çıkarma 
tekniğini buldu. Bir başka Alman kimyager suni gübreyi 
yaptı. 1834’de bir Amerikalı mühendis biçerdöveri icat 
etti. 1870’lerden sonra konserve yiyecek imalatı hızlı bir 
biçimde arttı.

1830–1860 arasında İngiltere’de daha kısa sürede 
kömür çıkartmaya olanak sağlayan etkili madencilik 
yöntemlerinin geliştirilmesine paralel olarak kömür 
üretimi hızla arttı. Böylelikle yüksek demir ve çelik talebi 
kapsamında gereksinim duyulan kömür bu yöntemler 
sayesinde kolayca karşılanabiliyordu. Artan demir ve 
çelik üretimi sayesinde 1800–1830 yılları arasındaki dö-
nemde köprü, kanal, demiryolu vb. inşaatlar hızla arttı. 
1850’lere kadar genelde İngiltere’nin tekelinde olan sa-
nayi devrimi, bu tarihten sonra tüm Avrupa’ya ve Ame-
rika Birleşik Devletleri’ne, Japonya’ya ve dünya ölçeğine 
yayıldı.

Ülkemizde sanayi devriminin yansımaları

Reel olarak Osmanlı döneminde, dinamikleri İngil-
tere ve kıta Avrupa’sını andıran türden bir sanayi devri-
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mi süreci yaşanmamıştır. Ancak 19. yüzyıl ortalarından 
itibaren başlayan sanayileşme çabalarından söz edile-
bilir. Özellikle de Tanzimat Fermanı’nın ardından 1840-
1853 Abdülmecit dönemindeki sanayileşme hamlesi 
örnek verilebilir. Daha önce barut imalathaneleri, kağıt 
fabrikaları vb. unsurların devreye girdiği III. Selim dö-
nemi, iplik eğirme imalathaneleri, feshane, tophane, 
deri işleme fabrikasının kurulduğu II. Mahmut dönemi 
sanayileşmenin görüldüğü dönemlerdir. 1840-1853 
döneminde planlı bir sanayi programının uygulanması 
söz	konusu	olmuş,	bu	dönemde	Zeytinburnu-Bakırköy	
hattından Haliç’e doğru uzanan hatta sanayi tesislerinin 
kurulması hedeflenmiş, bu havzaya daha sonraları İzmit 
ve Bursa gibi kentler de dâhil edilmişlerdir. Ancak bu sa-
nayileşme hamlelerinin sanayi devriminin yaşandığı ül-
kelerdeki gibi bilimsel ilerlemelere ve üretim araçlarının 
geliştirilmesine dayanmadığını, günümüzde olduğu 
gibi teknoloji transferi karakteri taşıdığını vurgulamak 
gereklidir.

Sanayi Devriminin toplumsal etkileri

Sanayi devrimi toplumsal dokuda da radikal bir dö-
nüşüme yol açmıştır. Geleneksel el sanatları ve aile eko-
nomisi terk edilmiş, lonca sistemlerinden, büyük ticari, 
sanayi işletmelerine geçiş sağlanmış, kapitalist üretim 
ilişkilerinin belirlediği yeni bir ekonomik düzen tesis 
edilmiştir.

Tüccar ve sermayedarların sermaye birikimlerinin 
gelişmesini sağlayan bu süreçte üretim araçları teknik 
açıdan gelişmiş, üretim araçlarının mülkiyeti de hukuki 
ve mali açıdan yasal altlıklarla güvence altına alınmıştır. 
Özetle, siyasi düzen de yeni üretim biçimlerinin ve eko-
nomik düzenin sürekliliğini sağlayacak şekilde yeniden 
biçimlendirilmiştir.

Sanayi devrimi sürecinde endüstriyel iş bölümü or-
taya çıkmış, bu işbölümü mesleki alanların ayrışmasına 
ve yeni uzmanlık alanlarının oluşmasına neden olmuş, 
kafa ve kol emeği arasındaki fark derinleşmiştir. Artan 

nitelikli işgücü talebi mesleki eğitim öğretim kurumla-
rının geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Loncaların 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gü-
cünü yitirmesinin ardından, İngiltere’de önceleri karşı-
lıklı yardımlaşma, sonra da sosyal savunma amacı ile ilk 
sendikaların kurulmasına izin verilmiştir. Kapitalist üre-
timin gereksinim duyduğu işgücünü oluşturan işçiler 
burjuvaziye karşı örgütlenmelerini bir süre sonra sendi-
kalarda sürdürmeye başlamıştır. Başlangıçta fiili olarak 
kurulan sendikaların daha sonra yasal olarak kurulma-
ları da işçilerin mücadelesinin bir sonucu olarak ger-
çekleşmiştir. Çalışma süreleri, genç işçilerin korunması 
ve iş güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler gündeme 
gelmiştir.

Özetle sanayi devrimi ekonomik, siyasi, kültürel bir-
çok alanda yukarıdaki türden örneklerin artırılabilece-
ği önemli bir dönüşümün temel dinamiği konumunda 
olmuştur. Sanayi Devrimi, buharlı makinelerin devreye 
girmesiyle başlamış, içten yanmalı motorların devre-
ye girmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Günümüzde 
sanayi devriminin bilişim teknolojilerinin ve yazının 
başındaki alıntıda belirtilen yeni enerji kaynaklarının 
devreye girmesiyle şekilleneceği yönündeki yaklaşım-
lar günümüzün güncel tartışmaları arasındadır. Sanayi 
devriminin, kapitalist üretim ilişkilerinin yeniden üre-
tilmesini teminat altına alacak ve kapitalizmi içine sü-
rüklendiği yapısal krizden çekip çıkaracak nitelikte bir 
üçüncü halkasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini za-
man gösterecek. Ancak insanlık yaptığıyla yetinmeyip 
daha fazla öteye geçme çabasını hep sürdürecek.

 Bir sır daha var çözdüklerimizden başka
 Bir ışık daha var bu ışıklardan başka
 Hiçbir yaptığınla yetinme geç öteye
 Bir şey daha var bütün yapıtlardan başka.

    Ömer Hayyam
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Kaza: İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla 
bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğrama-
sı.

Kader: 1. Yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

Cinayet: 1.Adam öldürme. 2.Adam öldürme derece-
sinde ağır suç.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığımız İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu olağan toplantıların birinde haber-
dar olmuştum ilk kez Soma faciasından. Mayıs ayının 
13’üydü ve takdir edersiniz ki ölü sayısı, her ne kadar 
“artmasından endişe ediliyor” kalıbı ile kullanılsa da, 2 
olarak açıklanmıştı. Bu olayın cinayetten öte bir katliam 

olduğu gerçeğine ilerleyen günlerde ülkedeki herkesle 
birlikte şahit olacaktık. 

Yazıyı derinleştirmeden önce yukarıda belirtilen, 
Türk Dil Kurumu sözlüğünden alınmış kavramlar üze-
rinde durmakta fayda var. Soma’da ve daha pek çok 
sektörde yaşanmış benzeri olaylar için muktedirin kul-
lanmayı yeğlediği iki kavramdır “Kaza” ve “Kader”. Belir-
tildiği gibi kaza sözcüğü ancak umulmayan, beklenme-
yen veya öngörülemeyen nedenlerden ve olaylardan 
ötürü ilgili şeyin zarar görmesi, kader de kaçınılması 
mümkün olmayan, yaşanması zorunlu olan kötü talih 
olarak nitelendiriliyor. Oysaki birçoğumuzun Soma’dan 
şahit olduğu ama neredeyse tüm benzer olaylarla pa-
ralellik gösteren olayların, engellemesi kolay ve az bir 
masraf olan en temel güvenlik önlemlerinin bile kar 
hırsı nedeniyle alınmaması neticesinde yaşandığını 
görmekteyiz. Bu temel analizler sonucunda ise bu ve 
benzeri olaylar “Kaza, kader” olarak değil, ancak “Cina-
yet, Katliam” olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle yazının 
geri kalanında bu olayları tasvir etmek için haklı olarak 
“Cinayet-Katliam” sözcükleri kullanıldı.

Hemen hepimizin hayatına bir noktadan rast gel-
miştir, küresel kapitalizmin post-modern mottosu 
“win-win” yani “kazan-kazan” durumu. Kimimize bölüm 
dışı aldığı bir seçmeli derste, kimimize “Kariyer Günle-
ri” adı altında yapılan şirket reklamlarındaki slaytların 
birinde veya çok uzun zamandır görmediğiniz liseden 
bir arkadaşınızın size bir şeyler satmaya çalışırken aynı 
zamanda yeni keşfettiğini ve çok mantıklı bulduğunu 
söylediği bir pazarlama yöntemini nefes bile almadan 
anlatırken. Anlatanlar hep heyecanlıdır, çünkü “kazan-
kazan” yönteminde kaybedenin olmadığını söylerken 
büyük bir patlama yaşıyordur içinde. Birçoğu da ger-
çekten inanmıştır söylediğinin doğru olduğuna ve kar-
şısındakini de inandırabilmiştir zaman zaman. Hâlbuki 
“kazan-kazan” da kazananlar yalnızca muktedirlerdir. Bu 
oyunda kazananlar hep devlet ve şirketler, ezilenler ise 
daima emekçiler olmuştur. Misal, Soma’da Türkiye Kö-
mür İşletmeleri (TKİ) üretimi kendisi yapıp işçileri ken-
di bünyesinde çalıştırırken, rödövans karşılığı işi özel 
sektöre devretmişti. Çıkan kömürün alımı garanti altına 

İş Cinayetleri ve Hukuki Mücadeleler
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alındığından, işveren minimum maliyetle maksimum 
kar hedefini iyiden iyiye zorlamış, Hürriyet’te yaptığı 
bir röportajda kömür üretim maliyetinin 130-140 USD 
seviyesinden 23.80 USD seviyesine çektiğini böbürle-
nerek anlatıyordu. Vermek istenilen ilk izlenim devletin 
paralarının çöpe gittiğini ancak özel sektörle bu duru-
mun ortadan kalktığı idi elbette ancak durum elbette 
ki bu kadar basit değildi. Hepimizin Soma katliamı ya-
şandıktan sonra öğrendiği gibi işçilerin ne kadar kötü 
koşullarda çalıştığı, en temel güvenlik önlemlerinin bile 
devre dışı bırakıldığı ve deyim yerindeyse “Allah’a ema-
net” bir şekilde üretimin gerçekleştirilmeye çalışıldığına 
hep birlikte şahit olduk. Yani burada “kazan-kazan” tara-
fı devletin temsilcisi TKİ ve sermayenin temsilcisi Soma 
işletmecisiydi. TKİ, üretimin riskli ve kömür kalitesinin 
yüksek olmadığı bir kömür madenini elinden çıkararak, 
işletme ise alım garantisinin olduğu ve işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin hiçe sayıldığı denetimsiz bir ortamda, ta-
mamen serbest üretim koşullarında madeni işleterek 
“kazan-kazan” taraflarını paylaşıyorlardı. Bu durumu 
büyük bir hevesle anlatanların atladığı konu ise ortada, 
tabii olarak, bir kaybedenin olmasıydı. O maden, kaybe-
denlere mezar, ailelerinin ise hayatını karartan bir yerdi 
artık. 

Kaybedenler Soma ile sınırlı değildi elbette. 17 Ha-
ziran 2013’te Muğla-Milas-Güllük’te atık su terfi istasyo-
nu bakımı için kuyuya hiçbir güvenlik önlemi olmadan 

giren 7 kişi hayatını kaybetti. Kuyudaki hidrojen sülfür 
ve metan gazı seviyesi, normal seviyenin tam 3 katıy-
dı. Bu 7 insanımız, eğer kuyuda yer alması gereken gaz 
ölçüm cihazı olsaydı ve kendilerinde piyasada tanesi 
50 TL gibi bir rakamla satılan gaz maskeleri bulunsaydı 
halen aramızda olacaklardı. 16 Ocak 2008’de 8 maden 
işçisine	mezar	olan	Zonguldak	Kozlu’da	bilirkişilerce	be-
lirtilen temel güvenlik açıkları olmasaydı işçilerimiz ha-
len hayattaydı. 31 Ocak 2008’de 20 işçinin ölümüne, 115 
işçinin yaralanmasına neden olan, ruhsatsız çalışması-
na göz yumulan maytap atölyesinin ruhsat almadan 
ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işletilmesine 
göz yumulmasa bugün o insanlarımız halen aileleriyle 
birlikte olabilecekti. Yahut Eylül 2007’de meslektaşı-
mız, ablamız Gülseren Yurttaş, Melen Çayı Boğaz Geçişi 
projesinde kendi deyimiyle, “Kelle koltukta” çalışmamış 
olsaydı halen aramızda olacaktı. Maalesef ülkemizde 
hemen her gün birden fazla iş cinayeti yaşanıyor ki bu 
yüzden hepsinden burada bahsetmek olanaksız ancak 
hemen hepsinde benzer süreçler hüküm sürmekte.  

Her gün ortalama 5 ila 8 işçinin iş cinayetlerinde 
hayatını kaybettiği ülkemizde, sayının yüksekliği bile 
olayın vahametinin ne derece büyük olduğunu kanıtla-
maktadır. 2013 yılı içerisinde, kayıt altına alınmış en az 
1235 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Soma için kamuo-
yunun verdiği büyük tepki hiç kuşkusuz tek bir olayda 
bu denli fazla insanın hayatını kaybetmesiydi. Bu yüz-
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den dolayı kitleler suçlanamaz elbette ancak iş cinayet-
lerinin muktedir tarafından “Bu işin fıtratında var. Ölüm 
işçinin kaderi!” gibi cümlelerle meşrulaştırılmaya çalışıl-
ması ve olay gerçekleştikten kısa bir süre sonra mese-
lenin devamını takip eden insanların sayısının oldukça 
azalması endişe vericidir. Ölümlerin doğal olmadığı, 
sorumluların gerekli önlemleri almadığı ve denetimle-
rin yapılmadığı dolayısıyla gerçekleştiği ön plana çıka-
rılarak ancak kırılabilir iktidarın meşru kılmaya çalıştığı 
cinayetler. Güvenlik eksiklikleri ve denetimsizliğin asli 
neden olduğunun ortaya çıkması da, ilk olarak olayın 
aslının hukuki açıdan aydınlatılması ve sorumluların 
hak	ettikleri	cezaya	tabi	tutulması	ile	mümkündür.	Peki,	
bu cinayetlerin hukuki boyutu ne durumdadır? Hukuki 
mücadele nasıl sürdürülebilir?

Hukuki Mücadelelerin Önemi

Resmi evraklarda “İş kazası” olarak belirtilen iş cina-
yetlerinin ardında ilk başta hepimizin göz ardı ettiği an-
cak biraz daha yakından bakıldığında gerçekten tüyler 
ürpertici bir durum yer almaktadır. İşveren, olay gerçek-
leştikten sonra önce olayı görmezden gelmekte, duru-
mu kotaramayacak raddeye gelindiğinde ise hayatını 
kaybedenin ailesine, kamuoyunda “kan parası” olarak 
geçen bir parayı teklif etmektedir. Aileler, açacakları taz-
minat davası neticesinde durumun çok uzayacağı, aile-
lerin de süreçte yıpranacağı kendilerine şirket çalışanları 
tarafından telkin edilmekte, hatta bazen tehdide varan 
ithamlar yapılmaktadır. Şirketler ise “uzlaşma” dedikleri 
yöntemle aileye, kendisine açılacak dava sonrası ödeye-
ceği tazminatı peşinen ödeyip ceza davasından kurtul-
manın peşinde oluyorlar ve çoğu zaman bu yöntemde 
başarı da sağlıyorlar. Aileler kendi içlerinden kaybettik-
leri canın derdini daha atlatamamışken onlara da bir 
yandan dava sürecinin zorluğu ve uzunluğu, bir yandan 
ise acilen çözülmesi gereken geçim sıkıntısı problemi iki 
taraftan sıkıştırdığında aile için de yapılacak fazla bir se-
çim kalmıyor. Eğer aileler yanlarında kendilerine destek 
olacak kimseyi bulamazlarsa seçtikleri genellikle “kan 
parası” oluyor. Böylece şirket hem kendine açılacak ceza 

davasından kurtulmuş oluyor, hem de “ben işçimin ai-
lesini ortada bırakmadım, onlara yardım ettim” izlenimi 
yaratma fırsatı bile buluyor. Bu izlenim ise muktedirler 
ve ana akım medya tarafından da ekseriyetle pompa-
lanarak sürecin gayet meşru olduğu algısı kamuoyuna 
dayatılıyor ve hiçbir sorumlu, asli bedeli ödemeden bu 
işten bir şekilde sıyrılmış oluyor. Sonrası mı? Sonrası bi-
lindik döngüler işte. Başka bir şantiye, sorun olmazsa ne 
ala. ”İşçiler, mavi-beyaz yakalılar duruma alışkındırlar 
zaten.	Piyasa	koşulları	böyle	dayatıyor	herkese”	gibi	ba-
hanelerin arkasına saklanıp sömürü limitleri zorlanırken 
es kaza ortaya çıkan cinayetler ve gerekli kalındığında 
ödenen kan paraları yalnızca maliyete getirilen bir yük 
oluyor. 

İş cinayetleri sonrasında aileler destek bulamadığı 
takdirde işleyen hukuki süreç aşağı yukarı yukarıda tarif 
edilen şekilde vuku buluyor. İş cinayetlerinde açılacak 
ceza davası, ilk bakıldığında çok önemsenmeyecek bir 
şey gibi dursa da aslında sürecin geliştirilmesi, kazanım-
ların artması ve ileride başka iş cinayetleri yaşanmaması 
için alınmayan temel güvenlik elemanlarının sağlanma-
sı ve işletmelerin denetlenmesi adına gerçekten önemli 
bir adım. Doğası gereği bir iş cinayeti meydana geldi-
ğinde bundan ilk ve en önemli derecede olumsuz etki-
lenenler hayatını kaybeden işçinin ailesi oluyor. Ancak 
burada özellikle dışarıdan bakan gözler için gözden ka-
çırılan şey, o ailenin acısıdır. Aile kendi parçasından biri-
ni kaybettiğinden dolayı acısı çok büyüktür. Dolayısıyla 
bu süreçte yapılacak tüm yaklaşımlarda ailenin acısına 
saygı gösterilmesi ihmal edilmemelidir. Ailenin yalnız 
hissetmemesi ve ilk seferde kan parasını reddedip ceza 
davasında ısrarcı olabilmesinin belki de tek şartı destek 
bulmasıdır. Çünkü acı çok taze iken, patronların oldu-
bittiye getirmesine müsaade etmeden, ailenin talebi 
doğrultusunda bir hak arama mücadelesine destek ol-
mak ve olayda sorumluluğu bulunan devlet ya da özel 
tüm otoritelerin yargılanması demek, ileride yaşanması 
muhtemel birçok cinayetin önüne geçmede faydalı ola-
caktır. 

Son dönemlerde tam yeterli olmasa da bir umut 
ışığı barındıran mücadelelere de rastlamak mümkün. 
Ateşin en çok yaktığı yer olan, Davutpaşa’da, Güllük’te, 
Kozlu’da, Soma’da, Ostim-İvedik’te, Esenyurt’ta ve daha 
nice yerde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları, 
birbirlerine destek olarak, acılarını paylaşarak, taşın altı-
na hepsi birden elini sokarak kan paralarını reddederek 
tüm sorumluların yargılanması için davalarını gönüllü 
avukatlar ve destekçiler eşliğinde takip etmeye çalışı-
yorlar. Seslerini ise, 2 yılı aşkın bir süredir düzenledikleri 
Vicdan ve Adalet Nöbetleri ile kamuoyuna duyurmaya, 
kamuoyu üzerinde bir farkındalık uyandırmaya çalışı-
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yorlar. Mücadelelerinin ilk tohumları, istenilen durum 
tam manasıyla elde edilemese de bazı kazanımlar elde 
edilmektedir. 

Yazının tamamlandığı günde Ocak 2008’de Davut-
paşa’da meydana gelen patlama sonucu hayatını kay-
bedenlerin ailelerinin açtığı ceza davası sonuçlandı. 
Yalnızca iki yıl davanın açılabilmesi için uğraşılmıştı. 4 
yıl	 süren	dava	 sonrasında	 sorumlulardan	Zeytinburnu	
Belediye Başkanı dahil olmak üzere 3 kişi beraat etti, be-
lediye görevlileri ve bina sahiplerine hapis cezası verildi. 
Aileler ise tüm sorumluların cezalandırılmadığını belir-
terek davayı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladılar. 

İster doğrudan hayatını kaybedenlerin yakını ola-
lım, ister çalışma arkadaşımız olsun, isterse de yalnızca 
gönüllü olarak bu meseleye destek olmak hepimizin 
görevidir. Meslektaşımız Gülseren Yurttaş’ın da iş cina-
yetinde hayatını kaybetmesi göstermektedir ki, mes-
lektaşlarımızın çoğunluğunun da benzeri koşullarda, iş 
güvenlik önlemlerinin yeterince sağlanmadığı, yeterli 
düzeyde güvenlik eğitiminin verilmediği ve denetim-
lerin yapılmadığı koşullarda çalışmaktayız. Kar hırsı ile 
kaplanmış sistem içerisinde güvencesiz ve ağır koşul-
larda çalışıyor olmamız nedeniyle, bu acı gerçekle en 
yakınlarımızın hatta bizzat kendimizin de karşılaşması, 

mevcut koşullar içerisinde sürpriz olmayacaktır. Bu me-
selenin neresinden tutabiliyorsak, meseleyi görünür 
kılmak, sürecin takibini sağlamak insani görevimizin ya-
nında aynı zamanda mesleğimizin de getirdiği etik bir 
sorumluluktur.

Bir daha iş cinayetleri yaşanmasın, tüm sorumlular 
yargılansın, çalışma şartları insani seviyeleri gelsin diye-
rek tüm meslektaşları dayanışmaya davet ediyorum.
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İki yıl önce, üniversiteden mezun olup ne yapmam 
gerektiği kararsızlığını üzerimden attıktan sonra; ilk iş 
görüşmem için Soma’ya gittim. Bursa’dan Soma’ya va-
rıp termik santrali gördükten sonra Bergama yoluna de-
vam edip Cenkyeri beldesinden geçerek uzaktan oyuk 
diş gibi görünen, içerisinde kemikleri derilerine yapış-
mış köpeklerin içler acısı durumu ve stok sahasında 
kendi kendine yanan kömürün kükürt kokusu, sadece 
tekerleğinin yarısının yüksekliğine erişebildiğimiz kam-
yonların ürkütücü görüntüsü, her tarafına bir şeyler dö-
külmüş dereler, toprak ve kömür karışımı toprak yollar 
beni korkutmadı desem yalan söylerim.

İş görüşmesinden sonra Bursa’ya dönmek üzere 
yola çıktıktan sonra hem Soma’yı tanımak, hem de ne-
fes alabilmek için biraz mola verdim. İlçenin orta yerin-
deki Beşyol’da gördüğüm madenci heykelleri hayatım-
da gördüğüm ilk madencilerdi.

Ana cadde üzerinde gördüğüm büyük ve çok faz-
la sayıda olan banka şubeleri, gırtlağına kadar borca 

batmış insanların yaşadığı bir ilçede olduğumu bana 
kolaylıkla hissettirdi. Çünkü bu kadar büyük banka şu-
beleri iki tip yerde bulunurlar; ya çok ticaret olan işlek 
yerlerde, ya da gelir düzeyi düşük kesimin yaşadığı, bol 
bol kredi çekecek düzenli maaşı olan işçi ve memurların 
bulunduğu yerlerde. 

Çantamı toparlayıp, “ağır ve tehlikeli işlerde çalışa-
bilir” raporu aldıktan sonra şantiye hayatına başladım. 
Yıllarca TTK’da emek vermiş tecrübeli madencilerle ve 
sıcak bir ortamla karşılaştım. Onlardan madenciliğin ne 
olduğunu öğrenmeye çalıştım. Daha öncesinde odun-
lukta gördüğüm o siyah şeylere daha farklı bakmaya 
başladım. 

Kömür değerli ve stratejik önemi olan bir maden. Di-
ğer madenlerden önemi çok daha yüksek çünkü çıktığı 
anda kullanıma hazır ve çok geniş bir yelpazede kulla-
nım alanına sahip. Ayrıca Türkiye’nin kendi çıkardığı tek 
enerji kaynağı. Yıllarca büyük bir oranı devlet tarafından 
çıkartılmış.  Linyit genelde açık işletme şeklinde, taş kö-

Soma’daydım...

Osman BAL
Harita Mühendisi
osman.bal@boun.edu.tr
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mürü	ise	Zonguldak’da	yeraltı	 işletmesi	şeklinde	işlen-
miş. 

Yıllar sonra gerek maliyet, gerekse özel sektörün 
önünü açmak gereğiyle zamanla özel firmalara taşe-
re edilmiş. Normal şartlarda özel sektörün bu konuda 
geliştirilmesi, işletme sayılarının artması, sadece dev-
let tekeliyle değil yenilikçi mekanize sistemlere önem 
veren şirketler tarafından çok koldan işletilmesi kömür 
üretimimiz açısından çok güzel bir şey. Yalnız devletin 
her taşeronlaştırma ve özelleştirme işlemlerindeki yan-
daşını koruma çabası ve bilimsel düşünceden ayrılması 
nedeniyle yapılan özelleştirmeler ve taşeronlaştırmalar-
la işçilerin çok düşük maaşlarla, devletin maden işçile-
rine verdiği birçok sosyal haklardan yoksun şekilde ça-
lıştırılmalarına olanak sağlamıştır. Şimdi TKİ, üretiminin 
%10’undan az bir kısmını kendisi yapıyor. Geri kalanını 
taşeronlar üzerinden sağlıyor.

Çalışma süremde, birçok farklı firmadan maden iş-
çileriyle çay içme ve sohbet etme olanağım oldu. Hiç 
biri kendilerine çay ısmarlamama bile izin vermeyen 
son derece misafirperver insanlardı. Hatta bir gün için-
de işçilerin bir odada on kişi şeklinde kaldığı, başka bir 
maden şirketi tarafından yaptırılan etrafı çamurla kaplı 
o binanın önünden otostop çeken birini arabama aldı-
ğımda, ayağındaki çamurla paspası kirlettiği için özür 
diledi. İçinde yaşadığı o çamura hiç bir layık olmayan bu 
temiz insanların neden yeryüzünde değil de yeraltında 
çalıştığını yol boyunca düşündüm geri dönerken. Başka 
bir maden ocağında yangından son anda kurtulmuş ve 
arkadaşlarını o yangında kaybetmiş bir çaycımız vardı 
şantiyede, ani bir ses duyduğunda yere çömelir kulak-

larını kapardı. Onu ürkütmemek için yavaşça geçerdim 
çay ocağının önünden. Yeraltına inmekten korka korka, 
tekrar yeraltı sigorta primine dönüp emekliliğini yeral-
tından almak isteyen, sık sık telefonunun ekranındaki 
kızlarının fotoğrafına bakıp, “Allah beni onlara bağışla-
dı şefim” diyen pırlanta gibi bir insandı. Türkiye’nin her 
yerinden maden işçileri vardı şantiyemizde. Soma’da 
ailesiyle yaşayanların dışında dışarıdan gelenlerle bera-
ber yaşadım şantiye alanında. Askerlik arkadaşlıklarının 
neden bu kadar değerli olduğunu üniversitede anla-
mıştım. Gurbet, insanların özlemlerini ortak paydada 
birleştiren bir güce sahip. Hele bir de çalışma saatiniz 
bittikten sonra “geçmiş olsun” denen bir işte çalışıyorsa-
nız, özlemleriniz çok daha duygusal olabiliyor. İnsanları, 
dağları, denizleri, yaylaları özleye özleye her gün yerin 
altına girip, sonra tünelden çıkıp iki yüz metre ilerideki 
bir prefabrikte uyumaya çalışmak sadece fiziki olarak 
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değil ruhsal olarak da “ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir” 
raporu gerektiriyor.

Soma’da her kahvede farklı madenlerden işçi ila-
nı görebilirsiniz. Hatta bazıları aynı maden için verilen 
farklı	 numaralar.	 Zaten	 devletin	 taşeronluğunu	 yapan	
diğer şirketler altlarındaki başka taşeronlar çalıştırarak 
işletmeye devam ediyor. Devletle olan anlaşmaları ge-
reği alt derecelerde taşeron çalıştıramayan bu firmalar 
“makine tedariği” ya da buna benzer isimlerle işi kılıfına 
uydurarak her türden taşerona bünyelerinde yer veri-
yorlar. Hatta daha da kötüsü, Türkiye’nin dört bir yanını 
gezen madenci grupları aralarından bir kişinin girişimiy-
le bir şirkette toplanıyor, onları oraya getiren ustabaşı 
olarak başlarına geçip diğerlerine nazaran daha yüksek 
maaş ve primle çalıştırılıp üçüncü derece taşeronluk 
oluşturuluyor. Bir işçinin sırtına oturdukça oturuyorlar. 
Zaten	banka	borçlarından,	geçim	sıkıntısından	başlarını	
kaldıramayan o temiz insanlar devletin sorumsuzluğu 

ve denetimsizliği yüzünden uşak patronların ve onların 
kuklaları taşeronların emri altında her gün maden oca-
ğına en ağır şartlarda çalışmaya gönderiliyorlar. Hatta 
öyle bir sistem var ki, maden içinde normal şartlarda 
vinç harici hiçbir şeyle taşınamayacak malzemeleri ta-
şımak üzere yevmiyeci olarak çalıştırılan insanlar olabi-
liyor. İçinde bulunduğumuz durumun en trajik yanı ise 
Soma’daki maden ocaklarının Türkiye’deki en iyi maden 
ocaklarından olmaları. Türkiye’nin birçok yerinden ma-
denci en azından düzenli maaş ödendiği için Soma’yı 
tercih edebiliyor. Asgari ücretin biraz üstüne çalışan bu 
madenciler, madende yiyecekleri yemekleri kendileri 
getirmek zorunda. İşin özü; hayatın sillesini iyice yemiş, 
birçoğu ilkokul mezunu insanlar için asgari ücretten bi-
raz daha yüksek verilen maaş ve yıllık verilen dört ton 
kömür hakkı madenci olmalarında etkili oluyor, devle-
tin denetim mekanizmaları da insanların katledilmesini 
altın tepside patronlara sunuyor.

Üzülerek görüyorum ki; pozitif bilimi benimseyen, 
dogmalarla ülkeyi yönetmeye çalışmayan bir devlet an-
layışı gelişmedikçe sadece maden faciaları değil daha 
birçok faciayla karşılaşacağız. Bir an önce denetim me-
kanizmalarının siyasetten bağımsızlığının sağlanması, 
standartların oluşturulması gerekir.

Maden konusunda benimle tecrübelerini ve dost-
luklarını paylaşan tüm Demir Export AŞ ve Kasmet İn-
şaat AŞ personeline teşekkür ediyor, Soma’da hayatını 
kaybeden emekçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine 
sabır diliyorum.

gündem
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İnşaat sektörü Türkiye’de 2001 krizinden sonra bü-
yük bir yükselişe geçti. Krizden çıkış yolu olarak görülen 
inşaat sektörü ilk kazmasının vurulmasından itibaren 
inşaat malzemesi üreten çimento, cam, tuğla, sera-
mik, boya, demir-çelik, ahşap vb. sektörler ile birlikte 
bankaların verdiği krediler dahil olmak üzere binanın 
bitişi ile birlikte, beyaz eşya, mobilya, dekorasyon, oto-
motiv sektörü gibi birçok sektörü de içinde barındırı-
yor. Özellikle TOKİ’nin ortaya çıkması ile birlikte baş-
layan ucuz konut üretimi söylemleri, ihtiyaç fazlası bir 
üretimin devlet kaynakları ile birlikte bir yatırım aracı 
haline gelmesine neden olmuştur. Sektörün ihtiyacı, 
uygulanan politikaların doğruluğu veya yanlışlığı bu 
yazımızın konusu olmayacak. Bu konuda 2013 Hazi-
ran’ında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstan-
bul Şubesi tarafından yayınlanan Spekülasyon Aracı 
olarak kent Toprakları dosya konulu şube bülteninde 
yeterince yer verildi. (http://www.hkmo.org.tr/resimler/
ekler/75bff004151cad8_ek.pdf)

Türkiye İstatistik Kurumu Yapı Ruhsatı Verileri aşa-
ğıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre 2013 yılında 
bir önceki yıla göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı 
verilen yapıların bina sayısı %11,9, yüzölçümü %10,0, 
değeri %15,6, daire sayısı %8,4 oranında arttı. 2012 yı-
lında Yapı Ruhsatı verilen bina sayısı 104.151 iken, 2013 
yılında 116.525 oldu.  

Yukarıdaki verilere de bakacak olursak inşaat sektö-
rü ülkemizde yükselen bir grafikle devam etmektedir. 
Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 31.05.2012 tarih 
ve 28309 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun ile birlikte ülkenin her yerinde yoğun bir inşaat 
faaliyeti devam etmektedir.

Burada bahsedeceğimiz konu gündeme gelen kent-
sel dönüşüm ile birlikte daha da artan inşaat sektörün-
de yapının başlamasından itibaren ruhsat aşamasında 
ve sonrasında belediyeler tarafından istenmesi gereken 
aplikasyon	belgeleri	ve	Yapı	Aplikasyon	Projeleri	konu-
sundaki farklı belediyelerin farklı uygulamaları olacaktır.

Yıllar Bina Sayısı Yüzölçümü (m²) Değer (TL) Daire sayısı

2004 75.495 69.719.611 2 410 8198 467 330 446

2005 114.254 106.424.587 40 529 421 744 546 618

2006 114.204 122.909.886 56 195 862 967 600 387

2007 105.865 124.132.360 61 709 610 627 581 696

2008 95.193 103.846.233 590 06 449 177 503 565

2009 92.342 100.726.544 54 367 862 313 518 475

2010 141.371 178.776.701 103 256 212 659 916 504

2011 101.900 123.621.864 80 755 662 747 650 127

2012 104.151 152.952.913 101 339 464 571 750 922

2013 116.525 168.207.842 121 339 464 571 814 031

Yapı ruhsatlarında verilecek aplikasyon
belgeleri ve yapı aplikasyon projeleri
Tekin AKÇAPINAR

Harita Mühendisi
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Ülkemizde yapılan yapılar yasal olarak değişiklikler-
le birlikte 02.11.1985 tarih ve 18913 sayılı resmi gaze-
tede	 yayınlanan	 Planlı	 alanlar	Tip	 İmar	Yönetmeliğine	
göre uygulanması gerekmektedir.

“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 

Madde 1 – (Değişik:RG-19/8/2008-26972)

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri-
ne dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik, bele-
diye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, 
imar plânı bulunan alanlarda uygulanır.

Madde 2 – (Değişik:RG-1/6/2013-28664) 

Proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesi-
ne ilişkin uygulamalar bu Yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarı-
lan diğer imara ilişkin yönetmeliklerde yer alan tanımlara 
göre gerçekleştirilir. Bu Yönetmeliklerde yer alan genel hü-
kümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler, planlarla ve 
ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez. 
Bu Yönetmeliğin ve ilgili idarelerin Kanuna ve diğer mev-
zuata göre çıkaracakları imar yönetmeliklerinin diğer hü-
kümleri ise uygulama imar planında aksine bir açıklama 
bulunmadığı takdirde uygulanır.

…

Madde 6- (Değişik:RG-1/6/2013-28664) 

İlgili idareler, projelendirme ve ruhsat işlemlerinde 
Kanuna, bu Yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları 
Enstitüsünün ilgili standartlarına uymak zorundadırlar. 
Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde 
ilgili idareler, bu Yönetmeliğin genel hükümlerine, ta-
nımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine aykırı olmamak ve 
beldenin şartlarını gözetmek kaydıyla Kanunun 21 inci 
maddesinde belirtilenler ile kendi görev alanları açısın-
dan gerekli gördükleri hususları kapsayan planların uy-
gulanmasına ilişkin imar yönetmeliğini hazırlayabilirler.” 
denilmektedir. Burada ilçe belediyeleri ve Büyükşehir 
Belediyelerinin hazırlayacakları İmar Yönetmelikleri bu 
yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil edemez. Şube 
Etkinlik alanımızda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
15.06.2007 tarih ve 1512 sayılı Meclis kararı ile “İstanbul 
İmar Yönetmeliği”ni yayınlamıştır. 

Planlı	Alanlar	Tip	 İmar	Yönetmeliği’nin	Yapı	Ruhsat	
işlerini düzenleyen 57. Maddesinde ilgili idareye Yapı 
Ruhsatı için başvuru yapacak yapı sahibi veya vekili 
başvuru dilekçesine “Aplikasyon Krokisi”ni eklemek zo-
rundadır. Başvuru sırasında verilecek olan Aplikasyon 
Krokisi 29.06.2005 tarih ve 25860 sayılı Resmi gazetede 
yayınlanan 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühen-
disleri ve Büroları Hakkında Kanun kapsamında bulu-
nan ilçelerde bu kanun kapsamında lisans almış Lisanslı 

Harita Kadastro Mühendislerinden, bulunmayan yerler-
de ise Kadastro Müdürlüklerinden alınması gerekmek-
tedir.

Planlı	Alanlar	Tip	 İmar	Yönetmeliği’nin	Yapı	Ruhsat	
işlerini düzenleyen 57. Maddesinin a-2 bendinde;

“2- Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon kro-
kisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye 
aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar pla-
nında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönet-
meliğin 18 inci maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma 
mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının 
ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek 
üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan proje-
yi ifade eder.” denilmektedir.

Bazı belediyeler aplikasyon belgesi ile Yapı Apli-
kasyon projesini aynı almakta ve ayrıca bir Yapı Apli-
kasyon	Projesi	 istememektedir.	Yönetmelikte	belirtilen	
Yapı	aplikasyon	Projesi	Kadastro	Müdürlükleri	veya	Ka-
dastro Müdürlüklerinin işlerini devralan Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendislik büroları tarafından verilen Apli-
kasyon Belgesi ile aynı değildir. Aplikasyon Belgesi Yapı 
Ruhsatı başvurusu sırasında verilmesi gereken bir belge 
iken	Yapı	Aplikasyon	Projesi	yönetmelikteki	tanımda	da	

görüş
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belirtildiği gibi yapının araziye aplikasyonu için hazırla-
nan belgedir. Aplikasyon Belgesi’nde arazide bulunan 
binaların dışında yeniden yapılacak bina ile ilgili bilgi-
ler bulunmamaktadır. Yapı Aplikasyon Belgesi Lisanslı 
Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları veya Kadastro 
Müdürlüklerinin iş tanımı içinde verebilecekleri belge-
ler arasında yer almamaktadır.

Planlı	 Alanlar	Tip	 İmar	Yönetmeliği’nin	 yapı	 ruhsat	
işlerini düzenleyen 57. Maddesinde Yapı Aplikasyon 
Projesi	 hazırlayan	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarında	 gö-
revli olup, bu kurum ve kuruluşlara ait projeleri yapan 
mühendislerin dışındaki mühendisler için; 

“Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair 
fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendis-
lerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili mes-
lek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini (Değişik 
ibare:RG-1/6/2013-28664) yaptırmaları gerekir. İlgili 
meslek odaları, hakkında süreli veya süresiz kısıtlılığı bulu-
nan veya üyeliği sona eren üyelerini derhal elektronik or-
tamda (Ek ibare:RG-1/6/2013-28664) ve yazı ile merkez 
yapı denetim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuru-
luşlara bildirir. İdare yapı ruhsatı düzenleme aşamasında 
her proje için, proje müelliflerinden, fenni mesullerden ve 
(Değişik ibare:RG-14/4/2012-28264) fen adamlarından, 
şantiye şefleri ile yapı müteahhitlerinden mevzuata aykı-
rı uygulama sebebiyle süreli veya süresiz olarak meslekî 
faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına ilişkin ek-1’de yer 
alan sicil durum taahhütnamesini ister. (Mülga dördüncü 
cümle:RG-1/6/2013-28664) (...) Gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu tespit edilen mimar ve mühendislerin işlemleri 
tazmin ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere 
iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun il-
gili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemler 
oda sicil durum taahhütnamelerinde, idare tarafından 
yazılı olarak belirtilir. Yapım işlerinde yapı müteahhidi, 
taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zaman-
da fenni mesul olarak görev üstlenemezler. (Mülga son 
cümle:RG-1/6/2013-28664) (...)” denilmekte olup oda 
üyeliğinin zorunlu olduğu ve mesleki kısıtlamasının 
olup olmadığı konusunda odaların bilgi vermesi zorun-
luluğu belirtilmiştir. Yönetmeliğin 58. Maddesinde;

“(Değişik fıkra:RG-1/6/2013-28664) İlgili meslek oda-
ları, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine istinaden aynı Kanunun 27 
nci maddesi uyarınca Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Yüksek Haysiyet Divanı tarafından onbeş günden 
altı aya kadar serbest sanat icrasından men’i veya Oda-
dan ihraç kararı alınan veya istifa ederek üyeliğini veya 
büro tescilini sona erdiren veya adına büro tescili bulunup 
vefat eden üyelerini derhal merkez yapı denetim komisyo-
nu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara elektronik ortamda 
bildirir. Bu bilgilerin aynı zamanda Bakanlığa yazılı olarak 
gönderilmesi zorunludur. İlgili idareler, mimar ve mühen-
dislerin kısıtlılık durumunu Bakanlığın yapı denetim siste-
minden kontrol ederek yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgelerini düzenler.” denilmektedir.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmet-
ler Genel Müdürlüğü’nün 25.04.2012 tarih B.09.0.M
HG.0.10.01.00-010.06.02/1310 sayılı 2012/12 sayılı ge-
nelgesinin 7. Maddesinde “Yapı ruhsatı ve yapı kullanma 
izin belgelerinin birer örneği ve bir önceki ayda yapılan iş-
lemlere ilişkin bilgiler, incelenmek ve üye kısıtlılığının olup 
olmadığı hakkında ilgili idareye bilgi verilmek üzere her 
ayın ilk haftası ilgili meslek odalarına liste halinde topluca 
bildirilecektir. Üyelerin mesleği uygulamada kısıtlılıkları-
nın idareye bildirilmesinde sorumluluk meslek odalarına 
aittir.” denilmektedir.

Yazımızın başında belirttiğimiz Türkiye İstatistik 
Kurumu Yapı Ruhsatı Verileri dikkate alındığında 2013 
yılında verilen ruhsat sayısı ile Haritacılık Sektörünün in-
şaat sektörü içinde sadece Yapı Ruhsatları açısından bile 
ele alındığında verdiği hizmet arasında çok büyük uçu-
rumlar bulunmaktadır. Resmi kurumların uygulamakla 
zorunlu olduğu kanun ve yönetmelikleri farklı algılar 
ile farklı şekillerde uygulamaları ya da uygulamamala-
rı hem bu kurumlara ve kurumun başındaki yetkililere 
yasal yükümlülükler yüklemekte, hem de mesleğimizin 
gelişiminin önünü tıkamaktadır. Yapı aplikasyon proje-
leri ve Aplikasyon Belgelerinin yanında yapılarda Teknik 
Uygulama Sorumluluğu ya da Harita Uygulama Sorum-
luluğu gibi sağlıklı kentleşmenin zorunlu uygulamaları 
da ele alındığında sektör içinde haritacılık işlemlerinin 
çok daha fazla gelişeceği ortadadır.

Planlı	Alanlar	Tip	 İmar	Yönetmeliği	http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4877&MevzuatIliski=0&sour
ceXmlSearch=

Çevre Şehircilik Bakanlığı 25.04.2012 tarihli 2012/12 sayılı genelgesi

http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya/genelgeler/planli_alanlar.pdf
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Han, eskiden otellerin ortaya çıkmasından önceki 
dönemlerde, kırsal ve kentsel alanlarda, geçici konak-
lama ihtiyacını karşılayan yapı olup, daha sonra kent 
içinde dükkân, imalathane, depo gibi ticaret yerlerini 
de kapsayan yapılara han adı verilmiştir. Bu gün, içinde 
büro ve işyerlerinin bulunduğu çok katlı yapılara işhanı 
denmesi, ticaret amacıyla kullanılan ve han olarak ad-
landırılan bu yapılardan kaynaklanmaktadır. 

Osmanlılardaki kent içinde bulunan hanlar genellik-
le kare ve kareye yakın dikdörtgen biçiminde iki veya 
üç katlı olarak, bir veya iki avluyu çevreleyen revaklar 
ardındaki yan yana dükkânlardan oluşmaktadır. Bunla-
rın bir bölümünde, odaların pencere ve kapıları orta av-
luya, bazılarında ise hem sokak, hem de avlu yönündeki 
odalar, ortadaki koridora açılmaktadır. Bu tür hanların 

bazen alt kattaki odaları  (dükkânları) depo olarak, üst 
kattaki odaları ise dükkân olarak düzenlenmiştir. Han-
larda ayrıca, mescit, ahır ve helâ (wc) ve benzeri hizmet 
birimleri de bulunmaktadır. 

Anadolu Selçuklu döneminde,  hanların bulundu-
ğu bilinmekteyse de bu dönemden günümüze kadar 
gelen han, kervansaraylar hariç, bulunmamaktadır. İlk 
hanlar özellikle Osmanlı’larda görülmektedir. Hanlar 
özel yapıları ile bulundukları XIV.- XIX. yüzyıllarda iş ve 
ticaret merkezleri olmuşlardır. Hanların turistik özellik 
kazanması XIX. yüzyılda olmuştur. Halen günümüzde 
birçok han bazı yapısal bozulmalara karşın faal durum-
da olup, ticari amaçlarda kullanılmaktadır. 

Hanlardaki bozulmalar; hanlardaki odalar belirtildi-
ği üzere, han avlusuna ve koridorlara açılmaktadır.  Han 

Eski hanlar, kadastral tespitleri, 
han odabaşıları, odabaşılık mesleği
Emin YAZIYURT  

Harita Kadastro Mühendisi
Emekli Beşiktaş/ Sarıyer Kadastro Müdürü
eminyaziyurt @ hotmail. com

görüş
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girişi dışında caddeye cepheli nadiren dükkân bulun-
maktadır. Günümüzde halen faal olan hanlar çok önemli 
iş ve ticaret merkezi olan bölgelerde kalmışlardır. Bu ne-
denle han çevresindeki cadde ve sokaklar ticari açıdan 
çok önemli hale gelmiştir. Bu durumda, oda sahiplerin-
ce han odalarından cadde ve sokaklara çıkışlar verilmiş, 
zamanla bir kısım odaların hanla, hanın içersi ile ilişikle-
ri tamamen kesilmiş, caddeye cepheli dükkânlar haline 
gelmişlerdir. Hatta bazı han odaları çok katlı dükkânlar 
haline dönüşmüştür. Ancak, tapu kayıtlarında halen 
han odası vasfındadırlar. 

Hanların kadastro tespitleri özellik arz etmektedir. 
Hanlar genellikle iki katlı ve üç katlı olmaktadır. İki katlı 
hanlarda katlar, alt kat ve üst kat olarak, üç katlı hanlar-
da katlar, alt kat, orta kat ve üst kat olarak isimlendiril-
miştir. Hanların her katı için kadastro- tasarruf krokileri 
düzenlenmiştir. Katlar ayrıca kadastral paftalarında da 
gösterilmiştir. Tasarruf krokilerinde; alt kattaki odalara 
ayrı ayrı, müşterek kullanılan yerlerde dâhil olmak üzere 
numaralar verilmiştir. Alt kattaki odalar ve diğer müşte-
rek kullanılan yerler için verilen bu numaralar oda nu-
marası	yanında	parsel	numarası	da	olmaktadır.	Paftada	
alt kattaki yerler bu parsel numaraları ile belirtilmek-
tedir. Tasarruf krokilerinde; orta kattaki ve üst kattaki 
odalara birden başlayan numaralar verilmiştir. Odalara 
verilen bu numaralar için müstakil kütük sayfaları açıl-

mak suretiyle bu oda numaraları ile tescilleri yapılmıştır. 
Müşterek yerler (avlu, kapı-giriş kapısı, hela mahalli-wc) 
açılan kütük sayfasında malik, örneğin  “Eminönü, Da-
yehatun Mahallesi, Kaşıkçı hanın müşterek mahallerine ( 
avlu, kapı ve hela mahalli ) kütük sayfa no: 611 de 4 ila 14 
parseller ile ikinci katta 1 ila 13 numaralı odaların iştira-
ki daimi tasarruf hakkı ” şeklinde gösterilmiştir. Yani söz 
konusu yerler, belirtilen yerlerin-odaların müşterek ma-
halleridir. Ayrıca bazı hanlarda alt kattaki, zemin kattaki, 
odaların tapu kütük sayfalarının beyanlarında, örneğin 
“4.40 m den yukarı havası koridora aittir.” şeklinde belirt-
me yapılmıştır. Burada koridorun korunması amaçlan-
mıştır. Yani 4.40 m den yukarıya her hangi bir şekilde 
yapı ve benzeri tesis yapılamaz. Kadastroca hanların 
kadastrolarının yapıldığı tarihlerde (İstanbul’da 1945 ve 
devamı yıllarda) kat mülkiyeti kanunu olmadığından, 
müstakil bağımsız bölümlerin sicile aktarılmaları belir-
tilen şekillerde yapılmıştır.

Halen kayıtlı durumlarını ve eski durumlarını aynen 
muhafaza eden ve ticari amaçlarda kullanılan hanlar 
olduğu gibi, kayıtlı durumlarını muhafaza eden ancak 
mevcut durumlarında bozulmalar olan, ayrıca restore 
edilmiş olan hanlar da bulunmaktadır. 

Oda, Osmanlı Devleti’nin askerlik, saray ve yöne-
tim örgütlerinde kışla, koğuş ve bürolara verilen ad’dır. 
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Yeniçeri ocağında, orta erlerinin barındıkları koğuşlar, 
Ocak Kanunnamesine göre birer oda olup, bu odalarda 
kalan yeniçerilerin disiplininden odabaşı denilen kolluk 
subayları sorumludur. Burada açıklanmak istenilen oda-
başı ve odabaşılık mesleği olup, belirtilen bu odabaşı-
lıkla ilgisi bulunmamaktadır. 

Hanların işlevlerini sürdürmelerini sağlayan gö-
revlilere Han Odabaşıları denmektedir. Han Odabaşı-
ları serbest meslek sahipleridir. Bir handa, han odaba-
şı’larının sayıları birden çok olabilmektedir.  Örneğin, 
Eminönü Çelebioğlu Mahallesindeki Leblebici handa 
iki adet odabaşı bulunmaktadır. 

İstanbul’da 1951 yılında kurulmuş olan İstanbul 
Umum Han Odabaşıları Odası bulunmaktadır. Bu oda-
nın 03.11.1998 tarih 1998/1627 sayılı yazısında, İstanbul 
Belediye	Zabıtası	Genel	Talimatnamesi	VIII.	fasıl		(f )	ben-
di gereği işhanları ve pasajlarda odabaşı bulundurma 
zorunluluğu getirildiği, ayrıca odabaşılık mesleğinin örf 
ve ananeye uyarak günümüze kadar geldiği, han oda-
başılarının teamül gereği işhanlarında gerekli tüm hiz-
metleri vererek, kiracılardan, kiralarının % 10 u nispetin-
de odabaşılık ücreti aldıkları, bu kazançlarından dolayı 
vergiye tabi oldukları, anlaşılmaktadır.

Odaya kayıtlı han odabaşılarına odaca  “Mesleki Faa-
liyet Belgesi” verilmektedir. Odabaşılar ayrıca ticaret  sicil 
numarası da almaktadırlar.

Odabaşı’larla han odaları sahipleri ve kiracıları ara-
sında odabaşılık ücreti konusunda bazen yargıya taşı-
nan anlaşmazlıklar olmaktadır. Han Odabaşıları kiracılar 
ve kiracı olmayan maliklerden aldıkları odabaşılık ücreti 
karşılığı (Kiranın % 10 u), hanın elektrik, su ve temizlik 
vb. giderlerini karşılamaktadırlar. Anlaşmazlık yukarda 
da belirtildiği gibi hanın fiziki yapılarında değişiklik olan 
han odaları ile ilgili olmakta, hanla irtibatları kesilen, 
hana çıkışlarını kapatan ve cephe aldıkları caddelere 
çıkışlar veren, odaların sahipleri ve kiracıları odabaşılık 
ücretini ödemek istememektedirler. Han odabaşılarınca 
bu odalara bir hizmet götürülmemektedir. Bu durum-
da, bu oda ve sahiplerince han odabaşılarına bir ücret 
ödenmemesi gerektiği düşünülmektedir. İhtilaflar ne-
deniyle mahallen yapılan keşiflerde, gerçekten bazı han 
odalarının hanlarla ilişkilerinin kalmadığı gözlenmiştir. 
Ancak yukarda da belirtildiği üzere söz konusu odaların 
kayden-tapu kütüğünde hanın bir odası olduğu gö-
rülmektedir. 

Han odası maliklerince odaların kiralanması sırasın-
da, düzenlenen kira sözleşmelerinde odabaşılık ücreti-
nin kiracıya ait olduğunun belirtilmesi halinde, yargıca 
odabaşılar haklı görülmektedir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.11.2005 tarih 
2005/13-598 esas, 2005/613 karar sayılı kararında; da-
vanın odabaşılık ücreti dolayısıyla yapılan ilamsız icra 
takibine yapılan itirazın iptali talebine ilişkin olduğu, 
odabaşı’lığın  kat mülkiyetine geçilmemesi nedeniyle 
yöneticisi ve kapıcısı bulunmayan işhanlarında, bunlara 
ait görevlerin yerine getirilmesini sağlayan bir meslek 
olduğu, odabaşıların yapıkları hizmetler karşılığı ücrete 
hak kazandıkları, hizmetten yararlanılmadığı gerekçesi 
ile ücret ödemekten kaçınılamayacağı, odabaşı’ların İs-
tanbul Umum Han Odabaşıları Esnaf Odasınca verilmiş 
mesleki faaliyetlerini devam ettirdiğine dair mesleki 
faaliyet belgesinin bulunması gerektiği hususları belir-
tilmiştir. 

Mevcut hanların bir kısmı işlevlerini sürdürmekle 
birlikte, değişik nedenlerle yapılan keşiflerde görül-
düğü üzere, zaman içinde bakımlarının yapılmaması 
nedeniyle harap durumda olan birden çok han bulun-
maktadır. Bu hanlar İstanbul’un merkezi konumunda 
olan ilçelerinde iş, ticaret ve turizm merkezlerinde bu-
lunmaktadır. Hanların aslına uygun olarak restore edil-
meleri milli ekonomiye artı değerler katacaktır.

görüş
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Harita ve haritacılığın, bireyin ve toplumun yaşa-
mında nedenli önemli olduğunu uzun uzun anlatmaya 
gerek olmadığı açıktır.

 Mimar ve mühendisler bugün Ülkemizde 23 mes-
lek odasında örgütlüdürler ve bunların içinde diğer 
mesleklerin en az yarısına altlık, hizmet ve bilgi üreten 
yalnızca bizim meslektaşlarımızdır, başka hiçbir meslek 
alanı bu denli çok sayıda diğer meslek alanını etkilemez 
ve onlarla iç içe değildir.  Gerek şehirlerde ve kasabalar-
da gerekse kırsal alanlarda, mekâna bağlı olarak yapı-
lan her türlü plan ve projenin altlığı ya haritadır ya da 
haritacının ürettiği mekânsal bilgilerdir- verilerdir. Aynı 
etkinlik plan ve projelerin uygulanmasında da kendini 
gösterir.

Ülkemizde haritanın ve haritacılığın tarihinin çok 
eskilere dayandığının açık belirtileri vardır. Bilindiği gibi 
insanlık yaşamında yazıdan önce harita vardır. İnsanla-
rın topluluklar halinde bir mekâna yerleşmesi,  mekânı 
tanıma ve kullanmaları evresinde gereksinim duyduk-
ları ilk malzeme haritadır. Sümerlerin Yukarı Mezopo-
tamya’daki bazı şehirlerinin taş üzerine kazınmış harita-
ları bulunmuştur. Daha gerilere gidersek Çatalhöyük’te 

(Konya), Alacahöyük’te (Çorum) ve Göbekli Tepe’de 
(Urfa) yapılan kazılar neolitik döneme ait çok önemli 
bilgi ve bulguları gün ışığına çıkarmıştır. 10-12 bin yıl 
öncesine ışık tutan bu kazılar sırasında şehirlerin taş 
tabletler üzerine kazınmış haritalarına rastlanmıştır.

İlk dünya haritası, M.Ö 560 yıllarında en verimli çağı-
nı yaşayan, bu toprakların çocuğu, dolayısıyla hemşeri-
miz (Milet’li) Anaksimandros tarafından çizilmiştir. 

Çok azına değindiğim bu alandaki zenginliklerimi-
zin yanı sıra hiç bilmediğimiz ve mutlaka harita ve hari-
tacılık tarihi açısından araştırılması gereken yönlerimiz 
de var. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme 
döneminde dünyamızın 20 milyon km2’lik bir bölümün-
de egemenlik kurduğunu ve sürdürdüğünü biliyoruz. 
Bu süreçte Devlet yüz binlerce askerini, onların topunu 
tüfeğini ve başkaca malzemesini binlerce km. uzağa 
taşımıştır. Üstelik bu gidiş-gelişler birçok kez yapılmış-
tır. Her seferin öncesinde, gerekli görülen yerlerde yeni 
yollar açılmış, köprüler kurulmuş ordu için konaklama 
yerleri seçilip düzenlenmiştir. Bütün bu hareketlilik ve 
bayındırlık hizmetleri aşamasında haritanın ve haritacı-
nın yeri yok mudur? Elbette ki vardır ama çok net bi-
çimde aydınlatılmayı beklemektedir. Keza Turgut Reisin 
kullandığı ve geliştirdiği bir haritadan söz edilir ama ha-
rita ortada yoktur. 

Osmanlı’nın II. Viyana kuşatmasının öncesinde 1683 
de yaptırdığı Viyana haritasının aslı Avusturya’da ve 
kopyaları oradaki bir müzenin kapısında satılmaktadır.

Ülkemizde bilimsel verilerle ve modern teknoloji 
kullanılarak 120 yılı aşkın bir süredir harita üretilmekte-
dir.

Harita üretimi ve haritacılık alanında burada anlat-
makla bitiremeyeceğimiz bir zenginliğe sahip olduğu-
muz halde ne acıdır ki bu alanda bir ulusal müzemiz 
bulunmuyor.

Ülkemizin	bir	‘’	Harita	ve	Kadastro	Müzesi’’	ne	kavuş-
turulması fikri, bildiğimiz kadarıyla, ilk kez 2000-2001 
yıllarında dile getirilmeye başlanmıştır.

Neden hala mesleğimizin bir müzesi yok?

Arif DELİKANLI

Harita Mühendisi
Harita-Kadastro-Tapu Müzesi Derneği Kurucu Başkanı
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Bu konunun düşünceden eyleme dönüşmesi ise, 
Oda	Merkez	Yönetimince	müze	konusunda	Sayın	Prof.	
Dr.	Rahmi	Nurhan	Çelik	ve	Sayın	Prof.	Dr	Erol	Köktürk’ten	
bir rapor isteyip elde etmesiyle başlar. Arkasından Hari-
ta ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında 2007 yı-
lında	başlatılan	‘Ortak	konular	üzerinde	ön	görüşmeler’’	
başlamıştır.  İki Kurum arasındaki çalışmalar 2008 yılına 
kadar sürmüş ve nihayet 01.04.2008 tarihinde İstanbul 
Sultanahmet Meydanında bulunan Tapu- Kadastro II. 
Bölge Müdürlüğü’nde Müze kurulması bir protokole 
bağlanmıştır. 

  Bu yapı 1881 yılında, Osmanlı Devleti tarafından 
‘’Defter-i		Hakani	‘’	(taşınmaz	mal	kayıtlarının	tutulduğu	
ve	işlemlerinin	yapıldığı	yer)	olarak		yapılmıştır.	Protoko-
le göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan müze kuruluş 
iznini Oda’mız alacak; binanın müzeye dönüştürülecek 
bölümünün her türlü inşaat giderini ve personel sağ-
lanması ile bunlara ilişkin giderleri TKGM sağlayacaktır.

İlk aşamada TKGM den ve Oda’dan üçer kişi belirle-
nerek bir Müze Komitesi oluşturulmuş bunlara bir de üç 
kişilik Danışma Kurulu eklenmiştir.  Müze kurulu yaptığı 
bir toplantıda 9 kişiden bir bölümünü Ankara’ya gön-
dererek, harita üreten ya da kullanan kuruluşlarla ilişki 
kurmak, Müze için envanter oluşturabilecek nesneleri 
belirlemek, Kurumların müzeye ilişkin düşüncelerini 
öğrenip desteklerini sağlamak konularında çalışmala-
rına karar vermiştir. Bu gurup Ankara’da Harita Genel 
Komutanlığı, Devlet Su İşleri, Tapu ve kadastro, Karayol-
ları, Teknik Araştırma ve Uygulama, İller Bankası Genel 
Müdürlüğü gibi Kamu Kurumlarını ziyaret ederek bu 
Kurumların yetkilileriyle görüşmüş, müze konusunda 
bilgi vermiştir. Bütün ilgililer müze kuruluşuna tam des-
tek vereceklerini envanter sağlanması konusunda da 
yardımcı olacaklarını dile getirmişler ve böyle bir mü-
zenin kurulması halinde Ülkemizin bu alandaki önemli 
bir kültürel boşluğunun giderileceğini vurgulamışlardır.

Daha sonra o dönemde Kültür ve Turizm Bakanı olan 
Sayın Ertuğrul Günay ziyaret edilmiş ve müzenin niçin 
gerekli olduğu anlatılmıştır. Sayın Bakan da bu konuda 
desteğinin tam olduğunu dile getirmiş, bu görüşme-
den kısa bir süre sonra İstanbul’da basına verdiği bir 
beyanatta Sultanahmet Meydanında hiçbir devlet da-
iresinin kalmayacağını, esasen bütünüyle tarihi yapılar 
ve eski eserlerle dolu olan bu meydanın bir yönüyle de 
açık hava müzesi niteliği taşıdığını dile getirmiştir.

Kültür	 ve	Turizm	Bakanlığı	 İstanbul	‘da	bulunan	ve	
kendisine bağlı Bölge Müdürlüğü aracılığı ile anılan 
binanın müze olup olamayacağı konusunu inceletmiş 
dört uzman ayrı zamanlarda verdikleri raporlarda müze 
olmaya engel bir durumun olmadığını ancak bir envan-

görüş
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ter onarım atölyesinin gerekeceğini belirtmişlerdir. Bu 
atölye de bugün kısmen tamamlanmış ve bazı belge-
lerin onarımı için uzmanlar tarafından kullanılmaktadır.

Bu arada Müze Komitesi, binanın rölöve ve restitüs-
yon projelerini hazırlatıp anılan Bölge Müdürlüğü’ne 
onaylatarak, iki müze uzmanına hazırlatmış olduğu ön 
rapor	 ve	 ayrıntılı	 ‘’Kavramsal	 müze	 raporu’’	 ile	 Birlikte	
TKGM verilmek üzere 22.04.2010 de Oda’mıza gön-
dermiştir. Bu raporlarda müze kurulmasında izlenecek 
evreler adım adım anlatılmakta, müzenin sürdürülebi-
lirliği, yönetsel yapısı, organizasyon şeması, personel 
kadrosu ve özellikleri üzerine öneriler bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluru Beklenirken 
dört kişilik bir heyetle 01.05.2012 yılında Sayın Cumhur-
başkanı da ziyaret edilmiş ve müze kurulmasını zorunlu 
kılan gerekçeler ve o güne kadar yapılanlar anlatılmıştır. 
Cumhurbaşkanı esasen müze için düşünülen binanın 
da bulunduğu Sultanahmet Meydanı’nın bütünüyle 
müze	alanı	olmasının	düşünüldüğünü	belirterek	‘’	mü-
zenin kurulması için her türlü bürokratik engeli aşalım 
ve orada bu müzenin kurulması için ne yapılması gere-
kiyorsa	yapalım	‘’	buyruğunu	Genel	Sekreteri	Sayın	Prof.
Dr. Mustafa İsen’e vermiştir.

Sayın İsen, Cumhurbaşkanı tarafından verilen tali-
matı o dönemin Şehircilik ve Çevre Bakanı Sn. Erdoğan 
Bayraktar ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Da-
vut Güney’e eksiksiz olarak aktarmıştır.

Bütün bu uğraşlara ve alınan yola rağmen müzenin 
kurulması yönünde somut bir adım atmakta hala ağır 
davranılması bizleri yeni bir yol aramaya yöneltti. Bu 
arayışların sonunda, müze kuruluşuna destek olmak 
üzere herkese açık bir dernek kurulmasının yararlı ola-
cağı kanısına varılmıştır. Gerek envanter toplanması, 

gerek araştırmalar,  gerekse iç ve dış ilişkiler kurulma-
sında yaratacağı kolaylıklar ve özellikle de müzenin 
sürdürülebilirliği de düşünüldüğünde yararı daha da 
ortaya çıktığından  ‘’HARİTA-KADASTRO-TAPU MÜZESİ 
DERNEĞİ’’  16 Kurucu Üye tarafından kurulmuştur. Bu 
Dernek kurulmadan önce Oda’mızın Genel Merkez Yö-
netim Kurulu ile de görüşülmüş ve Onların da desteği 
sağlanmıştır.

Bugün Ülkemizin 13 üniversitesinde ve 10 a yakın 
meslek yüksek okulunda mesleğimiz alanında öğrenim 
ve eğitim verilmektedir. 2013 yılı itibariyle 15 000 dola-
yında haritacı mühendis meslektaşımız vardır ve bun-
ların büyük bölümü Harita Ve Kadastro Mühendisleri 
Oda’mıza kayıtlıdır.

Yukarda oldukça dar bir biçimde değindiğim, ama 
gene de zenginliği ve derinliği kendini duyuran harita-
nın ve haritacılığın Ülkemizde bir ulusal müzesinin ve 
ona bağlı bir araştırma merkezinin kurulamamış olması 
gerçekten içler acısıdır. Ama bu acıyı duymak ve hiçbir 
şey yapmadan öylece durmak bizi sorumlu olmaktan 
kurtarmaz. Derneğin içinde olalım, dışında kalalım, bu 
mesleğin bir bireyi olarak hepimize düşen görev ve so-
rumluluklar vardır. Yalnız unutmayalım ki bazı sorunları 
çözmenin en iyi yolu güçlü bir örgüte sahip olmaktan 
geçer. Bir derneğin gücünü ise, üyelerinin niteliği kadar 
sayısı da belirler. Bu nedenle Derneğe üye olup Müze ve 
Araştırma Merkezi kurulmasına güç katın, karar vericiler 
üzerinde baskı yaratın, Derneği düşünce ve becerileri-
nizle besleyin. Derneğimizin bir web sitesi vardır. www.
muzekur.org  adresine girdiğinizde Derneğin Tüzü-ğü-
nü, adresini, nasıl üye olabileceğinizi, 50 TL. giriş aidatı-
nı nereye yatıracağınızı ve derneğe ilişkin haberleri ve 
bilgileri alabilirsiniz. 
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Gelin, evrensel bir uygarlık vitrininin kurulmasına 
omuz verelim,  gelin böyle bir onuru birlikte paylaşalım.

Artık siyasetten nefret ettim edeceğim. Hepimizi farklılaş-
tırdığına emin oldum. Bu farklılaşmadan dolayı midem bula-
nıyor. Yazı bitene kadar kendimi tutup, kusmamaya çalışaca-
ğım, ki sizin de mideniz bulanmasın boşuna. 

Ne badireler atlatıyor insanoğlu. Hepsinin de üstesinden 
geliyor. Kiminin ilacı zaman oluyor, kimi o ilacı da bulamıyor. 
Zaman	geçmek	bilmeyince,	o	 ilaç	bulunmuyor	yani.Her	gün	
aynı şeyleri yaşayınca, zaman geçmesi bir tür yanılsama olu-
yor. Halusinasyona benziyor. Hulusinasyon ise geceleri rüya-
sında Hulusi görenlerde görülüyor. Görenler görüyor. Kaçan-
lar kaçıyor. Dövenler dövüyor. Anlayan anlamıştır.

Son yıllarda neler atlattık sahiden. O kadar gaz, sis ve biber 
gazı bombası atıldı da, bu kadar az ölen oldu, ne büyük bir ba-
şarı. Ölen sadece bir elin parmakları üstelik. Onlar da kesin ye-
şilistlerdi. Terörist demiyorum özenle, yasaklanmıştır terörist 
demek terör örgütü demek, yeşilist iyidir şimdilik. Hem Işid’e 
de örgüt dendi. TMMOB de bir örgüt sonuçta.

Size hiç siyasete bulaşmayın demedi mi babanız Allah aş-
kına? Farklılaşın istemiyordu adam yıllar önce. Doğduğunuz 
gün ne iseniz, öleceğiniz gün de öyle olun kısaca. Tamam ama 
babacığım, sırf ben şimdi siyaseten değil de insani duygula-
rımla unutamıyorum Gezi’de ölenleri. Berkin’i, Uğur’u...  Öldü-
renleri de unutamıyorum gerçekten, nasıl yapar bir insan bir 
insana	bu	zulmü.	Zaten	ölenleri	de	öldürenleri	de	unutursam,		
kalbim...

Zaman	geçmiyor	ne	yazık	ki.	Aradan	geçen	zamana	karşı	
unutmamak bunun kanıtı. Ali İsmail öldüreli bir yılı geçmiş. 
Her gün bir önceki günün aynısı gibi. Soma’nın acısı hala tap-
taze... Acımızın biri bitmeden diğeri başlayor bu coğrafyada... 
Şimdi	 de	 Denizli’de	 patlama...	 Zeytinburnu’nda	 patlama...
Filistin’de yaşananlar... Hangisine üzüleceğimizi şaşırdık. 

İşçi cinayetleri diye diye bas bas bağırılıyor yıllarca. Sesi-
mizi duyan yokmuş maalesef. Bir anda ve toplu olunca haber 
niteliği taşıyormuş memleketimizde ölümler. Ancak o zaman 
yüreğimiz dağlanıyormuş. Miş muş. Acınız henüz taptezedir 
eminim, kurumamıştır daha yüreğiniz. Ama biliyor musunuz, 
her gün iki üç can daha ölüyor  memleketimizde. Sistem acı-
masız, siz ne kadar acısanız da.

Bir şey dememeye çalışıyorum. Ki siyaset yapanlar bana 
takmasın... Miş gibi yapmak en güzeli çünkü. Seviyorr muş 
gibi yapacağız, gülüyorr muş gibi yapacağız, arkasını dönün-
ce unutacağız. Laf aramızda sahiden de böyle yapan tipler var 

sağınızda solunuzda... Bkz yan masa... J

Kenan paşa değil miydi, %86 oy ile seçilen, darbeyi haklı 
kıldıran. Şimdi darbeyi haklı gören eş dost akraba komşular 
mahalleliler nerede? Darbeye o zaman karşı çıkanlar sırf bu 
yüzden cezaevlerinde yatmadı mı? O yıllarda doğanlara Ke-
nan ismi az mı verildi sanıyorsunuz?... Evren ismini bile verdi-
ler analar babalar yavrularına... Şimdi isimler değişti tabi. Ya 
sonra?... Bak Recep’de Kemalifobi. Kemal’de Recepofobi var. 
Siyaset miyaset, bende de onun fobisi çıktı son yıllarda... Nef-
ret söylemleri ile kükreyen hiçbir insanı sevmediğimi öğren-
dim, yıl 2014...

Mesela ben, ölmesin diye insanlarımız bağır bağır bağırı-
yorsam, neden? Memleketi sevmediğimden mi? Şiddetin her 
türlüsüne karşıyım diye memleketimi sevmiyor mu sayılıyo-
rumyani? Vergimi keriz misali zamanında öderken sevmiyor 
muyum sizce memleketimi? Sadece okul yapanlar mı seviyor 
bu memleketi, sadece yol yapanlar mı? Sadece siyaset yapan-
lar	mı	seviyor	bu	memleketi?	Ne	AKP	ne	CHP	ne	MHP	ne	HDP,	
BDP...	Halk	bu	memleketi	seviyor	ama	bu	siyasetçiler	sadece	
kendilerine oy verenleri seviyor. Bence. 

Keşke Taksim’deki kışla hep kalsaymış diyor insan. Keşke 
biz	o	Gezi	Parkı’nı	hiç	bilmeseymişiz.	Keşke	kışla	kalsaymış	da,	
o otopark hiç olmasaymış. O Marmara otelinin yerini mesela, 
Gezi	Parkı	bilseymişiz.	İstiklal	Caddesi	olmasaymış.	Taksim	bu-
luşma mekânı olsa ne yazar, olmasa ne yazarmış. Kadıköy var-
ken Taksim’i kim takarmış üstelik. Kimse ölmez, kimse öldü-
rülmezdi, değil mi? En azından severdik meverdik birbirimizi. 
Nefret etmezdi bir partiye oy verenler diğer partiye oy veren-
lerden. O günleri özlüyorum en kalbi. Radyoda Haluk Levent, 
“Keşke seni tanımamış, keşke sevmemiş olsaydım...” diyor. 

Keşke hep Kazlıçeşme Meydanı’nda buluşsaydık, başka da 
meydanımız olmasaydı. Ölmezdi o zaman onlarca can. Belki o 
zaman memurlarla meczuplar karşı karşıya da kalmazdı kim 
bilir? Sevmeyi bilirdik belki melki. Ama öyle değil diye de, ola-
nı bozmak, ötekini kırmak mı doğru olan? Canı acıtanın canı 
yansın bile diyemiyorum şu an. “Aşkın mapushane...” çalmaya 
devam ediyor.

Ben sevmeye çalışıyorum. Çalıştıkça kafam karışıyor. Karış-
tıkça anlamsız kalıyor hayat. İnsanın bir diğerini sevmemesini 
anlıyabiliyorum. Ama ona işkence yapacak ruh halini anlaya-
mıyorum. O tam bir hastalık hali. Ama bir diğerini öldürecek 
ruh hali, insanlık hali değil, bundan eminim. Kelle kesmeler, 
çocuk öldürmeler falan... “İçinde ben ziyan oldum...” ile bitiyor 
şarkı.

deneme

Ve insanı sevmeyi geçtim, 
bir insanı sevmekle başlayacak her şey...
Deniz BAŞ

Harita Mühendisi
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Gözdağı
Göze alanların gözünü aldılar. Ama daha milyonlarca göz 

var. 
Gezi, herhalde tarihin en çok görüntülenen eylemlerin-

den biri...
Her göz, bir kayıt makinesiydi adeta; her telefon, bir ka-

mera...
O yüzden belgesele, çekilen o görüntüleri isteyerek baş-

ladık. Geçen Haziran başında “Çektiklerinizi paylaşırsanız bel-
geselimize katkı sağlarsınız” dedik. 1000’i aşkın görüntü geldi.

Geçen bir yılı o görüntüleri ve haber çekimlerini ayıklayıp 
yayına hazırlayarak geçirdik.

O arada Gezi’yi anlatan çeşitli belgeseller yapıldı. Biz, ana 
tema olarak “Görme”yi seçtik.

Çünkü Gezi, bir anlamda Türkiye’nin kitlesel anlamda gör-
meye başladığı tarihti.

Ve hiçbir eylemde olmadığı kadar fazla sayıda insan gö-
zünü kaybetti.

Adeta görenler, göremesin istendi.
Biz de onların öyküsünü anlatmak istedik.
Gezi’de gözünden vurulanları işledik.
Gözünü kaybedenlerin son gördüğü şey, üzerlerine gelen 

bir plastik mermi veya gaz fişeğiydi. Yani şiddeti, herkesten iyi 
ve en yakından görmüşlerdi.

Ve gözlerini kaybetmelerine rağmen, bugün olup biteni 
çoğumuzdan iyi görüyorlardı.

Gözleri dağlansa da gözdağına boyun eğmemişlerdi.
Afişimize onların bu yan yana ve dik duruşlarını yerleştir-

dik.
Belgeselde de onların gözlerini kaybettiği Gezi’nin ilk 48 

saatini anlatmayı denedik.
Çünkü o 48 saatte yaşananlar, Gezi’nin tümünde olup bi-

ten her şeyi, itirazı, isyanı, dayanışmayı, şiddeti, öfkeyi, saldı-
rıyı, direnişi içeriyordu. Ve aslında finalinde zaferi yani parkın 
kurtuluşunu da barındırıyordu.

Onca ölüme, yaralanmaya, zulme, yasağa rağmen bugün 
o park, “İstediğimi yaparım” zihniyetine ağır bir tekzip gibi ora-
da yemyeşil duruyor.

Yapraklarını salladıkça, bir daha deneyecek olanlara da ib-
retlik dersler anlatıyor.

* * *
“Gözdağı”, sizlerin katkısıyla hazırlandı.
Yönetmeninden, müzisyenine, grafikerinden arşivcisine 

kadar tamamen gönüllü çalışan bir yaratıcı ekibinin omuz 
vermesiyle tamamlandı.

Böyle bir belgeselin yayını da Gezi ruhuna yaraşır şekilde 
olmalıydı.

O yüzden bir televizyon kanalında yayınlamak yerine, onu 
doğduğu, ilham aldığı yerde, yani parklarda, meydanlarda, 
forum ortamlarında, üniversite kampüslerinde, kolektif alan-
larında göstermenin, daha doğru olacağını düşündük.

Sadece bir kentte göstermek de haksızlık olurdu.
Mademki bu, bütün ülkeyi kapsayan devasa bir eylemdi, 

o halde belgeseli de eylemin hayata geçtiği her kentte gös-
terilebilmeliydi.

Hatta Atina’dan New York’a, Madrid’den Berlin’de, itirazı 
olan herkesin yaşadığı şehirlere, kardeş “occupy” eylemlerinin 
yaşandığı diğer ülkelere gitmeliydi.

Bu düşünceyle belgeselimizi halka, parklara, salonlara aç-
maya karar verdik.

Bedava gösterim koşuluyla isteyen belediyeye, kolektife, 
öğrenci derneğine, sendikaya, kültür merkezine belgeseli kar-
şılıksız olarak sunma fikrini benimsedik.

Gezi’nin yıldönümünde, belgeselin anlattığı iki günde, 
yani 31 Mayıs ve 1 Haziran’da bu gösterimlerin yapılabilme-
sini umuyoruz.

Bu site, belgeselin tanıtımının yanı sıra, gösterim yapmak 
isteyenlerle temas ve gösterim yer ve saatlerini duyurmak için 
kuruldu.

Aşağıdaki mail adresinden belgeselimizi talep edebilir, 
nasıl temin edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Birkaç gün içinde belgeseli hangi kentlerde, nerelerde iz-
leyebileceğinizi de buradan duyuracağız. Gösterildiği yerler-
den bize ulaşacak görüntüleri de siz ulaştıracağız...

“Gözdağı”, bu özelliğiyle de medyanın kıstırılmışlığına kar-
şı belgeselin sokağa çıkışının bir örneği olacak.

Tıpkı Gezi’de olduğu gibi...

Can Dündar

http://www.gozdagifilm.com

kültür/sanat
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 Taraflar

MADDE 1- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği aşağıda yazılı şartlar dahilinde 
bu	Protokolü	imzalama	konusunda	anlaşmaya	varmışlardır.	

Protokolün	bundan	sonraki	maddelerinde	T.C.	Sosyal	Güvenlik	Kurumu	“SGK”,	Türk	Mühendis	ve	Mimar	Odaları	Birliği	de	
“TMMOB”  olarak anılacaktır. 

Amaç ve kapsam

MADDE 2- Bu protokolün amacı; sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hare-
ketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin 
SGK’ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumumun tüm bireyleri tarafından 
bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve 
yükümlülükler konusunda bilgilendirmek,  toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılma-
sıdır.

Bu	Protokol,	TMMOB	faaliyet	alanıyla	ilgili	meslekleri	icra	eden	kişilerle	ilgili	olarak	asgari	ücret	seviyeleri	belirlenmesini	ve	
TMMOB tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile hazırlanan görsel materyallerde sosyal güvenlik bilinci ile ilgili bölümlere ve 
dokümanlara yer verilmesini içermektedir. 

Dayanak

MADDE 3- Bu protokol; 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 100 üncü 
maddesi ile 16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 13 üncü maddesinin (g) bendi ve 14 üncü 
maddesinin (d) bendine dayanılarak düzenlenmiştir. 

 TMMOB’nin yükümlülükleri

MADDE 4- TMMOB, ücretlerin eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında 
meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek SGK’ya iletecektir.

Ayrıca TMMOB sosyal güvenlik bilincinin arttırılması ve sigortalı çalışmanın ve çalıştırmanın önemini vurgulamaya yöne-
lik olarak; üyelerine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve yayınlanan bültenlerde bilgilendirici dokümanlara ve yazılara yer 
vermeyi ve kendi görev/yetki alanına giren diğer faaliyetlere ilişkin SGK ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve 
taahhüt eder.

SGK’nın yükümlülükleri

MADDE 5-  SGK; sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazır-
lanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücret-
lerin altında olmaması için gerekli tedbirleri almayı diğer konularla ilgili olarak teknik destek sağlamayı ve TMMOB ile iyi niyet 
ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Protokolün feshi

MADDE 6-	İş	bu	Protokol	maddelerinde	belirtilen	hükümleri,	yasal	ve	idari	işleri	düzenleme	gerekçesiyle	yeni	bir	protokol	
yürürlüğe girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilirler.

Yürürlük

MADDE 7-	İş	bu	Protokol,	tarafların	imzaladığı	tarihten	itibaren	yürürlüğe	girer.

İmza

MADDE 8-  8 (sekiz) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret bu protokol 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası 
TMMOB’ye,	bir	nüshası	da	SGK’	ya	verilmiştir.	İş	bu	Protokolün	her	iki	nüshası	da	asıl	niteliğinde	olup,	aşağıda	adları	yazılı	bulu-
nan taraflarca   …/ …/2012 tarihinde imzalanmıştır. 

               SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI                       TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

                      Cüneyt OLGAÇ                 Mehmet SOĞANCI

		 											Sigorta	Primleri	Genel	Müdür	V.	 	 	 	 							Yönetim	Kurulu	Başkanı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İLE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

haber



TMMOB ile SGK arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan protokol ge-
reğince TMMOB her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında 
meslek icra eden disiplinlere ilişkin asgari ücret seviyesi belirleyerek, SGK’ya 
bildiriyor.

TMMOB Yönetim Kurulu, 7 Aralık 2013 tarihinde yaptığı toplantıda 2014 yılı 
için geçerli olacak asgari ücreti aylık brüt 2.800.00 TL olarak belirledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol kapsamında mühendis-
lerin belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılamayacağı bildirilirken, belir-
lenen ücretin altında kalan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) 
üyelerinin ilgili HKMO birimlerine başvuruda bulunması gerekmektedir.






