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25. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

 
Bizler, kurulduğu 1976 yılından bu yana Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi yönetimini sizlerle birlikte paylaşmayı ve birlikte yönetmeyi ilke edindik. Bilimin ve 
aklın yol göstericiliğinde, insan öncelikli hedefimizden sapmadan, katılımcı, kapsayıcı ve 
çoğulcu anlayışımızla, birlikte üreten, paylaşan ve geliştiren kültürümüzle, demokratik ve 
çağdaş bir meslek örgütü inancımızla çalışmalarımızı sürdürdük. Mesleki faaliyetlerimizin 
toplum yararı çerçevesinde yürütülmesi ve Mesleğimiz ile meslektaşlarımızın haklarının 
savunulması için çaba harcadık. 
 
25. dönemde de mesleki sorunların ülke sorunlarından bağımsız olmadığını bilerek, yaşamın 
her alanında mesleğimize ve ülkemize sahip çıkmak, değerlerimizi aydınlık geleceğe taşımak 
ve daha ileriye götürmek için Çağdaş Demokrat Değer ve İlkelerimizle mücadele etmeyi 
görev biliyoruz. Bilimin ve teknolojinin halkımızın gereksinimleri doğrultusunda kullanılması 
ilkesi, çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bizler, 25. Dönem HKMO İstanbul Şubesi 
yönetim kurulu olarak uzun deneyimler sonucu, sizlerin katkılarıyla oluşturduğumuz çalışma 
anlayışı ve ilkelerimizden ödün vermeden, onurlu geçmişimizden aldığımız güçle, 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.  
 
Çağdaş Demokrat Değer ve İlkelerimizle aynı haritadayız. Yönetimlerin başarısının üyelerin 
paylaşımları ve katkıları ile artacağına yürekten inanıyoruz.  
 
1. MÜHENDİS OLARAK KİMLİĞİMİZ 
 
Mühendislik için yapılan en temel tanımlama “bilimsel verileri yine bilimin ve matematiğin 
prensiplerini kullanarak bir ihtiyacı karşılamak üzere ürüne dönüştürmeye mühendislik 
adı verilir” şeklinde olan tanımlamadır. Mühendisliği yapan kişiye de mühendis adı verilir. 
Bir başka şekilde ise; "deneyim ve uygulama yoluyla matematik ve fen bilimlerine ilişkin 
edinilen bir bilginin, doğanın sunduğu malzemeler ve sahip olduğu güçlerin insanlığın 
yararına ekonomik bir biçimde kullanılması için yollar geliştirmek üzere, muhakeme edilerek 
uygulamaya döküldüğü meslek" olarak tanımlanmaktadır. 
 
Bizler mühendisler olarak eğitilmiş insan gücüyüz. Eğitimin amacı, bilimsel düşünme yetisine 
sahip, sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı ve özgür düşünen, karar verebilme bilincine erişmiş 
insanlar yetiştirmek ve bu eksende toplumsal gelişmeyi sağlamaktır. Üretim alanındaki 
görevlerimiz nedeniyle ülke kalkınmasındaki payımız, göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. 
Ancak; 
 
· Özgür insanlar yerine otoriteyi ve onun temsil ettiği ideolojiyi sorgulamadan kabul eden 

ve tek tip bir toplum oluşturmaya yönelen eğitim sisteminin, 
· Önemli bir bölümümüzün işsiz ya da gizli işsiz olmasının, 
· Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulların yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel 

daralmanın, günlük yaşamımıza yansıyarak hak ve çıkarlarımızı zedelemesinin, reel 
kayıplara uğramasının, sıkıntılarını yaşıyoruz. Bu durum sınıfsal konumumuzu ele 
almamızı, genel olarak düzenle ve diğer sınıflarla ilişkilerimizi sorgulamamızı 
gerektirmektedir. Mühendislik-mimarlık alanının mühendisler-mimarlar adına 
düzenlenmesi görevini TMMOB ve bağlı Odalar üstlenmiştir. 



· Mesleği en iyi yapabilmenin, 
· Mesleğin, uzmanlık alanlarına göre sorunlarını, istemlerini ve çıkarlarını savunabilmenin,  
· Mühendislik ve mimarlık faaliyetlerinin topluma getireceklerini ortaya koyabilmenin, 
· Kamuoyunu bilinçlendirmenin,  
· Mesleki davranış ilkelerinin korunmasının,  
· Mesleki tartışma platformlarının yaratabilmesinin, yolu odalarımızın örgütlü yapısının 

güçlendirilmesinden geçmektedir. 
 
Birey olarak biz mühendislerin görevi, somut sorunlara getireceğimiz çözüm önerilerimizle 
ülkemiz insanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve demokrasinin sınırlarını toplum lehine 
genişletmek için çalışmaktır. 
 
2. TMMOB, ODALAR VE İL KOORDİNASYON KURULU 
 
TMMOB ve Odalar; Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu’na göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde kurumlardır. 
 
TMMOB ve ona bağlı odalar,  kendine özgü bir yere sahip olan, aynı meslek grubundan 
kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu kurumlardır. Ortak payda meslek ve meslektaşlıktır. 
Bu nedenle TMMOB’de farklı sosyal sınıflara mensup kişilerin bir arada bulunabilmesi de 
doğaldır. TMMOB ve odalar; işveren konumunda olan, ücretli veya serbest çalışan, devlet 
memurluğu yapan, sözleşmeli olarak kamuda veya özel sektörde çalışan, meslek dışı farklı 
alanlarda çalışan, hatta çalışma olanağı bulamayan işsizler; kısaca aynı mesleği icra eden ya 
da etme iddiasında olan geniş bir kitlenin oluşturduğu bir yapıdır. 
 
Bu kadar geniş bir kitleyi bir arada tutan ise elbette ki demokratik işleyiş tarzı ve çalışma 
anlayışıdır. Demokratik bir yapı olmaksızın bu kadar geniş bir kitlenin bir arada 
bulunabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bütün meslek örgütleri, TMMOB ve bağlı 
Odalar Demokratik Mesleki Kitle Örgütleri olarak algılanması gereken yapılanmalardır. 
 
TMMOB Yasa ve Ana Yönetmeliği’nde belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, bağlı Oda 
birimlerinin çalışmalarını koordine etmek, daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak 
için gerekli olan güç birliği, dayanışma ve ortak davranışı sağlamak amacıyla, o İldeki Oda 
Merkez, Şube ve Temsilcilikleri bünyesinde toplayan, TMMOB İL KOORDİNASYON 
KURULU, oluşturulmaktadır. 
 
Bundan hareketle içinde yer aldığımız Birliğimiz, Odamız, diğer meslek Odaları ve İKK ile 
bu güne kadar sürdürdüğümüz koordinasyon ve mücadele birliğini 25. dönemde de daha da 
pekiştirerek sürdüreceğiz. 
 
3. ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ 
 
TMMOB ve bağlı odaların birer demokratik mesleki kitle örgütü oldukları, bu anlamda 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlaması alanlarının düzenlenmesi görevini üstlendikleri 
gerçeğini göz önüne alarak, Şubemiz faaliyetlerini; 
 
TMMOB çatısı altında örgütsel bütünlüğü, birlikte hareket etmeyi ve dayanışmayı sağlayacak 
davranışların demokratik çizgide üretilmesini, mesleki problemlerin çözümünde, mesleki 
gereksinimlerimiz göz önünde tutularak, katılımın ve kapsayıcılığın her düzeyde yeniden 
üretilmesi ve üretilen politikaların üyelerimizin birikim ve potansiyeline dayalı etkinliklerle 



yaşama geçirilmesini, gelişen teknolojinin mesleğimize olan etkilerinin incelenmesi ve buna 
bağlı olarak mesleki etkinlik alanımızın sınırlarının geliştirilmesinde doğru, güçlü ve etkili 
politikaların üretilmesini, harita sektörünün, mesleki alanda daha güçlü, daha etkili, daha 
üretken ve çevresindeki sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara daha duyarlı ve paylaşımcı bir 
mesleki örgüt olarak taşınmasını, ülkemizde ve dünyada gelişen tüm toplumsal sorunlara karşı 
olan duyarlılığımızı ve çözüm önerilerimizi, TMMOB çatısı altında toplanan diğer meslek 
örgütleriyle birlikte, bulunduğumuz platforma taşıyarak, sağlıklı çözüm politikalarının 
oluşturulmasına katkıda bulunulmasını amaçlayan, demokratik ve paylaşımcı bir çalışma 
anlayışı ile sürdürmeyi hedeflemektedir. 
 
Odamız çalışmalarında tartışma, karar alma ve uygulama aşamalarında demokratik 
merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak eleştiri ve özeleştiri mekanizmasına göre hareket 
edilecektir. 
 
4. TEMSİLCİLİKLER VE MESLEKİ FAALİYET DENETİM UYGULAMA 

GÖREVLİLERİ 
 
Örgütlülüğümüzün en önemli parçasını oluşturan ve üyelerimizle kurduğumuz ilişkilerin ilk 
adımını sağlayan temsilcilerimiz 24. Çalışma Dönemimizde de bu görevlerini özveriyle 
yerine getirmişlerdir. 
 
Temsilci ve Temsilci Yardımcıları ile Mesleki Faaliyet Denetim Görevlileri 2014 yılında 
yapılan Oda Genel Kurulunda Oda Ana Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Ana 
Yönetmeliğimizin 71. maddesine göre “Temsilci ve temsilci yardımcılarının görev süresi 
görevlendirildikleri tarihi takip eden ilk Oda genel kurulunun yapılmasına kadar devam eder. 
Oluşan Oda Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen usule göre temsilci ve temsilci yardımcılarını 
atar” denilmektedir. Bu maddeye göre Şubemiz etkinlik alanı içerisinde bulunan il, ilçe ve 
işyeri temsilcileri 25. Çalışma Döneminde tekrar belirlenecektir. Yerinde yönetim, üretken ve 
katılımcı bir odacılık anlayışı için önemlidir. 
 
Oda örgütlülüğümüze ve mesleğimize katkı sağlayan tüm temsilcilerimize, temsilci 
yardımcılarımıza ve mesleki denetim görevlilerimize oda çalışmalarında önemli bir 
sorumluluk ve görev düşmektedir. Sağlayacakları katkılar mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
açısından önemli bir yer tutmaktadır. 
 
Yerel değerlendirme ve talepler göz önüne alınarak yeni dönemde demokratik bir işleyişten 
hareketle il, ilçe ve işyeri temsilcileri, Mesleki Faaliyet Denetim Görevlileri atamaları 
yapılarak devamlılık sağlanacaktır. 
 
5. ÜYELER İLE İLİŞKİLER 
 
A) SHKMMB 
 
SHKMMB ve şirketlerin gelişimi ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullardan 
bağımsız olarak ele alınamaz. Kısa bir şekilde özel sektör olarak ifade edeceğimiz SHKMMB 
ve şirketler büyük oranda kamuya bağımlıdır. İşverenin kamu olması, ülke ekonomisinde 
yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak hemen uygulamaya konulan ‘tasarruf önlemleri’ ve buna 
bağlı olarak yatırımların iptal edilmesi sonucu özel sektörün iş sürekliliği her an tehdit 
altındadır ve ciddi anlamda bir iş alamama sorunu yaşamaktadır. 
 



Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yönetimi olarak, meslektaşlarımızın 
hak ettiği saygınlığı ve emek değerini korumak için yapılan çalışmalar;  
 
Yapı aplikasyon projesi uygulamaları, ücretsiz meslek içi eğitimler, aramıza yeni katılan 
meslektaşlarımıza, mesleki deneyim sağlayabilmek için, uygulama eğitimleri, mesleğimizdeki 
teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi, sivil havacılık mevzuatına uygun, insansız 
hava araçlarının kullanımı ile ilgili pilotaj eğitimi düzenlenmesi,  sürekli bölge toplantıları 
düzenleyerek üyelerimiz ile bilgi alışverişinde bulunma vb. çalışmaların devamı ile 
mesleğimizin toplum ve insanlık yararı, üyelerimizin haklarının savunulması ekseninde 
yürütülmesi, bilimin ve teknolojinin halkımızın gereksinimleri doğrultusunda kullanılması 
ilkelerinin ödünsüz savunucusu olmaya devam edeceğiz. 
 
B) LİHKAB 
 
Sektörümüzde 1990’lı yıllardan itibaren, tartışılmaya başlanan Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) Yasası, 29 Haziran 2005 günü yürürlüğe girmiştir. 
 
Lisanslı Büroların kurulması gündeme geldiği tarihten itibaren konu ile ilgili sayısız toplantı, 
rapor ve bildiri yayınlayan şubemizin bazı tespitleri dikkate alınmamış ve süreç yanlış 
politikalar ile sürdürülmüştür. Başarılı bir Lisanslama sınavını dahi gerçekleştiremeyen Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yaşanan olaylar ve mağduriyetler hususunda sağlıklı bir 
değerlendirme yapamadığı gibi hiçbir sorumlulukta üstlenmemiştir. Faaliyete geçen Lisanslı 
Harita ve Kadastro Büroları’nın bir kısmı mahkeme süreçleri sonucu kapatılmış; mevcut 
işlerinden, yaşadıkları şehirlerden ayrılmış olan bu meslektaşlar bir anda işsiz bırakılmışlardır. 
LİHKAB görevi yapan siz değerli meslektaşlarımız, serbest harita ve kadastro mühendislik 
büroları / şirketleri ile karşı karşıya getirilmiş, hala kabul edilebilir bir iş tanımı 
yapılamamıştır. Bu süreç de, yönetim anlayışımız gereği; SHKMMB ve şirket sahipleri ile 
LİHKAB görevi yapan bürolar bir araya getirilmiş ve karşılıklı olarak yaşadıkları sorunların 
paylaşılması yoluna gidilmiştir. LİHKAB görevi yapan bürolar ile SHKMMB ve şirket 
sahipleri arasındaki iş tanımının netleştirilmesi için kurulan komisyonla ortak görüş 
oluşturulması hedeflenmiştir. 
 
Geldiğimiz noktada; iş yapma hususunda sorunlar yaşamakta, teknik altlıktan yoksun 
alanlarda tüm sorumluluğu üstlenerek çalışma yapmak zorunda kalınmakta,  iş sayınızda 
düşme olmakta, meslektaşlar karşı karşıya getirilmektedir.   Önümüzdeki süreçte de yaşanan 
sorunların çözümü için mesleki hizmet veren SHKMMB ve LİHKAB görevi yapan 
meslektaşlarımızla birlikte sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. 
 
C) KADIN ÜYELER 
 
TMMOB’ye kayıtlı 536.898 mühendis, mimar ve şehir plancısının % 20’si kadınlardan 
oluşmaktadır. Odamıza kayıtlı üyelerin % 14’ü kadındır, bu oran İstanbul Şubemize kayıtlı 
üyelerimiz arasında % 19’dur. Odamıza kayıtlı öğrenci üyelerin %36’sı kadınlardan 
oluşurken bu oran İstanbul Şubemizde %35’dir. 
 
Mühendis kadınlar da ülkemizdeki her kadın gibi ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Kadınlar, iş 
yerlerinde aynı eğitim ve aynı sorumlulukları taşıdıkları erkek meslektaşlarına göre daha 
düşük ücretlerle çalıştırılmakta, işten çıkarılacaklar listesinde ise ön sıralarda yer 
almaktadırlar. Kadınlara cinsiyet ayrımcılığı daha iş ilanlarında dayatılmakta, erkek mühendis 
arayan ilanlarla Kadın mühendislerin iş olanakları azaltılmaktadır. Meslek seçimleri ve iş 



yaşamında cinsiyetçi iş bölümü ciddi bir sorundur. Bu nedenle, başta kendi meslek odalarımız 
olmak üzere, demokratik kitle örgütlerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin örgüt içi hukuka yansıtılarak, işler ve işlevsel bir yaşam anlayışına 
dönüşmesi gerekmektedir. 
 
Bizler kadın üyelerimizi ve sorunlarını önemsiyoruz. Bu nedenle geçmiş dönemlerde şubemiz 
Kadın komisyonunda yer alan kadın meslektaşlarımız, 2008 yılından beri aktif olarak çalışan 
TMMOB İKK Kadın Komisyonunda görev ve sorumluluk alarak kadın mühendislerin 
sorunlarının çözümü için mücadele etmeyi sürdürmektedirler. 
 
Bizler Yönetim Kurullarının başarısının üyelerin dayanışma, katılım ve katkıları ile artacağına 
olan inancımızla, 
 
· Esnek çalışma yasalarıyla evlere hapsedilmeye, 
· Çalışılan kadınların iş güvencesinin sağlanması için 
· Eşit işe eşit ücret için 
· Kadın mühendislerin istihdamının arttırılması için 
· Evde, işte, sokakta kadınların özgürlüğünün kısıtlanmasına engel olmak için 
· Çalışma hayatında, toplumsal yaşamda KADINLAR VARDIR ve KADINLAR 

BİRLİKTE GÜÇLÜ demek için, 
 
Kadın üyelerimizle birlikte üretmeye, birlikte yönetmeye, birlikte paylaşmaya devam 
edeceğiz. 
 
D) ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİSLER 
 
Ülkemizde hayata geçirilen Neo Liberal ekonomik politikaların bir sonucu olarak, özel 
sektörde istihdam edilen ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sayısı çarpıcı biçimde 
artmıştır. Üretimin yeniden örgütlenişi, plansız ve altyapısız bir şekilde her ilde bir üniversite 
açılmasına bağlı olarak giderek artan mezun sayısı ve kapitalizmin sıklaşan krizleri, bir 
taraftan meslektaşlarımızın emeğini vasıfsız bir emek türü haline getirirken, diğer taraftan da 
ucuz iş gücünün oluşmasına dolayısıyla sömürünün daha açık hale gelmesine neden olmuştur. 
Bu sömürü, en temel haliyle diplomalı işsizlik, çalışma koşullarının kötüleşmesi, çalışma 
saatlerinin uzaması, düşük ücretler, iş güvencesinden yoksun mezarda emeklilik dayatması 
olarak hayatımıza girmiştir. 
 
TMMOB’ye kayıtlı üyelerin yaklaşık %80’i ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir 
plancılarından oluşmaktadır. Başta istihdam sorunu olmak üzere, ücretli çalışan 
meslektaşlarımızın sosyal ve ekonomik haklarına yönelik kısıtlamalara karşı politikaların ve 
örgütlenme modellerinin oluşturularak hayata geçirilmesi, kapitalizmin süreklilik arz eden 
krizleri karşısında önemli bir görev olarak önümüzde durmaktadır. 
 
Kamu kurumları başta olmak üzere, taşınmaz değerleme, inşaat, maden, serbest harita büro ya 
da şirketleri gibi sektörümüzün farklı alanlarında, düşük ücretler, uzun mesai saatleri, 
güvencesizlik, prime dayalı çalışma vb. koşullarda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını 
biliyoruz. Çözüm önerilerini siz üyelerimiz ile birlikte belirlemeyi sürdüreceğiz. 24. çalışma 
döneminde bu konulara ilişkin başlattığımız eğitim, forum, seminer vb. Etkinliklerimizi 25. 
dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. 
 



Meslektaşlarımızın özlük hakları başta olmak üzere, sosyal ve ekonomik haklarının 
savunucusu ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda ücretli ve işsiz 
meslektaşlarımızı yürüttüğümüz bu mücadeleye ortak olmalarını, hem odamızda, hem de 
bağlı bulundukları sendikalarda aktif çalışarak taleplerini dile getirmelerini önemsiyoruz. 
 
D.1 ) KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİMİZ 
 
Bizler mühendisler olarak eğitilmiş insan gücüyüz.  Üretim alanındaki görevlerimiz nedeniyle 
ülke kalkınmasındaki payımız, göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.  Bu nedenle kamuda 
her mevkide yetkin mühendislerin görev yapması ülkenin çıkarınadır, Siyasi ya da başka 
nedenlerle  “adam kayırmacılığın” önüne geçmek için çalışma yapılması mesleğimizin onuru 
açısından önemlidir. Kamu alanında çalışan üyelerimizin görev alanlarındaki pozisyonlarının 
değerlendirilmesinde liyakat sistemine dayanan bir yöntemin uygulanmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 
 
Kamu işyerlerinde çalışan mühendislerin başta iş güvencesi olmak üzere, eşit işe eşit ücret, 
fazla mesai, işyeri koşullarının iyileştirilmesi, işyerlerinde kreş vs. olanakların oluşturulması, 
uluslararası çalışma örgütü (İLO) koşullarının sağlanması için çalışma yapılması, 
sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarının özgürce kullanıldığı koşulların yaratılması için 
çalışmalar yapılacaktır. 
 
Kamu alanında çalışan üyelerimizin karşılaştıkları en önemli sorunlar İşyerinde uygulanan 
idari ve siyasi baskılar, mobing, taciz vb. uygulamalardır. İnsan onurunu zedeleyen her türlü 
baskının son bulması, işyerlerinin demokratikleşmesi, çalışanların işyeri yönetiminde söz ve 
karar sahibi olmaları için çalışma yapılması ve olumsuzluk durumunda çalışanlarla birlikte 
karşı duruşun sergilenmesi ve mağdurların hukuken haklarının savunulması her şeyden önce 
örgütlülüğümüzün gereğidir. Bu ve benzeri sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımız 
sürdürülecektir. 
 
D.2 ) ÖZEL SEKTÖRDEKİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR 
 
31 Temmuz 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve TMMOB arasında imzalanan 
protokol ile, ücretli çalışan mühendis mimar ve şehir plancıları için her yıl için ilk işe giriş 
bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretinin TMMOB tarafından belirlenerek Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Aynı protokolde, belgeli çalışmanın 
koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, 
sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol 
kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, 
mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin 
üzerinde olmak zorunda olduğu da ayrıca karar altına alınmıştır. 
 
Genç meslektaşlarımızın az da olsa güvence sağlayan bu protokol SGK tarafından 9 Haziran 
2017 tarihinde tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Bu protokolün tekrar hayata geçirilmesi için 
girişimlerimizi ve hak mücadelemizi sürdüreceğiz. 
 
Yasal düzenlemelere göre özel sektörde çalışanlar işçi statüsünde olduğundan ücret ve diğer 
hakları özel sözleşmelerle belirlenmektedir. Bunun en demokratik yöntemi ise toplu iş 
sözleşmesi düzenidir. Ülkemizde bu haklar Anayasa ve yasalarda düzenlenmiş olmasına 
rağmen fiiliyatta durum tamamen başkadır. Burada işçi-işveren ilişkileri ve iki sınıf arasındaki 
mücadele belirleyicidir. 



 
Harita Mühendislerinin Anayasa, Yasalar ve uluslararası sözleşmelerden doğan işyerlerinde 
çalışma koşulları, ücret sorunları, Örgütlenme hakları, sendikalaşma, TİS ve Grev haklarının 
tanınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
 
Şube yönetimimiz bu çalışma döneminde ücretli çalışan mühendislerin çalışma koşulları ve 
diğer sorunlarının emekçi mühendislerle birlikte tespit edilmesi ve çözümünün de birlikte 
bulunması için çalışma yürütecektir. 
 
Başta altyapı olmak üzere şantiyelerde ücretli olarak çalışan meslektaşlarımızın şantiye şefliği 
ile ilgili yetki ve sorumluluklarına yönelik sorunları ve taleplerine ait çalışmalarımız devam 
edecektir. 
 
D.3 ) İŞSİZ MÜHENDİSLER 
 
Ülkemiz de herhangi bir somut planlamaya dayanmaksızın ‘her ile bir üniversite’ 
argümanıyla kurulan üniversitelerde çok sayıda Harita/Geomatik Mühendisliği programı da 
söz konusudur. YÖK kurulduğunda sayıları 4 olan bölüm sayısı şu anda 23’dir. Henüz 
öğrenci almayan bölümler de eklendiğinde bu sayı 39’dur. Odamızın üye sayısının 15,000’i 
aştığı ve geçtiğimiz öğretim döneminde, Harita Mühendisliği bölümlerinde yaklaşık 1,700 
öğrencinin öğrenime başladığı göz önüne alındığında gelecekte yaşanacak işsizlik problemi 
daha net olarak görülebilecektir. Planlamadan uzak yaklaşımlarla üniversitelerin ve 
öğrencilerin geleceği, siyasi iktidarların gündelik politikalarına kurban edilmektedir. 
 
Buradan da anlaşılmaktadır ki en büyük sorun işsiz mühendislerin sorunudur. 
 
Odamız yönetimi yeni dönemde işsiz mühendislerimizin kamu ve özel işyerlerinde istihdamı 
için özel çalışmalar planlanacaktır. 
 
E) EMEKLİ ÜYELER 
 
Uzun, yorucu ve aktif çalışma yaşamı sonrasında emekli olan üyelerimizin emeklilik 
süreçlerinin sağlık ve mutluluk içerisinde geçmesine yardımcı olmak için meslektaşları ile 
birlikte olacağı sosyal ve kültürel imkanların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
 
Emekli meslektaşlarımızın eğitim ve örgütlenme konusunda bilgi, tecrübe ve birikimlerinden 
diğer meslektaşlarımızın da faydalanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
 
F) ÖĞRENCİ ÜYELER 
 
İstanbul’da eğitim vermekte olan Üniversitelerin Harita/Geomatik Mühendisliği 
Bölümlerinde eğitim görmekte olan ve geleceğin Mühendisleri olan öğrenciler,  23-24 Aralık 
2006 tarihlerinde yapılan 40 Dönem 1.Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiş olup, 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 20 Ocak 2007 ve 219 nolu kararıyla onaylanan HKMO 
Öğrenci Kolu Yönetmeliği ile Odamıza “öğrenci üye” olabilmektedir. 
 
TMMOB ve HKMO Öğrenci üye yönetmelikleri çerçevesinde Şubemiz etkinlik alanında 
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Okan Üniversitesi olmak üzere üç 
Üniversitede eğitim gören 452 öğrenci üyemiz bulunmaktadır.  
 



Harita/Geomatik Mühendisliği öğrencilerinin Şubemiz ile ilişkilerinin geliştirilmesi, 
Üniversite Yönetimleri ile bu konuda işbirliği yapılması, tanışma çayları, teknik geziler, 
sosyal çalıştay, öğrenci pikniği, staj komisyonu, bilimsel ve teknik etkinlikler, öğrencilerin 
meslek ile ilişkilerinin geliştirilmesi amacı ile sosyal ve örgütlenme faaliyetlerinin 
planlanması, öğrencilerin gençlik enerjileri ile tecrübeli meslektaşlarımızın tecrübelerini 
birleştirici çalışmalar yapılması düşünülmektedir. 
 
6. ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER 
 
Türkiye’de üniversiteler sisteminde 12 Eylül darbesinin bir ürünü olarak getirilen YÖK 
düzeni akademik özerkliği ortadan kaldırmış, üniversiteleri egemen siyasi öznelerin arka 
bahçesi konumuna getiren merkezi bir organ olagelmiştir. YÖK’ün anılan bu karakteri AKP 
iktidarı döneminde de değişmemiş, siyasi iktidarın her yönüyle denetiminde bir kurum olma 
özelliğini korumuştur. 
 
Ülkemiz de herhangi bir somut planlamaya dayanmaksızın ‘her ile bir üniversite’ 
argümanıyla kurulan üniversitelerde çok sayıda Harita/Geomatik Mühendisliği programı da 
söz konusudur. YÖK kurulduğunda sayıları 4 olan bölüm sayısı şu anda 23’dür. Henüz 
öğrenci almayan bölümler de eklendiğinde bu sayı 39’dur. Odamızın üye sayısının 15,000’i 
aştığı ve geçtiğimiz öğretim döneminde, Harita Mühendisliği bölümlerinde yaklaşık 1,700 
öğrencinin öğrenime başladığı göz önüne alındığında gelecekte yaşanacak işsizlik problemi 
daha net olarak görülebilecektir. Planlamadan uzak yaklaşımlarla üniversitelerin ve 
öğrencilerin geleceği, siyasi iktidarların gündelik politikalarına kurban edilmektedir. 
 
Üniversitenin temel görevi piyasa süreçlerinin dışında kalan kamusal hizmet amaçlı kurum 
olarak evrensel bilgiyi üretmek ve toplumla paylaşmak, bilgiyi üretecek insanları yetiştirmek 
olmalıdır. 
 
· Bilimsel ve sanatsal özgürlük; devletin ve sermayenin baskısını hissetmeden öğretim ve 

tartışma özgürlüğünü, araştırma yapma, sonuçlarını yayma ve yayınlama özgürlüğünü 
temsil eder. Akademik özgürlük teminat altında olmalıdır. 

· Üniversite özerkliği, akademik çalışmaları, yönetim ve işleyiş kurallarını kendi iradesiyle 
belirlemesi, üniversitelerde özyönetim anlayışının geçerli olmasıyla olasıdır. Bu anlayışla 
üniversitelerin rektör, dekan, bölüm başkanı gibi tüm yönetim ve denetim görevlerine 
seçilmesi üniversitenin bütün bileşenlerinin katılımıyla gerçekleşmeli, yetkiler kişilerde 
değil kurullarda toplanmalıdır. 

· Üniversiteler eşit, parasız, nitelikli eğitimi bir kamusal hizmet anlayışıyla verebilmeleri 
için kamu kaynaklarıyla desteklenmelidir. Mali özerklik üniversitelerin kendilerine ayrılan 
kamu paylarını kendi öncelikleri çerçevesinde kullanabilmeleri olarak görülmelidir. 

· Akademik değerlendirme ölçütleri ve etik ilkeler adil ve açık bir şekilde 
değerlendirilmelidir. 

· Açılacak bölümlere ve öğrenci sayılarına ilişkin kararlar, planlı bir biçimde, ülke 
gereksinmeleri gözetilerek verilmelidir.  

 

Yukarıda özetle değinmeye çalıştığımız konularda Üniversitelerle 25. Dönemde de 
çalışmalarımızı ve işbirliğini daha da geliştirmeye çalışacağız. 

 



7. KAMU KURUMLARI İLE İLİŞKİLER 
 
TMMOB yasası ve tüzüğü, HKMO yönetmelikleri çerçevesinde başta valilik ve bağlı 
kurumlar, Yerel yönetimler il kamu tüzel kuruluşları ile mesleki konularda bilgi aktarımları, 
görüşmeler, ziyaretler vb. İlişkilere bu dönemde de devam edilecektir. 
 
8. MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

 
· Hizmet içi mesleki eğitim, 
· Bilirkişilik Temel Eğitimleri, 
· Kentsel yaşam, kentsel dönüşüm, deprem, planlama, imar uygulamaları vb. Konularda 

eğitim, 
· Çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitim, 
· Genç mühendislere yönelik mesleki uygulamalar eğitimi, 
· Gayrimenkul değerleme eğitimi   (kurs, seminer) vb. eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. 

 
9. ÖRGÜTLENME 

 
· Mevcut üyelerin oda ile ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, 
· Temsilciliklerin tüzük gereği demokratik bir şekilde yeniden belirlenerek atamalarının 

sağlanması ve yeni dönemde işlerliğinin artırılması, 
· Yeni üye çalışması yapılarak tüm mühendislerin oda çatısı altında toplanması için çalışma 

yapılması, 
· Başta üyelerimiz olmak üzere işsiz mühendislerin istihdamı için çalışma yapılması, 
· Kadın Mühendislerin üyeliğe kazandırılması için özel çalışma yapılması, 
· Öğrenci üye çalışması ile oda faaliyetlerinin öğrenci kitlesi içine nüfus etmesinin 

sağlanması, 
· Yaşlı, engelli ve mağdur durumdaki üyelerle ilgili çalışmalar, 

 
10. HUKUKİ ÇALIŞMALAR 

 
Günümüzde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) ve 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraçlar başladı. İhraçlarının başladığı 21 Eylül 
2016'dan bu yana verilere göre, Türkiye’de en az 23 bin 427 akademisyen ya kadro hakkını 
kaybetti, ya ihraç edildi ya da çalıştığı üniversite kapatıldığı için işsiz kaldı. Ayrıca bu tarihten 
itibaren toplam 114.000 kamu çalışanı ihraç edilerek işsiz ve güvencesiz bırakıldı. 
 
YÖK ve OHAL düzeni; sermaye, devlet ve üniversitenin kurumsal yapısı içindeki iktidar 
ilişkileri, üniversitelerin varlık nedeni olan bilme arzusu ve hakikat arayışını sınırlandırmakta, 
hatta ortadan kaldırmaktadır. OHAL derhal kaldırılmalı, KHK’ler veya disiplin kurulları ile 
haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen tüm kamu görevlileri işlerine iade edilmelidir. 
 
Meslektaşlarımız çalışma yaşamında işsizlik kaygısına bağlı olarak gerek düşük ücretlerle 
güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerine sürüklenmekte, gerekse bu süreçte yasal hakları 
konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları nedeni ile önemli sosyal ve ekonomik hak 
kayıplarına uğramaktadır. 
 



Güvencesizleşmeye, esnekleşmeye ve işsizliğe karşı yürütülecek mücadelenin hepimizin 
ortak geleceğine yönelen saldırılar karşısında tek çıkış yolumuz olduğunun bilinciyle, 
üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmenin gayreti içindeyiz. 

 

Bu kapsamda üyelerimizin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlara yönelik Şubemiz 
tarafından üyelerimize ücretsiz olarak hukuksal danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

 

Kamuda çalışıyor iseniz, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer iş kanunları ile buna 
dayanılarak çıkarılmış her türlü mevzuat ((kurum görevde yükselme ve yer değiştirme 
esaslarına dair yönetmelikler, disiplin yönetmelikleri, sözleşmeli personel çalıştırılmasına 
ilişkin yönetmelik, vb. Özel sektörde çalışıyor iseniz, 4857 Sayılı İş Yasası ve buna 
dayanılarak çıkarılmış her türlü mevzuat (işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, vb.) SGK 
Mevzuatından doğan sorunlar (5510 Sayılı Yasa)) Serbest olarak kendi işinizi yapıyor iseniz, 
Kamu İhale mevzuatı, Türk Ticaret Yasası ve mevzuatı, Borçlar Yasası ve mevzuatı, İcra 
Yasası ve mevzuatı, İş Yasası ve mevzuatı vb. Meslek ve görevi ile ilgili diğer her türlü 
hukuki konu hakkında Şube Avukatımız ile birlikte üyelerimize hukuki destek verilmeye 
devam edecektir. 

 

11. ŞUBE BÜRO HİZMETLERİ  

 

Şube bürosunun üyelerimize hizmet edecek şekilde çalışma alanı, arşiv, kütüphane vb. 
hizmetlerin erişilebilir hale getirilmesi, büro emekçilerinin çalışma koşulları, sendikal 
haklarının korunması, ilimizde ve diğer alanlarda oda emekçilerinin örgütlenmesi, 
sendikalaşması ve toplu sözleşme ve grev haklarının savunulması gibi konularda çalışmalar 
yapılacaktır. 

 

12. KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI 
 

· İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Çalışmalar 

TMMOB’a bağlı Odaların İstanbul Şubelerinin temsilcilerinden oluşan İKK, İstanbul 
düzeyinde çalışmalar yaparak halkın ve kentin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında kamuoyunun aydınlatılması görevini yürütmektedir. Şubemiz Yönetim 
Kurulumuz’da İKK temsilcisini belirleyerek yeni dönemde de çalışmalara dahil olmuştur. 
Bu anlamda Odamız ile İKK arasındaki ilişkinin sağlam temellerde yürütülmesi 
sağlanacaktır. 

· Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalar İle Yapılacak Ortak Çalışmalar  

Şubemizin etkinlik alanında meslektaşlarımız ve onların hizmet verdiği halkımızın 
demokrasi, insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve tarihsel kazanımlar çerçevesinde 
mesleğimizin yetkinleşmesi, meslektaşlarımızın toplumsal yerinin yükseltilmesi ve 
bilimsel çalışmaların özgürce yapılabilmesi için çalışma şartları ve yaşam standartlarının 
yükseltilmesi, demokrasi, barış ve güven ortamı yaratılması ile mümkündür. Böyle bir 
ortamın sağlanması ancak bu ilkeler için birlikte mücadele ile mümkündür. Bu konuda 
Şube Yönetimi olarak ortak talepler etrafında Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalar ile 
birlikte çalışmak Demokrat-Çağdaş yönetim anlayışımızın gereğidir. 



13. ETKİNLİKLER 
 

· BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER 
 

Mesleki problemlerin çözümünde, mesleki gereksinimlerimiz göz önünde tutularak, katılımın 
ve kapsayıcılığın her düzeyde yeniden üretilmesi ve üretilen politikaların üyelerimizin birikim 
ve potansiyeline dayalı etkinliklerle yaşama geçirilmesini, gelişen teknolojinin mesleğimize 
olan etkilerinin incelenmesi ve buna bağlı olarak mesleki etkinlik alanımızın sınırlarının 
geliştirilmesinde doğru, güçlü ve etkili politikaların üretilmesini sağlamak için gerekli 
çalışmaları yapmak görevimizdir 
 
Başlangıçta da belirttiğimiz gibi Bizler, Bilimin ve aklın yol göstericiliğinde, insan öncelikli 
hedefimizden sapmadan, katılımcı, kapsayıcı ve çoğulcu anlayışımızla, birlikte üreten, 
paylaşan ve geliştiren kültürümüzle, demokratik ve çağdaş bir meslek örgütü inancımızla 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
 
Bilimin ve teknolojinin halkımızın gereksinimleri doğrultusunda kullanılması ilkesi, 
çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Bilimsel ve 
Teknik etkinlerimizi devam ettireceğiz. Bunlar yazılım kursları, mesleki uygulama işleri 
eğitim seminerleri, çalıştaylar, sempozyumlar vb. etkinlikler olacak. 
 
Ülkemizde Sivil harita Mühendisliğinin başlamasının 70. yılına denk gelen 7-8 Haziran 2019 
tarihlerinde Eğitim Sempozyumu yapılması hedefimizdir. 
 

· SOSYAL KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER 
 
Oda üye arasında sıcak ilişkiler kurabilmesi ve kişinin öz güven ve başarma duygularının  
geliştirilmesi, bilgi ve beceri kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ortaklaşma ve paylaşma amacıyla 
yapılacak olan sosyal ve kültürel, sanatsal etkinliklerin çok büyük bir katkı sağladığını 
söyleyebiliriz. 
 
Öğretici, hatırlatıcı işlevi bulunmasından dolayı insanlar kültürel, sanatsal konular ile ilgili 
bilmedikleri hususları öğrenme fırsatı bulur, yeni bilgiler öğrenirler. Yaşadıkları toplumun 
sosyal, siyasal, ekonomik, sanatsal, kültürel değerlerini de net bir şekilde anlayarak hayata 
geçirirler. Bakıldığı zaman sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerin pek çok faydası olduğu 
görülmektedir. 
 
25. Dönemde de konferans, seminer, söyleşi, sinema, tiyatro, geziler ile geleneksel 
yemeklerimiz gibi üyelerimizi bir araya getiren, birlik ve dayanışmamızı sağlayan sosyal 
kültürel ve sanatsal etkinliklerimizi zenginleştirerek devam ettireceğiz. 
 
14. KOMİSYONLAR 

 
25. dönemde önceki dönem çalışmaları verimlilik, gereklilik esasları dikkate alınarak 
komisyonlar oluşturulması ve üyelerin katılım ve katkısı dikkate alınarak çalıştırılması 
amacındayız. Öncelikli olarak temel bazı komisyonların kurulmasını değerlendirmekteyiz. Bu 
çerçevede; 
 
· Mesleki Bilimsel ve Teknik Etkinlikler Komisyonu, 
· Yasa, Tüzük ve Mevzuat Komisyonu, 



· SHKMMB ve LİHKAB Komisyonu, 
· Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, 
· Kadın Komisyonu, 
· Ücretli Çalışan Üyeler Komisyonu, 
· Öğrenci Üye Komisyonu (Üniversite bölüm ve Oda temsilcilerinden oluşmaktadır) 
 
oluşturularak çalışmaları sağlanacaktır. 
 
Ayrıca çalışma dönemi içerisinde ihtiyaç duyulması halinde konularına göre çalışma grupları 
oluşturulacaktır. 
 
Sonuç olarak; 
 
Bizler; 

Kurulduğu 1976 yılından bu yana 
· Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetimi olarak, üyeleriyle birlikte 

üreten ve birlikte paylaşan anlayışı temel alıyoruz. 
· Mesleki sorunların ülke sorunlarından bağımsız olmadığını bilerek, yaşamın her alanında 

mesleğimize ve ülkemize sahip çıkıyoruz. 
· Şeffaf ve çoğulcu bir yapıyı savunuyoruz. 
· Bilim ve teknolojinin toplum gereksinimleri doğrultusunda kullanılmasını hedefliyoruz. 
· Gelişen teknolojinin mesleğimize olan etkilerini yakından inceliyor; doğru, güçlü ve etkili 

politikaların üretilmesi için çalışıyoruz. 
· Sektörümüzün tüm mesleki disiplinler arasında daha güçlü ve daha üretken olabilmesi için 

çaba harcıyoruz. 
· Sendikalar ve diğer demokratik kitle örgütleri ile birlikte, güvencesiz çalışma ortamları, 

taşeronlaşma ve özelleştirme uygulamalarına karşı ortak mücadeleyi esas alıyoruz. 
· Kadın meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünde örgütlü bir mücadele verilmesi 

gerektiğine inanıyoruz. 
· Haksız rekabetlerin, aşırı düşük fiyatların, kalitesiz mesleki faaliyetlerin önüne geçmeye 

özen gösteriyoruz. 
· Ücretli ve işsiz meslektaşların çalışma yaşamında karşılaştığı sorunları çözmeyi çok 

önemsiyoruz. 
· İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işçi sağlığı ve iş güvenliği 

önlemlerinin alınması ve hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. 
· İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu olarak şube çalışmalarının üyeleriyle birlikte üreten 

ve paylaşan bir anlayışla güç kazanacağına yürekten inanıyoruz. 
 
“Çağdaş Demokrat Değer ve İlkelerimizle aynı haritadayız.” 
 
 
TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
İSTANBUL ŞUBESİ 25. DÖNEM YÖNETİM KURULU 


