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TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
ANKARA ŞUBESİ 

GENEL KURUL DUYURUSU 
 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 13 Olağan Genel 
Kurulu, çoğunluğun sağlanması durumunda 06-07 Ocak 2018 tarihlerinde, çoğunluğun 
sağlanamaması durumunda ise çoğunluk aranmaksızın 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde 
aşağıda belirtilen yerlerde ve gündemde yapılacaktır. 
 
Genel Kurulu üyelerimizin Oda kimlikleriyle ve TC Kimlik Numarası yazan resimli ve 
resmi bir belge ile gelmelerini rica ederiz. 
 
GÜNDEM: 
 
1. Gün 
 
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 
2. Saygı Duruşu ve Açılış Konuşmaları 
3. Yönetim Kurulu Raporlarının Sunulması ve Görüşülmesi 
4. Yeni Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması 
5. Oda Genel Kurul Delegelerinin Belirlenmesi ve Duyurulması 
6. Dilek ve Öneriler 
 
 
2. Gün 
 
1. Seçimler 
2. Kapanış 
 
Çoğunluğun Sağlandığı Durumda 
 
Tarih : 06-07 Ocak 2018 
Saat : 09:30-17:30 
Yer : HKMO Lokali, Sümer 1 Sok. No:12/2 Demirtepe / ANKARA 
 
Çoğunluk Koşulu Aranmaksızın 
 
1.Gün 
Tarih : 13 Ocak 2018 
Saat : 09:30-17:30 
Yer : Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 
   Cinnah Caddesi Wİlly Brandt Sokak No: 13 Çankaya / Ankara 
 
2.Gün 
Tarih : 14 Ocak 2018 
Saat : 09:00 – 17:00 
Yer : HKMO Lokali, Sümer 1 Sokak No: 12/2 Kızılay (Demirtepe) / ANKARA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÖNSÖZ 

 Değerli Üyelerimiz;  
 
 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem 
Yönetim Kurulu olarak, göreve geldiğimiz Şubat 2016 tarihinden itibaren ülkemizde ve 
dünyada yaşanan mesleki, siyasal, sosyal ve kültürel olaylara karşı takındığımız tavır, 
verdiğimiz mücadele ve bu süreçlerde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sizlere 
sunmaktayız.  
  

Göreve geldiğimiz ilk günden beri ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri; 
gazetecilerin tutuklandığı, halkın iradesiyle göreve getirilen belediye başkanlarının 
görevlerinden alındığı, insanların ekmek paraları ve açlıkla terbiye edilmeye çalışıldığı, 
kamu alanında hukuksuz ihraçların olduğu,  basın özgürlüğünün kısıtlandığı, KHK ve 
OHAL süreçleriyle demokrasinin adeta ayaklar altına alındığı, şehirlerimizin 
yağmalara ve rantlara kurban edilmeye çalışıldığı, doğal alanların talan edildiği, emeğe 
karşı verilen mücadelelerin tavan yaptığı bir dönem olarak nitelendiriyoruz. 
  

Doğal yaşam alanlarımızın, kentlerimizin, ormanlarımızın, derelerimizin 
kısacası bize ait ve yaşamak için ihtiyacımız olan bütün alanların elimizden zorla ve 
hukuksuzca alındığı bir dönemi geride bırakıyoruz. 
  

Her geçen gün kendi iktidarını daha kalıcı ve meşru bir yapıya kavuşturmak 
adına elinden gelen her şeyi yapan siyasi iktidarlar, yaşanan referandum süreciyle 
beraber tek adam koltuğunu ‘’mühürsüz oyların da kabul edildiği’’ bir referandum ile 
bizlere bir kere daha sözde demokrasi şölenleriyle dikte ettirmişlerdir.  
  

Anti demokratik ve anti laik yapılanmaların her türlü cemaat yapılarına karşı 
verdiği sonsuz hareket alanı, bu hareket alanlarını genişletmek adına ellerindeki devlet 
imkânlarını sonuna kadar kullanan ve bu yolda da önüne çıkan her türlü engeli yıkmak 
için tüm gücüyle saldıran bir yapı karşısında elimizden gelen mücadeleyi mühendis 
kimliğimizin bize kazandırdığı aydın ve bilimsel yöntemlerle gerçekleştirdik. 
  

Emek düşmanı siyasi yapıların kadro isteyen taşeron çalışanlara karşı takındığı 
tavır, ücretli çalışanlara karşı her geçen gün daha da ağırlaşan çalışma koşulları, 
hukuksuz işten çıkarılmalar, mobbing , düşük ücretler ve işsizlik gibi meslek ve 
meslektaşa karşı yapılan her türlü alandaki saldırılara karşı verilecek mücadele bizleri 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası çatısı altında kenetlenerek mücadelemizi daha 
da ileri taşımaya itmektedir. 
  

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim 
Kurulu olarak bizler mesleki, siyasal ve sosyal olarak ülke çapında verilen meşru 
mücadele alanlarının tamamında yer aldığımızı ve bundan sonraki dönemlerde de 
alacağımızı bir kere daha siz değerli üyelerimize belirtmekteyiz. 
  

 
 
 
 



 
Değerli Meslektaşlarımız; 

  
Tüm bu içinde yaşadığımız olağanüstü durumların içerisinde ülkemizde Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönemi azaltılmış bürokrasi ve 
hızlandırılmış politik pratiklerle daha hızlı hareket eden, pratikleşen, üyesiyle beraber 
hareket ederek kendi medyasını oluşturan, iletişim kanallarını daha sosyal halka dönük 
bir yapıya kavuşturan, örgütlenme biçimini daha da genişleterek gençleştiren, 
kendisine özgü araştırma ve mücadele yapısını benimseyen bir dönem olarak 
tamamlanmıştır.  
  
 2 yıllık şube yönetimimiz göreve geldiği günden günümüze 12. Dönem 
başlamadan yayınladığımız çalışma programı kapsamında gerçekleştirmeyi 
hedeflediğimiz bütün maddeleri yalnızca 7+7 yönetim kurulunun gerçekleştirebileceği 
faaliyetler olmadığı gerçeğiyle beraber hareket ederek 2 sene boyunca yapılan bütün 
toplantılarımızı üyelerimize açık bir şekilde gerçekleştirdik. Atılan bütün adımlarda 
alınan bütün kararlarda gerçekleştirdiğimiz bütün eylem ve etkinliklerde üyelerimizle 
alınan ortak kararlarla daha demokratik ve çağdaş bir yapıda hareket ettik. 
  

Kent ve doğa savunması konusunda üst çatımız TMMOB ile birlikte diğer 
meslek disiplinleriyle bağlantımızı koparmadan kimliğimizin bize kazandırdığı 
bilimsel ve teknik yapıda roller aldık. Bu rolleri üstlenirken üyelerimizden aldığımız 
güç ve sorumluluk bilinciyle çeşitli davalar açıldı, bu davaların takibi yapıldı, basın 
açıklamalarıyla hem meslektaşlarımızın hem de halkın toplumsal bilinç ve 
sorumluluklarına yönelik müdahalelerde bulunduk. 
  

Kendimize geçen dönem çalışma raporumuzla koyduğumuz hedefleri aktif 
olarak gerçekleştirebilmek adına kendi medyasını oluşturmayan, kendi örgütlenme ve 
iletişim kanallarını oluşturmayan bir yönetimle çalışmanın mümkün olmadığı bilinciyle 
üyelerimizle bütünleşme yolunda önemli adımlar attık. Üyelerimize daha çağdaş ve 
verimli bir ortamda hizmet verebilmek adına şube mekânını tamamen tadilat ettirdik. 
Her geçen gün sayısı artan ve daha da ticarileşen okullardan çığ gibi büyüyen 
mezunlarımızın meslek hayatına daha rahat adapte olması, güncel bilgi ve verileri takip 
etmesi adına birçok ücretli eğitim düzenledik. Şubemiz etkinlik alanında olan 
Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğrenci meslektaşlarımızla da 
bağlantımızı daha da güçlendirerek hem kendilerine özel organizasyonlar düzenlendik 
hem de diğer organizasyonlara aktif katılımı sağlandık. Kadın meslektaşlarımız 
işyerlerinde ziyaret edilerek mesleki ve sosyal sorunları dinlendik ve bu konuda aktif 
çalışmalar yaptık. Ücretli çalışan harita mühendisleri hem telefonla tek tek aranarak 
hem de çalışma ortamlarında ziyaret edilerek meslek yaşamında karşılaştıkları sorunlar 
dinlendik. Çalışma yaşamlarında karşılaştıkları hukuksuz durumlar için çalışma 
yaşamında haklarımız paneli düzenlendik ve bu haklar özet olarak kitapçıkla sunulduk. 
Şube avukatımız aracılığıyla birçok mağdur üyemiz haklarına kavuştu. Ücretli 
Çalışanların sorunlarını daha rahat ifade edebileceği toplantı ve çalıştaylar düzenledik 
var olan sonuçlar raporlanarak gerekli kurumlara ilettik. SHKMMB mesleki alanlarda 
yaşanan sorunları ile ilgili toplantılarda dile getirdikleri problemler Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası çatısı altında çözüme götürmek için gerekli adımları attık. 
LİHKAB sahibi üyelerimizle yapılan toplantılarda karşılaştıkları sorunlar dinledik, 
hem kurumlara hem de oda çatısı altında gerekli birimlere iletilerek çözüm süreci aktif 



 
takip ettik. Kamu kurumlarını ziyaret ederek buradaki meslektaşlarla bir araya geldik. 
Belediye başkanları ve mülki amirler ile yapılan toplantılarda mesleğin önemi çalışma 
ve müdahale alanları anlatılarak yeni iş imkanları için gerekli mücadeleler verdik. İl ve 
İlçe temsilcilerimizle beraber diğer illerdeki meslektaşlarımızla bir araya geldik. 
Burada yerel sorunları dinleyerek meslektaşlarımızla tanıştık. Yaşadıkları problemleri 
kendi ilk ve ilçelerindeki idari sorumlularla görüşerek çözümlerin takipçisi olduk. 
Bütün bunların yanında meslek yaşamının zorlukları göz önüne alınarak üyelerimizin 
sosyal yaşantıları için organizasyonlar düzenlendik. Ücretsiz atölyeler düzenlenerek 
üyelerimizi bir araya getirerek güzel ve verimli zaman geçirmeleri sağlamaya çalıştık.  

 
 Saygıdeğer Arkadaşlarımız; 
 
 2 yıl boyunca verilen bütün mücadelelerin, çalışmaların arkasında yüksek 
kararlılık, özveri ve iyi niyet olduğunu belirterek oluşturduğumuz çalışma kültürünün 
önümüzdeki dönemlere de aktarılması için siz değerli üyelerimizle birlikte hareket 
edeceğimizi belirtiriz. Bu zorlu süreçlerde bizlerle birlikte olan elini taşın altına koyan, 
sorumluluktan kaçmak yerine üstlendiği görevi sonuna kadar götüren bütün 
üyelerimize sonsuz teşekkürü bir borç biliriz. 
 
 Yönetimde görev aldığımız sürecin tamamında mesleki problemlerin yanı sıra 
ülke sorunlarıyla da mücadele etme sorumluluğunu kendimizde hissettik. Mesleki 
problemleri ülke gündeminden ayrı olarak değerlendirmek bizler için yolumuzu 
kaybetmek olacağından mesleğimize olan itibarsızlaştırma operasyonlarının tamamını 
ülke genelinde mücadeleye dönüştürerek bütün meşru alanlarda var olduk ve olmaya 
da devam edeceğiz. Meslek alanlarının her bir köşesinden müdahalelere karşı Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi çatısı altında üyelerimizle birlikte hareket 
ederek kendi savunma alanımızı oluşturduk. 
 
 12. dönemi geride bırakırken her dönemin bir sonrakine daha zorlu bir dönem 
bıraktığı gerçeğiyle yüzleşerek 13 Ocak günü yapılacak olan Genel Kurulumuza siz 
değerli üyelerimizi bekliyoruz. 13. dönemde görev yapacak arkadaşlarımıza ülke ve 
meslek mücadelesinde başarılar diliyoruz. 
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BAŞKAN  RECEP VADI 
II. BAŞKAN  HASAN DEMİRTAŞ 
YAZMAN  MERT ÖZDAĞ 
SAYMAN  HÜSEYİN ARKAN 
ÜYE   VOLKAN BİLGİN 
ÜYE   ANIL SAĞDIÇ 
ÜYE   SÜLEYMAN MERCAN 

ÖZGÜR YANIT KAYA 
ÖNDER SERKAN ATAGÜN 
DUYGU KARACA 
SERAP ÖZADA 
BURCU YURT 
AYHAN ALGÜL 
 



 
TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
ANKARA ŞUBESİ 

TEMSİLCİLERİMİZ 
 

 
TEMSİLCİLER 

 
ANKARA MUSTAFA MALKOÇ  (ALTINDAĞ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA DURMUŞ TANER BİLEN  (BEYPAZARI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA NALAN KAYIKET  (ÇANKAYA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA MUZAFFER SÜNGÜ  (ETİMESGUT İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA HALİL İBRAHİM KOLOĞLU (GÖLBAŞI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA ÖMER AKTAŞ   (MAMAK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA ERDAL SEÇKİN   (SİNCAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA HASAN AKKOYUNLU  (POLATLI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA HALİL ŞAHAN   (Ş.KOÇHİSAR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA MUSTAFA ÇAĞDAŞ CİYER (Y.MAHALLE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

BOLU  SABRİ GÜNGÖR   (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

DÜZCE  ATİLLA ÜZMEZ    (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

ÇANKIRI EVREN KABACA   (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

ESKİŞEHİR ERCAN KÜÇÜKOĞLU  (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

KIRŞEHİR HASAN YAVUZ   (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

KIRIKKALE TÜRKER YILMAZ  (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

 

TEMSİLCİ YARDIMCILARI 

 
ANKARA ÜMİT ÇAĞRI AKDERE  (GÖLBAŞI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

BOLU  KAZIM KONAK   (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

ÇANKIRI MUSTAFA LAFCI  (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

ÇANKIRI YUNUS CACA     (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

DÜZCE  NURHAN KARTAL  (DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ) 

KIRIKKALE FUAT GÜLER   (KIRIKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ) 

KIRIKKALE ENGİN PEHLİVANLI  (KIRIKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ) 

KIRŞEHİR OĞUZHAN GÖKTÜRK  (KIRŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ) 

 

 
 



 
TEMSİLCİLİKLER  (MESLEKİ DENETİM GÖREVLİLERİ) 

 
ANKARA MUSTAFA MALKOÇ  (ALTINDAĞ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA DURMUŞ TANER BİLEN  (BEYPAZARI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA NALAN KAYIKET  (ÇANKAYA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA MUZAFFER SÜNGÜ  (ETİMESGUT İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA ÜMİT ÇAĞRI AKDERE  (GÖLBAŞI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA HASAN AKKOYUNLU   (POLATLI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA ÖMER AKTAŞ   (MAMAK İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA YUSUF BAHRİ CEYHAN  (SİNCAN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA HALİL ŞAHAN   (Ş.KOÇHİSAR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA MUSTAFA ÇAĞDAŞ CİYER (Y.MAHALLE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

ANKARA NALAN KAYIKET  (KEÇİÖREN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ) 

BOLU  SABRİ GÜNGÖR   (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

ÇANKIRI EVREN KABACA   (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

DÜZCE  NURHAN KARTAL  (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

ESKİŞEHİR ERCAN KÜÇÜKOĞLU   (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

KIRŞEHİR OĞUZHAN GÖKTÜRK   (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

KIRIKKALE ENGİN PEHLİVANLI  (MERKEZ İL TEMSİLCİLİĞİ) 

 

 

 

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ 

 
SEYFİ KAYA  KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MEHMET CANDAŞ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

HATİCE ŞEKER  T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

HASAN DEMİRTAŞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 

REŞAT ÜNAL  ALTINDAĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 

H. KUTLAY GÜNDOĞDU DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ALİ OSMAN DEMİRER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ VAKFI 

CEVDET ACAR  İLLER BANKASI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖMER AKTAŞ  MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SEZAİ AKYOL  T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

MUSTAFA MALKOÇ ALTINDAĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 

MELTEM CELASİN  ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 



 
NUSRET KAYA  ANKARA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ GENEL 

SEKRETERLİĞİ 

ERSEL KURT   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 

ÖZLEM FİDAN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU 

İŞLERİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ASİYE ÜLKÜ KARAALİOĞLU ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

NİLGÜN YAŞAR      İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ( İLBANK ) 

TEVFİKA GÜNEY SARAÇ    GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI İRTİBAT BÜROSU 

SERAP DAĞDELEN   ALTINDAĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜLEYMAN KAAN ÖZENER AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 

GÜRAY BARAN   TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO) 

AYLİN BUDAK    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

F. TÜZ ZEHRA GÜLSEVER ŞABAN TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYİT ALTIN BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK 

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MD.LÜĞÜ (TAU) 

ABDULKERİM YANAL  DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ELİF YÜKSEK   YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MEHMET DUMAN  ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

HAKKI TÜRKMEN T.C BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ 

BAŞKANLIĞI 

SERKAN GÖRGÜLÜ  MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

EZGİ EREN   ÇANKAYA BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 

SELİM ÇİÇEK   BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 



 
TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
ANKARA ŞUBESİ 
KOMİSYONLARI 

 
 

BASIN YAYIN KURULU KOMİSYONU KENT İZLEME KOMİSYONU 
MEHMET İLKER DEMİRDİR NUSRET KAYA 
VOLKAN BİLGİN ÖZGÜR YANIT KAYA 
MERT ÖZDAĞ VOLKAN BİLGİN 
ÖZGÜR YANIT KAYA MERT ÖZDAĞ 
NALAN KAYIKET SÜLEYMAN MERCAN 
 HÜSEYİN ARKAN 
EĞİTİM KOMİSYONU RECEP VADI 
MEHMET İLKER DEMİRDİR  

MERT ÖZDAĞ 
MESLEKİ DENETİM VE BİRİM  
FİYAT KOMİSYONU 

HÜSEYİN ARKAN CENGİZ DAĞDELEN 
 ÖNDER SERKAN ATAGÜN 
FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN 
ALGILAMA KOMİSYONU ÜMİT TOPRAK 
MEHMET OZAN FAKIOĞLU RECEP VADI 
MURAT GÜLER NALAN KAYIKET 

MERT ÖZDAĞ HÜSEYİN ALTUN 
AHMET GÜNTEL  
FATİH ESİRTGEN ÖĞRENCİ KOMİSYONU 
ÖZGÜR YANIT KAYA MEHMET İLKER DEMİRDİR 
DOĞAN CAN ALTINSOY  
SÜLEYMAN MERCAN ÖZEL SEKTÖR KOMİSYONU 
 UFUK SERDAR İNCİ 
GAYRİMENKUL DEĞERLEME 
KOMİSYONU CENGİZ DAĞDELEN 
MEHMET İLKER DEMİRDİR HÜSEYİN ALTUN 
NUSRET KAYA  

RECEP VADI 
SOSYAL VE KÜLTÜREL  
ETKİNLİKLER KOMİSYONU 

 ONUR ÇAĞATAY KARDAŞ 
JEODEZİ KOMİSYONU MEHMET İLKER DEMİRDİR 
AHMET GÜNTEL MERT ÖZDAĞ 
ZİYA SERHAN KARAN ANIL SAĞDIÇ 

 

 
 
 
 
 



 

KADASTRO KOMİSYONU 
ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ  
MESLEKTAŞLAR KOMİSYONU 

ÜMİT TOPRAK ÇİĞDEM YILDIZ 
 KAĞAN AYDIN 
KADIN KOMİSYONU ÖZGÜR YANIT KAYA 
PINAR YEŞİM LİMANDAL VOLKAN BİLGİN 
ÇİĞDEM YILDIZ DOĞAN CAN ALTINSOY 
SERAP DAĞDELEN MERT ÖZDAĞ 
ANIL SAĞDIÇ SÜLEYMAN MERCAN 
SERAP ÖZADA HÜSEYİN ARKAN 
İZEL ÖZBAYÜMRAN ULUŞAR  

 
YASA VE YÖNETMELİKLER 
KOMİSYONU 

KAMU ÇALIŞANLARI KOMİSYONU ÜMİT TOPRAK 
OKAN TÜZÜN CENGİZ DAĞDELEN 
SERAP DAĞDELEN MEHMET İLKER DEMİRDİR 
SAMET DOĞAN UFUK SERDAR İNCİ 
HASAN DEMİRTAŞ RECEP VADI 
SEYHAN SOMAN HASAN DEMİRTAŞ 
ABDULKERİM YANAL NUSRET KAYA 3970   
NUSRET KAYA  
ÖNDER SERKAN ATAGÜN CBS KOMİSYONU 
RECEP VADI ÇİĞDEM YILDIZ 
 SAMET DOĞAN 
 MESUT DEMİRCAN 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŞUBE ÇALIŞANLARI 
 
NALAN KAYIKET     ŞUBE MÜDÜRÜ 
BELGİN KANBER      MUHASEBE GÖREVLİSİ 
AZİZ BAYRAM          BÜRO PERSONELİ 
 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
 
Toplantı sayısı  : 86 
Karar Sayısı  : 392 
 
YAZIŞMALAR 
 
Gelen Evrak Sayısı  
2016  : 2015 
2017 : 2203 
 
Giden Evrak Sayısı 
 
2016  : 651 
2017  : 658 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŞUBEMİZİN 12.OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ BAŞARI İLE 

TAMAMLANDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Genel Kurulu 16 
Ocak 2016 tarihinde Eğitim-Sen Genel Merkezi‘nde gerçekleştirildi. 
 
Genel Kurulumuzun başlangıcında salondan yapılan öneriler doğrultusunda Cengiz 
DAĞDELEN Divan Başkanlığı‘na, Nusret KAYA Divan Başkan Yardımcılığı‘na, 
Çiğdem YILDIZ ve Pelin ÇAĞAN‘da Divan Yazmanlığı‘na oybirliğiyle seçildiler. 
 
Divan Başkanı Cengiz DAĞDELEN‘in Genel Kurul işleyişine ve ülkemizin içinden 
geçtiği süreci, bulunduğumuz coğrafyada yaşanılan sıkıntıların yaratacağı sonuçları 
değerlendirdiği kısa konuşmanın ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
okunarak Genel Kurul başladı. 
 
Divan Başkanı‘nın konuşması sonrasında açılış konuşmalarına geçildi. Şubemiz 11. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Recep VADİ, Genel Kurula katılan üyeleri, 
Odamızın temsilcilerini, öğrencileri ve konukları selamlayarak başladığı açılış 
konuşmasında meslek ve ülke gündemine ilişkin çeşitli başlıklarda görüşlerini dile 
getirdi. 
 
Recep VADİ‘nin açılış konuşması sonrasında, Odamız Genel Başkanı Ertuğrul 
CANDAŞ ve TMMOB Temsilcimiz Ali Fahri ÖZTEN kısa bir konuşma gerçekleştirdi. 
 
Açılış konuşmalarının devamında Şubemiz 11. Dönem Yönetim Kurulu Sekreteri 
Volkan BİLGİN tarafından Şube 11.Dönem Çalışma Raporu‘nun, Şube 11. Dönem 
Yönetim Kurulu Saymanı Tayfun Sinan POLAT tarafından Mali Bütçe Rapor sunumu 
gerçekleştirildi. 
 
Divana verilen "Genel Kurulda bir heyet kurulup, son aylarda ülkemizde ve 
bölgemizde yaşanan savaş ortamında yaşamını yitirenler için Ankara Garı önüne 
karanfil bırakılması ve ardından ‘Akademisyenler Yalnız Değildir‘ eylemine 
katınılması" önergesi oybirliğiyle kabul edildi. 

 



 
 
11. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Recep VADİ‘nin teşekkür konuşması 
sonrasında Genel Kurula yemek arası verildi. 
 
Aranın ardından Divana ulaşan delege ve yönetim kurulu aday listeleri salona aktarıldı. 
 
Şubemizin 12. Olağan Genel Kurul Seçimleri ise 17 Ocak 2016 tarihinde HKMO 
Genel Merkez Lokalinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Çağdaş 
Harita Mühendisleri listesi yeniden seçimi kazandı. 
 
HKMO Ankara Şubesi 12. Dönem Şube Yönetim Kurulu üyelikleri aşağıdaki gibi 
şekillenmiştir: 
 

ASIL ÜYELER 
Recep VADİ 

Hasan DEMİRTAŞ 
Volkan BİLGİN 

Hüseyin ARKAN 
Anıl SAĞDIÇ 
Mert ÖZDAĞ 

Süleyman MERCAN 
 
 

YEDEK ÜYELER 
Dursun ÇAKICI 

Ö. Serkan ATAGÜN 
Duygu KARACA 

Serap ÖZADA 
Burcu YURT 

Ayhan ALGÜL 
Özgür Yanıt KAYA 

 
ŞUBEMİZ 12.DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI 

 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi‘nin 16-17 Ocak 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen 12. Olağan Genel Kurul ve Seçimler sonucunda göreve gelen Yönetim 
Kurulumuz ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır. 
 
 
Başkan  : Recep VADİ 
II.Başkan : Hasan DEMİRTAŞ 
Yazman : Volkan BİLGİN 
Sayman : Hüseyin ARKAN 
Üye  : Anıl SAĞDIÇ 
Üye  : Mert ÖZDAĞ 
Üye  : Süleyman MERCAN 
 
 



 
 
YEDEK ÜYELER 
 
Dursun ÇAKICI 
Ö. Serkan ATAGÜN 
Duygu KARACA 
Serap ÖZADA 
Burcu YURT 
Ayhan ALGÜL 
Özgür Yanıt KAYA 
 
Şubemizin başarısını; üyelerinin katkıları ve katılımları ile paylaşarak artacağına 
inanan bizler, yeni dönem çalışmalarımızı, şubemize kayıtlı bütün meslektaşlarımızın 
tamamıyla birlikte, geçmişten gelen ilke ve birikimlerle, kolektif bir çalışma 
anlayışıyla gerçekleştirme hedefindeyiz. 
 
Odamız; 
 
Kurulduğu günden bu yana, meslek alanlarımıza yapılan müdahalelere, mühendislik 
yetkilerimizin kısıtlanmasına karşı mesleğimizi; 
 
Kentsel yıkım projelerine, doğal yaşam alanlarımızın talanına, yaşamımızı ilgilendiren 
antidemokratik uygulamalara, baskı, geleceksizleştirme ve yolsuzluğa karşı özgürlüğü 
ve insanca yaşamı savunarak, yürüyüşüne dün olduğu gibi bugün ve yarında devam 
edecektir. 
 
Emeği yücelten, kamudan yana, toplumcu bir anlayışla, bilimin ışığında 
yürüyüşümüzde bize destek olan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 
 
Saygılarımızla... 
 
 

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŞUBEMİZ 11.DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMLARI VE 

DEVİR TESLİM İŞLEMİ YAPILDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Dönem Yönetim Kurulunun şekillenmesinin ardından 27.01.2016 tarihinde, 11. 
Dönem Şube Yönetim Kurulu üyeleri Recep VADİ, Harun KILIÇ, Volkan BİLGİN, 
Seher TARHAN, Hüseyin ARKAN, Erkan Oğuzhan ERDOĞDU‘nun katılımıyla 
birlikte, 12. Dönem Şube Yönetim Kurulu üyeleri Recep VADİ, Hasan DEMİRTAŞ, 
Volkan BİLGİN, Hüseyin ARKAN, Anıl SAĞDIÇ, Mert ÖZDAĞ, Süleyman 
MERCAN, Dursun ÇAKICI, Özgür Yanıt KAYA ile HKMO Ankara Şubemizde 
toplanılarak devir teslim gerçekleştirildi. 11. Dönem Şube Başkanı Sayın Recep Vadi 
ve Şube 2.Başkanı Sayın Harun KILIÇ, SEHER TARHAN ve Erkan Oğuzhan 
ERDOĞDU‘nun konuşmalarının ardından 12. Dönem Yönetim Kurulu üyelerimiz 11. 
Dönem Yönetim Kurulu üyelerimize 2014-2015 yıllarında göstermiş oldukları 
hizmetlerin anısı olarak birer plaket takdim ettiler. 
 
 
 
 

 















































 
BENTLEY MİCROSTATİON SS3 V8İ 

EĞİTİMİ DÜZENLENDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şubemiz 12.Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde 15-17 NİSAN 2016 
tarihlerinde TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli 
Eğitim Merkezi‘nde (MİSEM) "Bentley 
Microstation SS3 V8i Eğitimi" verildi. 
 
Verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz 
eğitime katılım gösteren tüm üyelerimize, 
meslektaşlarımız ve eğitmenlerimiz Sayın 
İsmail SAYAR ve Yasin YAMAN‘a 
teşekkür ederiz. 
 

JEODEZİK TEMEL ESASLAR VE 
GPS DENGELEME EĞİTİMİ 

DÜZENLENDİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şubemiz 12.Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde 25-26 Haziran 2016 
tarihlerinde TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli 
Eğitim Merkezi‘nde (MİSEM) "Jeodezik 
Temel Esaslar Ve Gps Dengeleme Eğitimi" 
verildi. 
 
Verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz 
eğitime katılım gösteren tüm üyelerimize, 

meslektaşlarımız ve eğitmenlerimiz Sayın 
Coşkun DEMİR‘e teşekkür ederiz. 
 

BENTLEY INROADS V8I SS2 
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şubemiz 12. Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde 21-23 Ekim 2016 tarihlerinde 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim 
Merkezi‘nde (MİSEM) "Bentley Inroads 
V8ı Ss2 Eğitimi" verildi. 
 
Verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz 
eğitime katılım gösteren tüm üyelerimize, 
meslektaşlarımız ve eğitmenlerimiz Sayın 
Emre CANGÜR‘e teşekkür ederiz. 
 

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ 
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak 
Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında 
Şubemizce 12-13 Kasım 2016 tarihleri 
arasında MİSEM‘de eğitim düzenlendi. 
 
Eğitimin 1. gününde 
 

x TMMOB ve Oda Mevzuatı, 
Bilirkişilik İlkeleri, 

 

 

 

 



 
x Bilirkişilik Mevzuatı, 
x Kamulaştırmanın Sosyal ve 

Ekonomik Etkileri, 
x Bilirkişilik Raporlarının 

Hazırlanması, 
 
2. gününde ise; 
 

x Hukuksal Çerçeve, 
x Taşınmaz Değerlemesi ve Esasları, 

 
Konularında eğitime katılan üyelerimize 
eğitmenler tarafından bilgi verilmiştir. 
Eğitime, katkı sağlayan eğitmenlerimiz, 
Sayın Namık GAZİOĞLU, Sayın 
AbdulKadir KARAKUŞ‘a katkılarından 
dolayı, HKMO Ankara Şubesi ve 
üyelerimiz adına şükranlarımızı sunarız. 

 
FOTOGRAMETRİ EĞİTİMİ 

DÜZENLENDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şubemiz 12. Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde 12 Mart 2017 tarihinde 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim 
Merkezi‘nde (MİSEM) " Fotogrametri 
Eğitimi “ verildi. 
 
Şube 2.Başkanımız Hasan Demirtaş; 
"Ankara Şube olarak ücretsiz 
eğitimlerimize devam ediyoruz. Mesleki 
olarak bu eğitimlerin önemini ve sizlerin de 
eğitimlere olan ilginin farkındayız sınırlı bir 
kontenjanımız var buraya gelmek isteyip de 
kontenjan dışında kalan gelemeyen birçok 
üyemizin olduğunu biliyoruz ancak sürekli 
eğitimler vererek bu durumu aşacağız ve 
düzenli eğitimlerimize devam edeceğiz. 
Şimdiden hocamızın emeğine sağlık sizlerin 

de ilginize teşekkür ederim" diyerek eğitim 
açılışı yapıldı. 
 
Eğitim içeriği olarak 
 

x Fotogrametrinin Temel İlkeleri 
x Digital Kameralar 
x Havai Nirengi ve Dengeleme 
x Sayısal Yükseklik Modelleri / 

Nokta Bulutu uygulamaları 
x Ortofoto nedir ? Nasıl Üretilir 
x 3D Kıymetlendirme 

 
Konuları işlenmiş olup verimli 
gerçekleştirdiğimiz eğitime katılım gösteren 
tüm üyelerimize ve eğitmenimiz Sayın 
Volkan PASİNLİ ‘ye teşekkür ederiz 
 
 

DENGELEME VE GPS VERİ 
DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ 

DÜZENLENDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şubemiz 12. Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde 17-18 Haziran 2017 tarihinde 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim 
Merkezi‘nde (MİSEM) "Dengeleme ve Gps 
Veri Değerlendirme Eğitimi" verildi. 
 
Eğitim içeriği olarak 
 
1. gün 
 
DENGELEME İŞLEMLERİ HAKKINDA 
ÖZET BİLGİ 
 

x Ölçü ve Hataları 
x Doğruluk, duyarlık ve 

güvenilirlik kavramları 

 
 



 
x Dengeleme öncesi analiz ve 

ölçülerin dengelenmesi 
x Datum belirleme (zorlamasız 

ve zorlamalı) 
x Dengeleme sonrası analizler 

 
2.gün 
 
GPS ÖLÇÜ DEĞERLENDİRME 
UYGULAMA- Leica Geo Office 
 

x Veri düzenleme, ölçü 
değerlendirme 

x Serbest ve zorlamalı 
dengeleme, tekrarlılık analizi 

x Sonuçların değerlendirilmesi 
ve istatiksel analiz. 

 
Konuları işlenmiş olup verimli bir şekilde 
gerçekleştirdiğimiz eğitime katılım gösteren 
tüm üyelerimize, meslektaşlarımız ve 
eğitmenimiz Sayın Dr. Coşkun DEMİR‘e 
teşekkür ederiz. 
 
 

MİCROSOFT EXCEL EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Şubemiz 12. Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde 22-23 Temmuz 2017 tarihinde 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim 
Merkezi‘nde (MİSEM) "Microsoft 
EXCEL"  eğitimi verildi. 
Eğitim içeriği olarak 
 

1. gün 
 

x Excel nedir? Ne işe yarar? 

x Hücre adresleri, hücre satır 
sütun ve sayfa işlemleri 

x Excel‘de veri türleri, sayısal 
ve sözel veri girişleri 

x Excel‘de hesaplama, otomatik 
hesaplama 

x Formül kullanımı ve 
formüllerin çoğaltılması (4 
işlem, Yüzde Alma, Topla, 
Ortalama, Min, Mak, Eğer, ve 
ya da, Etopla, Eğersay, 
Yuvarla, Bugün, Şimdi, Ay, 
Gün, Yıl) 

x Verilerin otomatik 
çoğaltılması 

x Veri yapıştırma seçenekleri 
x Metni sütunlara dönüştürme 
x Yinelenen verilerin 

kaldırılması 
x Görünüm özellikleri 
x Verileri kopyalama ve taşıma 

Hücrelerin biçimlendirilmesi 
Hücre, satır, sütun ekleme 
Hücrelerde veri doğrulaması 

x Köprü kurmak 
x Verileri filtrelemek 
x Verileri sıralamak 
x Veri eşleştirme ve 

karşılaştırma (yatay ara, düşey 
ara) 

x Koşullu biçimlendirme 
seçenekleri 

x Word belgesiyle Excel’den 
veri çekerek otomatik mektup 
oluşturma 

 
2.gün 
 

x Çoklu Sayfalar ile Çalışma 
x Çoklu Sayfa Formülleri ile 

Çalışmak Veri Tablolarını 
Birleştirme 

x Özet Tablo Oluşturma 
x Özet Tablo Alanlarını 

Düzenleme 
x Özet Tablolara Hesaplanmış 

Alan Eklemek Özet Tablo 
Seçenekleri 

x Özet Grafik Oluşturma 

 



 
x Grafiklerle Çalışma 
x Grafikler oluşturmak, 

Seçeneklerini Değiştirme 
x Grafiklere Eğilim Çizgisi, 

Hata Çubukları Eklemek 
x Veri sırasını Değiştirme 
x İki Eksenli Grafikler çizme 
x Çıktı alma detayları 
x Makroları Kaydetmek ve 

Çalıştırma 
 
Konuları işlenmiş olup verimli bir şekilde 
gerçekleştirdiğimiz eğitime katılım gösteren 
tüm üyelerimize, öğrenci meslektaşlara ve 
meslektaşlarımız ve eğitmenimiz Sayın 
Mahmut Veyis GÜNEY‘e teşekkür ederiz. 
 

FOTOGRAMETRİ EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şubemiz 12. Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde 23 Eylül 2017 tarihinde 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim 
Merkezi‘nde (MİSEM) "Fotogrametri 
Eğitimi" verildi. 
 
Eğitime katılım gösteren tüm üyelerimize 
ve eğitmenimiz Sayın Volkan PASİNLİ ‘ye 
teşekkür ederiz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ 
BAŞARI İLE TAMAMLANDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilirkişilik Yönetmeliğinin 03.08.2017 
tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanması ve 
yürürlüğe girmesi, bilirkişilik başvurusu 
yapacak kişiler için temel bilirkişilik 
eğitiminin zorunlu hale getirilmesi ve 
Odamızın bilirkişilik eğitimleri konusunda 
bakanlık tarafından yetkilendirilmesi 
sonrasında şubemiz tarafından 21.22 - 
28.29 Ekim 2017 1. 2. 3. Grup,  04.05 - 
11.12 Kasım 2017 4. 5. Grup, 18.19 - 25.26 
Kasım 2017 6. Grup, 02.03 - 09.10 Aralık 
2017 tarihleri arasında 7. ve 8. Grup 
Bilirkişilik Temel Eğitimi gerçekleştirildi. 
Bilirkişilik Faaliyetlerinin yürütülmesi ile 
ilgili temel eğitim, Teorik ve Pratik bilgileri 
içermektedir. 
 
Eğitime katılan katılımcılara ve 
eğitmenlerimiz Sayın Dr. İbrahim GÜL, Dr. 
Zuhal Bereket BAŞ, Dr. Evren ALTAY, 
Tamer FİDAN, Levent ÖZMÜŞ, Namık 
GAZİOĞLU, Ömer AKTAŞ ve Nusret 
KAYA‘ya teşekkür ederiz. 
 

 

 





 
ODA GENEL MERKEZİ ŞUBEMİZİ 

ZİYARET ETTİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Olağan Genel Kurulumuz ile birlikte 
21.01.2016 tarihinde şekillenen Yönetim 
Kurulumuzu tebrik etmek, önümüzdeki 
dönemde yapılacak şube çalışmalarında 
başarılar dilemek, ortak aklı ortak adıma 
dönüştürmek amacıyla Genel Merkez 
Yönetim Kurulumuz tarafından 08.02.2016 
tarihinde Şubemiz ziyaret edildi. 
 
Şube çalışmalarına desteklerini 
esirgemeyen Genel Merkez Yönetim 
Kurulu’na teşekkür ederiz. 

 
(27 Temmuz 2016)  

ŞUBEMİZİN DENETLEMESİ 
YAPILDI 

 
Odamızın Denetleme Kurulu Üyeleri, Ümit 
ERTÜRK, Mehmet YILDIRIM ve Erkan 
Oğuzhan ERDOĞDU tarafından, 27 
Temmuz 2017 Cumartesi günü Şubemizin 
denetlemesi yapıldı. 
 

25.08-02.09.2016  
15 YAZ EĞİTİM KAMPI YAPILDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odamızın sürekli etkinliklerinden, 
sekretaryası İzmir Şubemizce yürütülen 
Yaz Eğitim Kampının on altıncısı, 
"Farkındalık" temasıyla 25 Ağustos 2017 
de İzmir Seferihisar`da gerçekleştirildi. 
 
"Farkındalık" temasıyla birçok mesleki ve 
toplumsal konuların işleneceği, birçok 
sanatçı, yazar, akademisyen, meslektaş ve 
100 öğrenci katılımcının yer aldığı 15. Yaz 
Eğitim Kampına, HKMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz de  katılım 
sağladı. 

 
(19-21 EKİM 2016) 8. ULUSAL 
MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ 
SEMPOZYUMUNA KATILIM 

SAĞLANDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümünün birlikte 
düzenlediği 8. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 
2016 tarihlerinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi ev sahipliğinde Davutpaşa 
Kongre ve Kültür Merkezi`nde HKMO 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin 
de katılımıyla gerçekleştirildi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
(03-06.05.2017) 

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE 
TEKNİK KURULTAYI’NA KATILIM 

SAĞLANDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
tarafından iki yılda bir düzenlenen, 
Harita/Geomatik ve Geoinformasyon 
sektörünün tüm bileşenleri olan ilgili kamu 
kurumları, özel sektör, üniversiteler ve 
öğrencileri bir araya getiren ve ülkemizde 
meslek alanımızın en büyük ulusal etkinliği 
olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı`nın 16.‘sı, "Mekansal Duyarlılık" 
temasıyla, 3-6 Mayıs 2017 tarihlerinde 
Ankara Hacettepe Üniversitesi - Beytepe 
Kongre Merkezinde HKMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin de 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
 

(05-13.09.2017) 
 16.YAZ EĞİTİM KAMPINA KATILIM 

SAĞLANDI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odamızın sürekli etkinliklerinden, 
sekretaryası İzmir Şubemizce yürütülen 
Yaz Eğitim Kampının on altıncısı, 
"Değerler" temasıyla 5 Eylül 2017 Salı 

günü İzmir Seferihisar`da TEOS Ormancı 
Tatil Köyü`nde gerçekleştirildi. 
 
"Değerler" temasıyla birçok mesleki ve 
toplumsal konuların işleneceği, birçok 
sanatçı, yazar, akademisyen, meslektaş ve 
100 öğrenci katılımcının yer aldığı 16. Yaz 
Eğitim Kampına HKMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz de  katılım 
sağladı. 

 
(28 Ekim 2017)  

ŞUBEMİZİN DENETLEMESİ 
YAPILDI 

 
Odamızın Denetleme Kurulu Üyeleri, Altuğ 
AYDIN, Erdem TUNA ve Erkan Oğuzhan 
ERDOĞDU tarafından, 28 Eylül 2017 
Cumartesi günü Şubemizin denetlemesi 
yapıldı. 
 

(28 Ekim 2017)  
CUMHURİYET RESEPSİYONU VE 
ŞUBEMİZİN TADİLAT SONRASI 

AÇILIŞ TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çağdaş ve yenilikçi bir şube yapılanmasını 
devam ettirmek amacıyla 29 Ekim 2017 
Pazar günü Şubemizin tadilat sonrası açılış 
törenini gerçekleştirdik. Açılış töreni, 
HKMO Genel Merkez Yönetim 
Kurulundan Genel Başkan Ertuğrul 
CANDAŞ, 2.Başkan Turgay ERKAN, 
Genel Sekreter Ayhan ERDOĞAN, Genel 
Sayman Yeliz KARAARSLAN, 
Örgütlenme Sekreteri Ali İPEK, HKMO 
Ankara Eski Şube Başkanlarından Nihat 
ERDOĞAN, Levent ÖZMÜŞ, İlyas 

 

 

 



 
OSMANAĞAOĞLU, TMMOB Yönetim 
Kurulundan Ali Fahri ÖZTEN, TMMOB 
Denetleme Kurulundan Asiye Ülkü 
KARAALİOĞLU ve Hacettepe Geomatik 
Mühendisliği Bölümünden öğrenci 
meslektaşlarımız ile çok sayıda üyemizin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
 
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından 
konuşmalar yapıldı. İlk olarak Ankara Şube 
Başkanı Recep Vadi söz aldı, konuşmasında 
şubenin yeni mekanına kavuşmasındaki 
sürece değindi ve katkılarından dolayı 
HKMO Genel Merkezine ve emeği geçen 
herkese teşekkürlerini iletti. Ardından 
Genel Başkanımız Ertuğrul CANDAŞ 
konuşmasını yaptı. CANDAŞ 
konuşmasında Şubenin çok güzel bir hal 
aldığını tüm gayelerinin yapılacak olan yeni 
genel merkez binasında da Ankara Şube ile 
birlikte olmak olduğunu belirtti ayrıca 
çalışma ve eğitim olanaklarının iyi olması 
bu mekânlarda üretilecek projelerin 
verimliliğinin daha da artacağını, genç 
arkadaşların bu mekânlardan 
yararlanmalarının gerekliliğini ifade etti. 
Emeği, katkı ve desteği olan herkese 
teşekkür etti. 
 
Daha sonra HKMO Ankara Şube eski 
başkanlarından Nihat ERDOĞAN, İlyas 
OSMANAĞAOĞLU, Levent ÖZMÜŞ 
birer konuşma yaptılar. Açılış kokteyli mini 
müzik dinletisi eşleğinde devam etti. Şube 
mekânının toplantı salonu, eğitim, 
konferans salonlarının rahatlığı ile çağdaş 
bir ortamda üyelere hizmet vermekten gurur 
duyuyoruz. Resepsiyona katılan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15-18 KASIM 2017) 5. TMMOB 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

KONGRESİNE KATILIM SAĞLANDI 
 

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği 
tarafından düzenlenen, sekretaryası Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odasınca 
yürütülen TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresinin 5.si, ilk defa 
uluslararası formatta, "Özgür Veri, Özgün 
Bilgi, Özgür Dünya" sloganıyla 15-18 
Kasım 2017 tarihleri arasında, Adana 
Çukurova Üniversitesi Balcalı 
Kampüsü`nde HKMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin de 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

 
(07-09.12.2017) 

 MESLEKİ AÇILIMLAR 
KURULTAYI’NA KATILIM 

SAĞLANDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesleki Açılımlar Kurultayı Odamız 
tarafından, Ülkemizdeki Harita/Geomatik 
Mühendisliği faaliyetlerinin daha verimli ve 
etkin olması, mesleğimizle ilgili yaşanan 
sorunların, mesleğimizin tüm paydaşlarıyla 
birlikte aşılması, geleceğe yönelik yeni 
açılımların yapılması ve öngörülen 
sorunlara karşı tedbirlerin alınması 
amacıyla, İstanbul Şubemizin 
yürütücülüğünde ve "Yol Haritamızı 
Çiziyoruz" sloganıyla, 7-8-9 Aralık 2017 
tarihlerinde, İstanbul Şişli Belediyesi 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi`nde HKMO 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin 
de katılımıyla gerçekleştirildi. 

 

 





 
DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ VE 

ÜYELERİMİZ ZİYARET EDİLDİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.09.2016 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Recep VADI, ikinci 
başkanımız Hasan DEMİRTAŞ, 
yazmanımız Volkan BİLGİN, saymanımız 
Hüseyin ARKAN, yönetim kurulu 
üyelerimiz Anıl SAĞDIÇ, Mert ÖZDAĞ, 
Süleyman MERCAN, Özgür Yanıt KAYA, 
Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Ali 
İPEK, HKMO Ankara Şube Müdürü Nalan 
KAYIKET, Düzce Temsilcimiz Atilla 
ÜZMEZ, Temsilci Yardımcımız Nurhan 
KARTAL ve Düzce temsilcilik 
alanımızdaki üyelerimizle ile bir araya 
gelinerek kahvaltılı toplantı etkinliğimiz 
gerçekleştirildi. 
 
Etkinlik kapsamında, Şube Başkanımız 
Sayın Recep Vadı odamızın genel yapısı, 
çalışma ilkeleri, politikaları, şubemiz 
tarafından yürütülen faaliyetler hakkında 
bilgi verdi. Toplantıda 12. Dönem Çalışma 
Programımızda bulunan, 
temsilciliklerimizde yapmak istediğimiz 
çalışmalar anlatıldı ve karşılıklı olarak 
üyelerimizle sohbet ve temsilcilik sınırları 
içinde mesleğimiz ile ilgili çalışmalar, 
kurumsal ilişkiler kapsamında yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi. 
Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Ali 
İpek; odamız kurallarının işletilmesi ve 
uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri, mesleki denetim uygulamaları, 
odamız yazılı kurallarının ivedilikle ve 
zamanında sonuçlandırılması, odamız 
tarafından yapılan etkinliklerin sonuçları ve 
anılan konulara ilişkin edinilen tecrübelerin 

yayınlanması oda ve üye ilişkilerinin 
geliştirilmesine yönelik karşılıklı çaba sarf 
edilmesi, yapı aplikasyon projelerine ilişkin 
yasal çerçeve başta olmak üzere inşaat 
ruhsatı ve yapı kullanma izini süreçlerine 
meslek ve meslektaşlarımızın önemi dile 
getirilerek yasal çerçevede yapılması 
gerekenler ayrıntılı olarak açıklandı. 
Uygulamadaki haksız rekabetin 
engellenmesi hususları dile getirilerek 
tartışılmış olup, Şube Başkanı Recep Vadi 
açıklama ve bilgilendirmeler yapmıştır. 
SHKMMB üyelerimizle teknik programlar 
hakkında yaşadıkları sorunlar 
değerlendirildi ve bu konuda bilgi verildi. 
 
Odamız çalışmalarına ve yapmış 
olduğumuz ziyarete olan ilgisinden Düzce 
Temsilcimiz Atilla ÜZMEZ, Temsilci 
Yardımcımız Nurhan KARTAL ve düzce 
temsilcilik alanımızdaki üyelerimize 
teşekkür ederiz. 

 
 

HKMO ANKARA ŞUBESİ OLARAK, 
ŞUBEMİZE BAĞLI İL VE İLÇE 

TEMSİLCİLERİMİZİN DE 
KATILIMLARIYLA 01-02 EKİM 2016 

TARİHİNDE 12. DÖNEM 1. 
TEMSİLCİLER TOPLANTIMIZ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplantıda açılış konuşmasını Ankara Şube 
Başkanımız Sayın Recep Vadi yaparak 
şubemizin çalışmaları, şube çalışma 
programı kapsamında hedefleri ve meslek 
alanlarımıza dair son dönemlerde yaşanan 
gelişmeler ile ülkemizin içinde bulunduğu 
genel durum hakkında kısa bir 
bilgilendirme yaptı. HKMO Ankara Şubesi 
olarak üyelerimize ulaşmamızda 

 

 



 
temsilcilerimizin büyük rol oynadığının altı 
çizildi ve şube yönetimi olarak her konuda 
temsilcilerimizin ve üyelerimizin yanında 
olduğumuz vurgulandı. 
 
Toplantıya katılan HKMO Genel Başkanı 
Sayın Ertuğrul Candaş tarafından 
temsilcilerimize; odamız güncesinde yer 
alan konulardan olan; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve 
gelişmeler, odamızın İstanbul da 
gerçekleştireceği 2018 FIG 16. Bilimsel 
Teknik Kurultayı, VIII. Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu, VI. Uzal CBS 
Sempozyumu etkinlikleri ile ilgili bilgi 
verdi. Ayrıca; temsilcilerimizin odamızın 
kurumsal kimliğini etkin olarak yansıtması 
gerektiğini ve mesleğimizi ilgilendiren 
hususlarda duyarlılık gösterilmesi 
gerektiğini belirtti. 
 
HKMO Genel Merkez Müdürü Sayın 
Timur Batur, Yapı Aplikasyon Projesi ve 
TUS Uygulamaları hakkında ayrıntılı bir 
sunum yaparak gelinen son gelişmeler 
hakkında bilgi aktardı. Ayrıca katılan 
temsilciler ile diğer katılımcılar konuya 
ilişkin görüşlerini anında birebir bildirme 
olanağı buldular. 
 
Ankara Şubesi Yasa ve Yönetmelikler 
Başkanı Sayın Cengiz Dağdelen de Yapı 
Aplikasyon - LİHKAB işlemleri hakkında 
gelinen süreçle ilgili yasal ve uygulamalarla 
ilgili bilgilendirmelerde bulundu. 
 
Bütün Temsilcilerimizin ayrı ayrı söz alarak 
görüşlerini dile getirdiği toplantıda: 
Temsilciliklerimizin odamızla kurumsal 
ilişkileri, sorumluluk alanlarında yaşanılan 
sorunlar ve olumlu gelişmeler 
değerlendirilerek, illerde bulunan resmi 
kurum ve kuruluşlarla ilgili ilişkilerimiz ile 
temsilcilerimizin o ilde çalışan 
meslektaşlarımızla ile ilişkiler dile 
getirilerek; 
 
Asgari ücret tarifesinin mevcut hali ve 
geliştirilmesine ilişkin görüş ve öneriler, 

TİP 1-2-3 sözleşmelerinin uygulanması ve 
fiyat hesaplanmasına ilişkin görüş ve 
öneriler, 
Yöresel Katsayılara ilişkin görüş ve 
öneriler, 
İmzacı Meslektaşlarımıza yönelik yapılacak 
işlerle ilişkin görüş ve öneriler, 
Onur Kurulu süreçlerin hızlandırılması ve 
cezai işlemlerin acil ve caydırıcı olmasına 
ilişkin görüş ve öneriler, 
Meslektaşlarımız ve mesleki 
uygulamalarımızda nitelik sorununa ilişkin 
görüş ve öneriler tartışıldı. 
 
Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen 
toplantıda temsilcilerimiz bulundukları il ve 
ilçelerde yaşadıkları sıkıntıları dile 
getirirken mesleki denetim uygulamaları 
için neler yapabileceği, üyelerimize daha iyi 
nasıl hizmet verebileceği tartışıldı, istek ve 
öneriler alındı. 
 
Verimli geçen toplantıya katılan tüm 
Temsilcilerimize, Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş ve Komisyon Başkanı 
Sayın Cengiz Dağdelen‘e, Odamız Müdürü 
Timur Batur‘a ve çalışanlarımıza HKMO 
Ankara Şube Yönetim Kurulu olarak 
teşekkür ederiz. " 

 
BOLU İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 

ZİYARET EDİLDİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.11.2016 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Recep VADİ, ikinci 
Başkanımız Hasan DEMİRTAŞ ve HKMO 
Ankara Şube Müdürü Nalan KAYIKET 
 

 



 
tarafından Bolu Temsilciliğimiz ziyaret 
edildi. 
 
Ziyaret kapsamında Bolu Temsilcimiz 
etkinlik alanında faaliyet gösteren Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Büroları ile öğlen 
yemeğinde bir araya gelindi. Toplantı 
ortamında gerçekleşen yemekte Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Bürolarının 
yaşadığı sorunlar dile getirildi. Odamız 
kurallarının işletilmesi ve uygulanmasında 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, 
mesleki denetim uygulamaları, odamız 
yazılı kurallarının ivedilikle ve zamanında 
sonuçlandırılması, Odamız tarafından 
yapılan etkinliklerin sonuçları ve anılan 
konulara ilişkin edinilen tecrübelerin 
yayınlanması oda ve üye ilişkilerinin 
geliştirilmesine yönelik karşılıklı çaba sarf 
edilmesi, Yapı Aplikasyon Projelerine 
ilişkin yasal çerçeve başta olmak üzere 
inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni 
süreçlerine meslek ve meslektaşlarımızın 
önemi dile getirilerek yasal çerçevede 
yapılması gerekenler ayrıntılı olarak 
açıklandı. Uygulamadaki haksız rekabetin 
engellenmesi hususları dile getirilerek 
tartışılmış olup, Şube Başkanı Recep VADİ 
açıklama ve bilgilendirmeler yaptı. 
SHKMMB üyelerimizle Odamız teknik 
programları hakkında yaşadıkları sorunlar 
değerlendirildi ve bu konuda bilgi verildi. 
 
Kurum ziyaretlerimizin sonunda Bolu‘da 
bulunan 22 üyemizle akşam yemeğinde bir 
araya gelindi. Yemeğin ardından Şube 
Başkanımız Sayın Recep VADİ, 12. Dönem 
Çalışma Programımızdan bahsederek 
bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla 
birlikte Odamızın gündemini ayrıntılı 
şekilde dile getirdi. Karşılıklı sohbet 
ortamında geçen toplantıda mesleki denetim 
uygulamaları, üye aidatları, LİHKAB‘ların 
durumları tartışıldı. Toplantıya katılan 
Üyelerimizin mesleki sorunları ile ilgili 
daha etkin çözüm yollarının uygulamaya 
konulması ve sorunların çözümünün takip 
edilmesi konuları dile getirildi. 
 
Ziyaretlerimiz kapsamında bizimle 
toplantıya katılan bütün meslektaşlarımıza 

ve ziyaret süresince bize destek olan Bolu İl 
Temsilcimiz Sabri GÜNGÖR ve Kazım 
KONAK‘a teşekkürlerimizi sunarız. 

 
KIRŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİMİZ 

ZİYARET EDİLDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.10.2017 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Recep VADİ, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Süleyman MERCAN, 
HKMO Ankara Şube Müdürü Nalan 
KAYIKET ve Şube Avukatımız Sercan 
ARAN tarafından Kırşehir Temsilciliğimiz 
ziyaret edildi. 
 
Ziyaret kapsamında Kırşehir Temsilcimiz 
etkinlik alanında faaliyet gösteren Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Bürolarına 
ziyaretlerde bulunuldu. Ardından 
üyelerimiz ile öğlen yemeğinde bir araya 
gelindi. Toplantı ortamında gerçekleşen 
yemekte Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarının yaşadığı sorunlar dile getirildi. 
Odamız kurallarının işletilmesi ve 
uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri, mesleki denetim uygulamaları, 
odamız yazılı kurallarının ivedilikle ve 
zamanında sonuçlandırılması, Odamız 
tarafından yapılan etkinliklerin sonuçları ve 
anılan konulara ilişkin edinilen tecrübelerin 
yayınlanması oda ve üye ilişkilerinin 
geliştirilmesine yönelik karşılıklı çaba sarf 
edilmesi, Yapı Aplikasyon Projelerine 
ilişkin yasal çerçeve başta olmak üzere 
inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni 
süreçlerine meslek ve meslektaşlarımızın 
önemi dile getirilerek yasal çerçevede 
yapılması gerekenler ayrıntılı olarak 
açıklandı. Uygulamadaki haksız rekabetin 

 



 
engellenmesi hususları dile getirilerek 
tartışılmış olup, Şube Başkanı Recep VADİ 
açıklama ve bilgilendirmeler yaptı. 
SHKMMB üyelerimizle Odamız teknik 
programları hakkında yaşadıkları sorunlar 
değerlendirildi ve bu konuda bilgi verildi. 
 
Ziyaretlerimiz kapsamında bizimle 
toplantıya katılan bütün meslektaşlarımıza 
ve ziyaret süresince bize destek olan 
Kırşehir İl Temsilcimiz Hasan YAVUZ ‘a 
teşekkürlerimizi sunarız. 
 
 





 

İKK 
 

TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
TOPLANTI TARİHİ: 27.04.2016 
TOPLANTI NO: 2 
 
İl Koordinasyon Kurulu 27.04.2016 
tarihinde saat 18:30'da TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi 
NO:57 Zeki Erginbay Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde toplandı. 
TMMOB Ankara İKK toplantısı belirlenen 
gün ve saatte, 1 Mayıs mitingi hakkında 
bilgi aktarımı ve hazırlık gündemiyle, 
Özgür Topçu (İMO), Eylem Gümüş (İMO) 
Defne Kıran (MMO), Seyit Ali Korkmaz 
(MMO), Duygu Tekin (MO), Ayşen Gül 
Şimşek (MO), Adil Güneş Akbaş (BMO), 
Volkan Bilgin (HKMO), Süleyman Mercan 
(HKMO), Kadir KARŞIGİL (ŞPO), Bülent 
TORUNBALCI (ZMO), Sinem 
ÇETİNKAYA (JMO) katılımlarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
 
KARARLAR: 
Miting için 10.04'te oda temsilcileri ile Gar 
önünde 10 Ekim anmasına katılınmasına, 
11:30'da Kurtuluş Meydanı'nda TMMOB 
pankartı altında toplanılıp 12'de yürünerek 
Kolej Meydanı'na gelinerek saat 13:00'ye 
başlayacak mitinge katılınmasına,  1 Mayıs 
mitingi için Seyit Ali KORKMAZ ve 
Eylem GÜMÜŞ'ün güvenlik sorumlusu 
olarak belirlenmesine, tüm İKK 
temsilcilerinin TMMOB kortejinden 
sorumlu olmasına, 30 Nisan Cumartesi 
günü Saat 14.00'da Ulus Heykeli önünde 
buluşularak, Ulus - Kızılay arasında bildiri-
el ilanı dağıtımı ve afişleme yapılmasına, 
Miting alanının güvenliği için her Oda/Şube 
den 5 kişi görevli ismi bildirilmesine karar 
verilmiştir. 
 
 

TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
TOPLANTI TARİHİ: 06.06.2016 
TOPLANTI NO: 3 
 
İl Koordinasyon Kurulu 06.06.2016 
tarihinde saat 18:30’da TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi 
NO:57 Zeki Erginbay Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde, Soma Paneli 
Laiklik Paneli gündemleriyle, Özgür Topçu 
(İMO), Seyit Ali Korkmaz (MMO), Duygu 
Tekin (MO), Adil Güneş Akbaş (BMO), 
Kadir KARŞIGİL (ŞPO), Sinem 
ÇETİNKAYA (JMO), Hasan Can Karakuş 
(FMO), Erol ÖZEN (ÇMO), İmren 
TAŞKIRAN (KMO), Alaattin Ali YOLCU 
(EMO), Emra ERGÜZELOĞLU (Maden 
MO) katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 
 
KARARLAR: 
Soma faciası yıldönümü 13 Mayıs’ta basın 
açıklaması yapılması ve 11 Mayıs 
Çarşamba akşam saatlerinde konu ile ilgili 
bir panel yapılmasına, Soma’da madenci 
aileleri ile dayanışma amacıyla Yordam 
Kitabevi’nin başlattığı kampanyaya 250 
adet Germinal adlı kitabın satın alınarak 
Ankara İKK olarak alınarak destek 
olunmasına, Diyarbakır İKK’nın şiddet 
olayları sürecinde zarar gören vatandaşlarla 
dayanışma amacıyla başlattığı yardım 
kampanyasının desteklenmesine, Laiklik ve 
Bilim konusunda 17 veya 25 Mayıs 
tarihlerinde panel yapılmasına, karar 
verilmiştir. 
 
TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
TOPLANTI TARIHI: 08.06.2016 
TOPLANTI NO: 4 
 
İl Koordinasyon Kurulu 08.06.2016 
tarihinde saat 18:30'da TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi 
NO:57 Zeki Erginbay Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde Özgür TOPÇU 



 
(İMO), Seyit Ali KORKMAZ (MMO), 
Emrah KAHRAMAN (MMO), Ayşen Gül 
ŞİMŞEK (MO), Duygu TEKİN (MO), 
Fethiye Irmak DOĞAN (BMO), Süleyman 
MERCAN (HKMO), Kadir KARŞIGİL 
(ŞPO), Sinem ÇETİNKAYA (JMO), İmren 
TAŞKIRAN (KMO), Alaattin Ali YOLCU 
(EMO), Özgün Başkan TAŞTAN 
(Metalürji ve Malzeme MO) katılımlarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
 
KARARLAR: 
 
15 Haziran Çarşamba günü 15-16 Haziran 
direnişi ve gündemdeki kiralık işçilik yasası 
ile ilgili olarak DİSK ile ortak bir etkinlik 
yapılmasına ve bu etkinlikte söz konusu 
yasa ile ilgili bilgilendirme yapılmasına, her 
bir İKK bileşeninin İKK Kadın komisyonu 
için bir asil bir yedek üye belirleyip 
bildirmesine, Şehir plancısı Ayhan 
Erdoğan'ın cumhurbaşkanına hakaret 
iddiası ile tutuklanması ile ilgili olarak 
basın açıklaması yayınlanmasına, yazışma 
adresinin paylaşılıp mektup – kart 
gönderilmek üzere kampanya yapılmasına, 
karar verilmiştir. 

 
TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
TOPLANTI TARIHI: 29.07.2016 
TOPLANTI NO: 5 
 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 29.07.2016 
tarihinde saat 18:30'da TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi 
NO:57 Zeki Erginbay Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde Özgür TOPÇU 
(İMO), Eylem GÜMÜŞ (İMO), Seyit Ali 
KORKMAZ (MMO), Defne KIRAN 
(MMO), Ayşen Gül ŞİMŞEK (MO), Duygu 
TEKİN (MO), Adil Güneş AKBAŞ (BMO), 
Süleyman MERCAN (HKMO), Berçem 
KAYA (ŞPO), Sinem ÇETİNKAYA 
(JMO), İmren TAŞKIRAN (KMO), Emra 
ERGÜZELOĞLU (Maden MO), Hasan 
Can KARAKUŞ (FMO), Sezgin 
ÇALIŞKAN (Gıda MO) 

katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 
 
 KARARLAR: 
 
 15 Temmuz da ki Darbe girişimi ve 
ardından ilan edilen OHAL ve kararı 
değerlendirildi. Ankara Emek ve 
Demokrasi Güçleri ile Ankara da bir miting 
yapılması durumunu değerlendirmek için 
görüşülmesine,  28 Temmuz 2016 tarihinde 
TBMM den geçerek kabul edilen Uluslar 
Arası İşgücü Kanunu ile ilgili görüş 
alışverişi yapılmış, söz konusu yasanın 
uygulanması ve uygulama süreçlerine 
ilişkin ikincil mevzuatların hazırlanması 
aşamalarının takipçisi olunmasına, 
TMMOB Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 
2016 tarihli toplantısında, TMMOB 
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'nun 
çatışmalı süreçten zarar gören halkla 
dayanışma için başlattığı buzdolabı 
kampanyasının desteklenmesi kararı 
alınmış olup konu 9 Haziran 2016 tarih ve 
1070 sayılı yazı ile Odalar ve İl/İlçe 
Koordinasyon Kurullarına iletilmesine, söz 
konusu kampanya sürmekte olup 
dayanışmanın güçlendirilmesi için gerekli 
hassasiyetin gösterilmesine, karar 
verilmiştir. 
 
TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
TOPLANTI TARIHI: 29.07.2016 
TOPLANTI NO: 6 
 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 09.09.2016 
tarihinde saat 18:30'da TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi 
NO:57 Zeki Erginbay Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde Özgür TOPÇU 
(İMO), Eylem GÜMÜŞ (İMO), Süleyman 
MERCAN (HKMO), Volkan BİLGİN 
(HKMO), İmren TAŞKIRAN (KMO), 
Sezgin ÇALIŞKAN (Gıda MO) 
katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 



 
KARARLAR: 
TMMOB’nin Emek ve Demokrasi için Güç 
Birliği zemininde olmamasına neden olan 
süreç hakkında bilgi verilmiş, Harita ve 
Kadastro Mühendisler Odası Ankara Şubesi 
temsilcisi Süleyman Mercan tarafından 
TMMOB’nin yeniden Güç Birliğinin içinde 
yer alması ile ilgili TMMOB Yönetim 
Kuruluna öneride bulunulması teklifi Ankar 
İl Koordinasyon Kurulu temsilcileri 
tarafından görüşülmüş ve teklif kabul 
eilmiştir. 19 EylülMühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü ndeneiyle, 19 
Eylül 2016 Pazartesi günü saat:19.00da 
Yükel Caddesi’nde kitlesel basın açıklamsı 
yapılmasına, 24 Eylül Cumartesi ve 25 
Eylül Pazar günü TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
katılımıyla Keçiören de yapılacak olan 
“Darbeye, Diktaya Karşı Gerçek Demokrasi 
ve Laiklik” Halk Şenliği ve Panelin 
duyurusunun yapılmasına halk şenliğine 
destekte bulunulmasına, İKK Bütçesi için 
birimlerin katılım paylarının yeniden tespit 
edilmesi ve tüm birimler tarafından İKK 
paylarının en kısa sürede ödenmesine karar 
verilmiştir. 
 
 
TMMOB 44. DÖNEM ODA 
SEKRETER/YAZMAN ÜYELERİ 
Toplantı Tarihi: 2 Kasım 2016 
Toplantı yeri : TMMOB 
 
 TMMOB 44.Dönem Oda Sekreter/Yazman 
Üyeleri Ortak Toplantısı 2 Kasım 2016 
tarihinde “Odaların Denetlenme Girişimi ve 
TMMOB'ye Yönelik Saldırılar” gündemi 
ile TMMOB’de gerçekleştirildi. 18 Ekim 
2016 tarihinde 11 Oda Başkanı, Oda 
Avukatları ve TMMOB Yürütme 
Kurulu’nun katılımı ile gerçekleşen ve 25 
Ekim 2016 tarihinde Oda Başkanları ve 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun katılımı ile 
gerçekleşen toplantılarda; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 
Odamızın denetlemesi için karar alındığı 
bilgisi üzerinden değerlendirmeler yapılmış, 
sürecin nasıl işletileceğine dair öneriler 

oluşturulmuştur. İki toplantıda yapılan 
değerlendirmeler ve öneriler ışığında 
aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
 
KARARLAR: 
 
TMMOB’ye yönelik uzunca bir süredir 
devam eden yetkisizleştirme, 
etkisizleştirme, baskı ve sindirme 
politikalarının bir devamı niteliğinde 
gelişen denetleme girişimine karşı TMMOB 
Görüşünü ifade eden bir metin 
hazırlanmasına, metin taslağı için 
MMO’nun görevlendirilmesine, 
örgütümüze ve kamuoyuna yönelik 
yapılacak açıklama, bilgilendirme vb. işler 
için hazırlanan TMMOB Görüşü metninin 
referans alınarak ortak dilin 
oluşturulmasına, TMMOB ve Odaların idari 
ve mali denetimi konusunda ilgili Bakanlar 
Kurulu Kararları ve Tebliğe dayanarak 
gerçekleştirilmesi düşünülen hukuksuz 
girişimlere karşı Kimya Mühendisleri 
Odası’nın izlediği yöntemin esas alınmasına 
ve sürecin TMMOB örgütlülüğü 
düzleminde ortak bir şekilde yürütülmesine, 
TMMOB örgütlülüğüne ve kamuoyuna 
yönelik gerekli açıklama, görüşme, eylem 
ve etkinlikleri içeren eylem programının, 
sürecin gidişatına göre duyurulmasına ve 
hayata geçirilmesine, denetleme girişimi 
sürecini takip etmek, bilgi paylaşımını 
gerçekleştirmek ve yapılacak iş ve işlemleri 
değerlendirmek üzere 11 Odanın Oda 
Sekreter/Yazman üyeleri ve TMMOB 
Genel Sekreterliği ile Komisyon 
oluşturulmasına, 11 Odanın Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Sayman/Yazman 
Üyelerinin katılımı ile acil bilgi paylaşımını 
sağlamak üzere cep telefonu ortak mesaj 
grubu oluşturulmasına, Genel Kurul Sonuç 
Bildirgesi, Çalışma Programı, Yönetim 
Kurulu Kararları ve Denetleme Kurulu 
Kararlarının, Odalarımızın web sayfalarının 
ilgili bölümlerinde yayımlanmasına ve 
güncellenmesinin sağlanmasına, Bakanlık 
ile yazışma işlemlerinde Hukuk 
Müşavirlerimiz ile ortak çalışma 
yapılmasına, idari ve mali denetim 



 
konusunda açılan davaların izlenmesine, 
bilgilerin paylaşılmasına ve gerektiğinde 
yeni davaların açılması için Hukuk 
Müşavirleri ile görüşme yapılmasına, karar 
verilmiştir. 

 
 
TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
Toplantı Tarihi: 28.12.2016 
Toplantı No: 8 
  
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 28.12.2016 
tarihinde saat 18:30’da TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi 
NO:57 Zeki Erginbay Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde Özgür TOPÇU 
(İMO), Eylem GÜMÜŞ (İMO), İmren 
TAŞKIRAN (KMO), Seyit Ali KORKMAZ 
(MMO), Adil Güneş AKBAŞ (BMO), 
Defne Kıran (MMO), Ulaş KARAGÖL 
(İMO) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
  
 KARARLAR: 
  
Anayasa Komisyonunda görüşmeleri 
devam anayasa değişikliği-‘Başkanlık’ 
teklifi ve ülkemizin içinde bulunduğu 
karanlığa karşı mücadele süreci 
değerlendirilmiş, ‘Başkanlık Yasası’na 
Karşı mücadele kapsamında ocak ayının 
üçüncü haftasında panel düzenlenmesine, 
konuşmacıların ve uygun tarihin 
belirlenmesi için İKK Sekreteri Özgür 
Topçu’nun görevlendirilmesine, Ankara 
Dayanışma Akademisi’nin yapacağı "O 
HALDE DAYANIŞMA" etkinliğine 
dayanışma amacıyla destekte 
bulunulmasına, ocak ayında OHAL’in 
uzatılmaması için  DİSK-KESK ve TTB 'ye 
4 örgüt olarak ortak eylem yapılması 
önerisinin sunulmasına, karar verilmiştir 
  
 
 
 
 

TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
TOPLANTI TARIHI: 07.02.2017 
TOPLANTI NO: 09 
 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 07.02.2017 
tarihinde saat 18:30'da TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi 
NO:57 Zeki Erginbay Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 KARARLAR: 
 
 13 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da 
MMO Ankara Şube'de  Şube Başkanları ile 
Basın Açıklaması yapılmasına, mart ayı 
içerisinde kriz ve referandum konulu 
söyleşilerin yapılmasına, bir önceki 
toplantıda planladığımız anayasa panelinin 
şubat-mart ayı içerisinde yapılmasına, 
TMMOB'un merkezi olarak çıkaracağı 
broşürler hazırlandıktan sonra Ankara İKK 
olarak Kızılay-Ulus-Dikimevi gibi yerlerde 
bildiri dağıtımı yapılmasına, TMMOB 
Öğrenci Evi'nde Ankara'daki odaların 
öğrenci üye komisyonlarının da katılacağı 
panel yapılmasına, Şubeler üzerinden iş 
yerlerine ziyarette bulunulmasına, Mart 
sonu gibi sandıklara nasıl sahip 
çıkacağımıza dair planlama yapılmasına, 
karar verilmiştir. 
 
TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
TOPLANTI TARIHI: 21.04.2017 
TOPLANTI NO: 11 
 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 21.04.2017 
tarihinde saat 18:30'da TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi 
NO:57 Zeki Erginbay Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde Ulaş KARAGÖL 
(İMO), Özgür TOPÇU (İMO), Süleyman 
MERCAN (HKMO), Şule ARSLAN 
(EMO), Ayşen Gül ŞİMŞEK (MO), Namık 
Kemal KAYA (MO), Duygu TEKİN (MO), 



 
Ali Haydar GÜMÜŞ (EMO), Hasan Can 
KARAKUŞ (FMO), Harun KILIÇOĞLU 
(PMO), Adil Güneş AKBAŞ (BMO), Irmak 
DOĞAN (BMO) katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 KARARLAR: 
 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
olarak referandum çalışmalarının ve 
sonucunun değerlendirilmesi yapılmış, 1 
Mayısın güçlü bir şekilde örgütlenmesi için 
görüş alışverişinde bulunulmuş, bu yıl 
gerçekleşecek 1 Mayıs'ın referandumda 
kazandığımız HAYIR'a sahip çıkma 
HAYIR'ı büyütme günü olarak kutlanması 
önerisinin 1 Mayıs tertip komitesine 
taşınmasına, 1 Mayıs miting alanı için 
TMMOB adına Ayşen Gül ŞİMŞEK'in 
(MO) güvenlik sorumlusu olarak 
belirlenmesine, Tertip Komitesinde 
olduğumuz 1 Mayıs için güvenlik 
önlemlerinin alınması ve miting alanındaki 
işlerin yürütülmesi için her Odamızın beş 
kişi görevlendirmesine ve 26 Nisan 2017 
Çarşamba gününe kadar İKK sekreterliğine 
bildirilmesine, karar verilmiştir. 
 
TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
TOPLANTI TARIHI: 04.08.2017 
TOPLANTI NO: 13 
  
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 04.08.2017 
tarihinde saat 18:30’da TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi 
NO:57 Rüştü Özal Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde Tezcan 
KARAKUŞ CANDAN (MO ANKARA 
ŞUBE), Halim PERÇİN (PMO), Muteber 
OSMANPAŞAOĞLU (MO ANKARA 
ŞUBE), Erkin ETİKE (KMO ANKARA 
ŞUBE), Recep VADİ (HKMO ANKARA 
ŞUBE), Gencay SERTER (ŞPO ANKARA 
ŞUBE), Emre SEVİM (ŞPO ANKARA 
ŞUBE, Özgür TOPÇU (İMO ANKARA 
ŞUBE), Yeşim BEK (ÇMO), Songül 
ÜZGÜN (MO ANKARA ŞUBE), Defne 

KIRAN (MMO ANKARA ŞUBE), Volkan 
Bilgin (HKMO ANKARA ŞUBE),Deniz 
KİMYON (ŞPO ANKARA ŞUBE), Hakan 
ÜNLÜ (ŞPO ANKARA ŞUBE), Seyit Ali 
KORKMAZ (MMO ANKARA ŞUBE), 
Namık Kemal KAYA (MO ANKARA, 
ŞUBE), Ünal KARA (MO ANKARA 
ŞUBE,) Irmak DOĞAN (BMO), Ömer 
VARLIK ÖZERCİYES (MMO ANKARA 
ŞUBE), Gözde GÜLDAL (ŞPO ANKARA 
ŞUBE), Selim TULUMTAŞ (İMO 
ANKARA ŞUBE), 
gerçekleştirilmiştir. 
  
 KARARLAR: 
  
Anıtkabir gündemi üzerine  değerlendirme 
yapılmış,  Kent sorunları konusunda örgüt 
bütünlüğü içerisinde hareket edebilmek için 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun daha 
etkin olmasının sağlanmasına, konular 
özelinde çalışmak üzere komisyonlar 
kurulmasına ve çalışmaların kolektif bir 
anlayışla komisyonlar aracılığıyla 
yürütülmesine, ODTÜ yolu ile ilgili İl 
Koordinasyon Kurulu bünyesinde ortak 
çalışma yürütülmesi için komisyon 
kurulmasına,  karar verilmiştir. 
 
  
TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
Toplantı Tarihi: 22.08.2017 
Toplantı No:  15 
  
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 22.08.2017 
tarihinde saat 18:30’da TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi 
NO:57 Zeki ERGİNBAY Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde Özgür TOPÇU 
(İMO), Burak SEVİM (PMO), Namık 
Kemal KAYA (MO), Ünal KARA (MO), 
Alp GEYİK (İMO), Hasan Can KARAKUŞ 
(FMO), İmren TAŞKIRAN (KMO), Fatih 
KAYMAKÇIOĞLU (EMO) katılımlarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
   
 



 
KARARLAR: 
  
ODTÜ yolu komisyonu ile ODTÜ 
Mezunlar Derneği ve ATO’dan 
temsilcilerin de katılacağı toplantı organize 
edilmesine, ODTÜ Mezunlar Derneğinin 
çağrısıyla kurulacak olan platforma İKK 
olarak katılım sağlanmasına, karar 
verilmiştir. 
 
 
TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
Toplantı Tarihi: 12.09.2017 
Toplantı No: 16 
  
Ankara İl Koordinasyon Kurulu ODTÜ 
Yolu Komisyonu 12.09.2017 tarihinde saat 
18:30’da TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Necatibey Caddesi NO:57 Zeki 
ERGİNBAY Toplantı Salonu 
Kızılay/Ankara adresinde, Özgür TOPÇU 
(İMO), Defne KIRAN (MMO), Özlem 
YALÇINKAYA (ŞPO), Gözde GÜLDAL 
(ŞPO), Fatih KAYMAKÇIOĞLU (EMO), 
Bayazıt İLHAN (ATO), Hasan AKYAR 
(İMO), Harun KILIÇOĞLU (PMO), Burak 
SEVİM (PMO), Onur ALPAĞAN (İMO), 
Adil Güneş AKBAŞ (BMO), katılımlarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
  
KARARLAR: 
  
TMMOB Adına, Talan edilen ODTÜ 
ormanı için suç duyurusu metninin ŞPO 
Ankara Şubesi, Peyzaj MO ve İMO Ankara 
Şubesi tarafından hazırlanmasına ve Yeşil 
Ankara Platformu’na önerilmesine, 
Ankara’da bulunan Şehir Hastaneleri ile 
ilgili Sempozyum düzenlenmesine ve 
sempozyum düzenleme kurulu için 
Odalardan isim istenilmesine, karar 
verilmiştir. 
 
 
 
 

TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI TUTANAĞI 
Toplantı Tarihi: 25.10.2017 
Toplantı No: 17 
 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 25.10.2017 
tarihinde saat 12:00’da TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Meşrutiyet Caddesi 
No:19 Kat:5Kızılay/Ankara adresinde 
Özgür TOPÇU (İMO), Hasan Can 
KARAKUŞ (FMO), İmren TAŞKIRAN 
(KMO), Zeynel EMİNOĞLU (İMO), Ozan 
YILMAZ (İMO), Harun KILIÇOĞLU 
(PMO), SEYİT ALİ KORKMAZ (MMO), 
Alaattin Ali YOLCU(EMO), Seyit Ali 
KORKMAZ (MMO) katılımlarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
  
KARARLAR: 
23 yıldır yürüttüğü Ankara Büyükşehir 
Belediye başkanlığı görevinden istifa 
edecek olan İ. Melih GÖKÇEK’in kentsel 
planlama ve bilimsellikten uzak olarak 
yönettiği kentimizdeki icraatları ile ilgili 
olarak cuma günü saat 12:00’de basın 
toplantısı yapılmasına, Ankara İKK 
bünyesinde satranç turnuvası yapılmasına 
ve turnuvanın organizasyonu için Adil 
Güneş AKBAŞ(BMO) ve Seyit Ali 
KORKMAZ (MMO) ‘ın 
görevlendirilmesine,  karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BASIN 
AÇIKLAMALARI 

 
ANKARALININ ÇİLESİ BİTMİYOR! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrik, su ve doğalgazdan sonra Nüfusu 5 
milyonu aşan Ankara‘da ulaşıma da %17 
oranında zam yapıldı. 
 
Ulaşım; tıpkı eğitim, barınma, sağlık hakkı 
gibi en temel haklardan biridir. Bu hakkı 
daha fazla "kar sağlamak" niyetiyle 
elimizden alanlar Ankara‘yı yaşanmaz bir 
kent haline dönüştürmekte uygun adım 
ilerliyorlar. 
 
Şaka Gibi Zam! 
Ham Petrol Varil fiyatının 147$‘dan (2008 
yılı) 30$‘a (Şubat 2016) gerilediği bir 
dünyada yaşarken böyle bir zammın 
yapılması makul görülemez! 
 
8 yılda %80 oranında azalan petrol 
maliyetine karşı 1 yılda ulaşıma %17 zam 
yapmak en hafif tabirle kazıklamak olarak 
nitelendirilebilir. 
 
İpin ucunu çekenler, Ankara‘yı yaşanmaz 
bir kör düğüme doğru sürüklüyor! 
 
Sinyalizasyon çalışması bahane edilerek 1 
saat geri çekilen ve 2015 yılının başında 
bitirileceği duyurulan çalışmanın 1 seneyi 
aşkın bir süredir "bitmediği", 1km den az 
bir mesafe olmasına rağmen bir türlü inşaatı 
bitmeyen Söğütözü-AŞTİ hattının 
açılmadığı, 13 yıldır bitmesini beklediğimiz 

Keçiören metrosunun bizler için hayale 
dönüştürüldüğü, 2014 yılından 2015 yılına 
kadar 400.000 seferin azaltıldığı ve birçok 
otobüs hattının ring servisi yapılarak 
çilemize çile katıldığı bir ulaşım 
politikasıyla karşımıza çıkmak, bizlerle 
dalga geçmekten başka ne olabilir ki? 
 
Müşteri Değil Halkız! 
 
Ulaşım hakkının temel insan hakkı 
olduğunun bilinmesi, kâr elde edilecek bir 
kalem olarak görülmemesi gerekir. Ancak 
bunu dahi anlatmakta zorluk çektiğimiz 
kent yöneticilerinin, dünya genelinde ham 
petrol varil fiyatının %80 oranında 
gerilediği bir anda zam yaparak akıl dışı 
uygulamaya imza atmaları anlaşılır gibi 
değildir. 
 
Hızlı, ucuz, güvenli, 24 saat, engelsiz, insan 
odaklı, çağdaş bir toplu ulaşımdan yana 
olduğumuzu belirtiyor, zamların bir an önce 
geri çekilmesini ve Ankara‘nın ulaşım 
sorunlarını arttırıcı değil, azaltıcı 
uygulamaların hayata geçirilmesini 
öneriyoruz. 
 
TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi 
12. Dönem Yönetim Kurulu 
 

 
BASIN AÇIKLAMASI 

 
Ankara‘da 17.02.0216 tarihinde saat 18:30 
sularında Başkentin kalbinde, askeri kurum 
ve lojmanların bulunduğu Devlet 
Mahallesi‘nde büyük bir bombalı saldırı 
gerçekleşti. 28 ölü, 61 yaralının olduğu 
saldırıyı kınıyor, vefat eden 
vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, 
yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. 
 
Saldırının gerçekleştiği yerin Genelkurmay 
Başkanlığı‘na 300, TBMM‘ye 500, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı‘na 350, Milli 
Savunma Bakanlığı‘na 400 metre mesafede 
olması ülkemizin içine çekildiği bataklığın 

 



 
büyüklüğünü acı bir şekilde gözler önüne 
sermektedir. Son 8 ayda ülkemizde yaşanan 
her saldırının ardından ilk olarak yayın 
yasağının getirilmesi ve saldırıların 
sorumlularının yakalanamamış olması yeni 
saldırıların önünü açmaktadır. 
 
Yangın yerine dönen ülkemizde ve 
coğrafyamızda patlatılan bombalar, yaşanan 
katliamlar dış politikanın ve yönetsel 
zihniyetin bir sonucu olduğu gün gibi açık 
olmakla birlikte, içine çekildiğimiz 
Ortadoğu bataklığından bir an önce 
çıkılmasını talep ediyoruz. Tekrardan 
yaşanan saldırıyı lanetle kınıyor ve tüm 
halkımıza başsağlığı diliyoruz. 
 

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu 
 
 

13 MART KATLİAMI HAKKINDA 
 

 
Acımızı tarif edecek herhangi bir kelime 
mevcut değil. Bu konuda kurulacak 
cümlelerimiz bitti. Katliamda hayatını 
kaybeden 35’i aşkın yurttaşımıza ve 
ailelerine başsağlığı, yaralanan yüzlerce 
vatandaşımıza acil şifalar dileriz. 
 
BASINA VE KAMUOYUNA; 
 
Ankara‘nın en merkezi yerinde tüm 
başkentlilerin evlerine gitmek için otobüse, 
dolmuşa bindiği Güvenpark‘ta 13.03.2016 
tarihinde saat 18:40 sularında bombalı 
saldırı gerçekleşti. Son 5 ayda 3 kez 
saldırıya uğrayan, yüzlerce yurttaşın 
hayatını kaybettiği, bir o kadarının 
yaralandığı ülkemizin başkenti Ankara, 
artık yaşanılamaz bir yer oldu. Yaralarımızı 
saramadan yenileri açılıyor. Ne yeni yaraya 
ne de sargılara yerimiz kalmadı. 
Şehirlerimizde, yaşamlarımızı 
sürdürdüğümüz bütün alanlarda, bizzat 
tehlike altında olduğumuz ve tamamen şans 
eseri yaşamaya devam ettiğimiz bir ortamda 
ayda bir düzenli halde getirilen, 

engellenmeyen bu katliamlar 
normalleştirilmeye çalışılıyor. 
 
ALIŞMAYACAĞIZ! 
 
Her fırsatta inatla, üstüne basa basa 
söylediğimiz ‘‘barış‘‘ söylemimiz insanlık 
var oldukça devam edecektir. 
Yürüdüğümüz yoldan sapmayacak, 
susmayacak ve sinmeyeceğiz. Daha önceki 
katliamların sorumlu veya sorumlularının 
bir an önce belirlenip hesaplarının 
sorulmasını istiyor, artık katliamlara son 
diyoruz. 
 
ACIMIZ BÜYÜK, ÖFKEMİZ DAHA 
DA KATMERLİ! 
 
Acımızı tarif edecek herhangi bir kelime 
mevcut değil. Bu konuda kurulacak 
cümlelerimiz bitti. Katliamda hayatını 
kaybeden 35‘i aşkın yurttaşımıza ve 
ailelerine başsağlığı, yaralanan yüzlerce 
vatandaşımıza acil şifalar dileriz. 
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim 
Kurulu 

 
 

ANKARALININ ÇİLESİ BİTMİYOR! 
 

 
"Keçiören (M4) metrosunun planlanan 
zamanda açılabilmesi için Ulaştırma 
Bakanlığınca Keçiören Metrosu ile Batıkent 
Metrosu arasında bağlantı çalışması 
yapılacaktır. Bu nedenle Batıkent Metrosu 
16 Nisan-16 Haziran tarihleri arasında 
Akköprü İstasyonuna kadar çalışacaktır." 

 
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
15 Temmuz 2003 yılında yapım çalışmaları 
başlayan Keçiören Metrosu Ankara Büyük 
Şehir Belediyesi tarafından 
tamamlanamamış ve Ulaştırma 
Bakanlığı`na devredilmiştir. 13 yıldır 
tamamlanamayan metro başkentin ulaşım 
çilesini daha da beter hale getirmiştir. Sefer 
sayıları Koru Metrosunun açılması ile 



 
azalan Batıkent Metrosu bağlantı çalışması 
ile ulaşım işkence haline gelecektir. 
 
Örneğin; Sincan veya Eryaman hattını 
kullanarak Kızılay`a ulaşmak isteyen 
vatandaşlarımız 
1- Öncelikle Sincan-Batıkent Metrosu‘na 
ulaşmak için otobüse binmeli, 
2- Sincan-Batıkent Metrosu ile Batıkent‘e 
gelmeli 
3- Batıkent‘te Batıkent-Akköprü (eski 
adıyla Batıkent- Kızılay) Metrosu‘na 
binmeli ve Akköprü‘de inmeli, 
4- Akköprü‘de aktarma otobüslerine 
binmeli. Atatürk Kültür Merkezi‘nde 
inmeli, 
5- Atatürk Kültür Merkezi‘nde tekrardan 
Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay-Koru 
Metrosu‘na binmeli, 
6- Ve sonunda Kızılay‘dasınız. 
 
Tamı tamına 4 aktarma, 10 indi-bindi. 
Ayrıca EGO`nun kendi sayfasından 
yayınladığı Ankara metrosu hatlarında 
sinyalizasyon çalışmaları yapımı için 12 
Mayıs 2014 tarihinden itibaren sefer saatleri 
1 saat erkene çekilmiştir. Neredeyse iki yıl 
olan bu çalışmaların ne durumda olduğu 
meçhuldür. 
Başkentin ulaşım sıkıntıları çözüm 
bulunamamakta, tam tersine her gün daha 
da kötüye gitmektedir. 
Başkentin ulaşımına günü kurtaracak 
çözümler değil, uzun vadeli planlı çözümler 
üretilmesini ve bu eziyetin bir an önce son 
bulmasını temenni ediyoruz. 
 

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SİNOP NÜKLEER SANTRAL 
İSTEMİYOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Akkuyu‘da, Sinop‘ta, İğneada‘da nükleer 
santral istemiyoruz" çağrısında bulunan 
Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Ankara 
Yerel Bileşenleri Sekretaryası, 24 Nisan 
2016 Pazar günü Sinop‘ta yapılacak olan 
"Sinop Nükleer Santral İstemiyor" 
mitingine gidiyor. 
 
Mitinge 23 Nisan 2016 Cumartesi saat 
24.00‘te Atatürk Lisesi önünden otobüs 
kaldırılacaktır. 
 
Sinop Mitingi‘ne katılım için aşağıdaki 
iletişim bilgilerinden kayıt yaptırmaları 
gerekmektedir. 
 
 
Kayıt İçin İletişim Bilgileri: 
Telefon: (312) 231 44 74 / 126-123 
e-posta: ankara@emo.org.tr 
 

 



 
Sinop Mitingine Gidiş Tarihi: 23 Nisan 
2016 
Hareket Saati: 24.00 
Hareket Yeri: Atatürk Lisesi Önü (Sezenler 
Sokak Sıhhiye-Ankara) 
 
Sinop Nükleer Santral İstemiyor Mitingi 
Tarih : 24 Nisan 2016 Pazar 
Toplanma Yeri : Eski Otogar-Diyojen 
Heykeli Yanı 
Toplanma Saati: 11.00 
Miting Alanı : Uğur Mumcu Meydanı 
 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi 
 

1 MAYIS, BİRLİK, DAYANIŞMA VE 
MÜCADELE GÜNÜNDE 

ALANDAYDIK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Mayıs günü Ankara Kurtuluş Kavşağında 
toplanarak, diğer kitle örgütleriyle birlikte, 
pankart, döviz, balonlarımız ve sloganlar 
eşliğinde Kolej Meydanı‘na yüründü.  
 
Ankara‘da 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 
Mayıs mitingi öncesi Ankara‘da geçtiğimiz 
6 ay içinde canlı bomba saldırılarının 
yaşandığı noktaları ziyaret etti. İlk olarak 
Güvenpark‘ta saldırının yaşandığı yere, 
sonra Güvenpark‘a Ethem Sarısülük‘ün 
vurulduğu yere daha sonra da 10 Ekim 
saldırısının olduğu Ankara Tren Garı‘na 
karanfil bırakıldı. 
 
HKMO Ankara Şubesi olarak bizler de 
renkli dövizlerimizle, balonlarımızla, 
pankartımızla, sloganlarımızla 1 Mayıs‘ta 
alandaydık. Kurtuluş kavşağında saat 11:30 

toplanan kitle, 13:00‘de Kolej 
Meydanı‘ndaydı. Saygı duruşunda 1 Mayıs 
1977‘de Taksim Meydanı‘nda, Suruç, 
Diyarbakır, Ankara‘da, Kilis‘te ve diğer 
illerimizde ölenlerimiz için 10 Ekim‘de 
uçuramadığımız balonlarımızı uçurduk.  
 
1 Mayıs günü basının büyük ilgi gösterdiği 
şubemiz kortejimizi yaratan tüm 
üyelerimizi kutlarız. 
 
 

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ`NDE 
SARAÇOĞLU MAHALLESİNDEYDİK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Haziran Dünya Çevre Günü`nü, 
Cumhuriyet`in ilk toplu konut alanı, zorla 
tahliyelerle insansızlaştırılan kent 
merkezindeki ender nefes alma 
mekânlarından olan Saraçoğlu 
Mahallesi`ndeydik. 
 
Bileşeni olduğumuz Başkent Dayanışması 
olarak 5 Haziran 2016 – Pazar günü Konur 
Sokak`ta toplanarak "Saraçoğlu Mahallesi 
Ranta Kurban Edilemez" yazılı pankartla 
Saracoğlu Mahallesine yürüyüş 
gerçekleştirdik.  
 
Başkent Dayanışması adına Mimarlar Odası 
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan`ın okuduğu basın açıklamasında 
yeşil alanlarımızın tehdit altında olduğu, 
Saracoğlunun sessiz bırakılmayacağını dile 
getirildi. 
 
Şubemiz adına konuşma gerçekleştiren 
Yönetim Kurulu Yazman üyemiz Volkan 
BİLGİN  "Başkent Dayanışmasının bir 

 

 



 
bileşeni olan HKMO Ankara Şubesi, 
Saraçoğlu Mahallesinin ranta teslim 
edilmesinin karşısında duracaktır. 
Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut alanı 
olan bu sosyal alanın yok edilmesine karşı 
her bir ağacın dibinde, her bir mimari 
yapının önünde bizi, Ankara halkını 
bulacaklar. Mücadelemiz devam edecek, 
biz değil onlar kaybedecek" şeklinde 
konuştu. 
 
Eyleme destek veren Ankara Milletvekili 
Aylin Nazlıaka ise, Saraçoğlu`nu pek çok 
Meclis gündemine getirdiğine dikkat 
çekerek, "Ne hikmetse Ankara`ya dair 
verdiğimiz soru önergelerinin hiçbiri 
cevaplanmıyor. Saraçoğlu sahip çıkmak 
sadece Ankara`ya sahip çıkmak değildir. 
Aşnı zamanda Cumhuriyet değerlerine, 
kültürümüze ve tarihimize sahip çıkmaktır" 
diye konuştu. 
 
Başkent Dayanışması, tüm Ankaralıları 
Saraçoğlu Mahallesi`ndeki ağaçlarının 
gölgesinden yararlanmaya davet ederek, 
yaz aylarında büyük piknik organizasyonu 
gerçekleştireceklerini de duyurdu. 
 
ŞEHİR PLANCISI AYHAN ERDOĞAN 

İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 
 

 
YARGI SİSTEMİ BASKI ARACI 
OLMAMALIDIR! 
  
AKP dönemiyle hukuk sisteminin, bir 
cezalandırma ve baskı aracı olarak 
kullanılması yoğunlaşmıştır. AKP iktidarı, 
kendi gibi düşünmeyen herkese topyekûn 
bir savaş açmış durumdadır. İktidarın maşa 
olarak kullandığı fedaileri, iktidarın 
taşlarını yerinden oynatacak, "tehlike" 
olarak gördükleri kişiler üzerinde çalışmaya 
başlamış, toplumsal muhalefet yaratılan 
baskı ortamı içinde hukuksuzluğun hedefi 
haline getirilerek gözaltılar ve tutuklamalar 
ile etkisizleştirilmek istenmektedir. 
  
Adaletin keyfi bir şekilde kendinden 
olmayanı cezalandırma şeklini alması 
sonucu; iktidarın gözünde muhalefetin 

tamamı suçlu olarak görülmektedir. Sosyal 
medya paylaşımları ve cumhurbaşkanına 
hakaret suçlamalarıyla; milletvekilleri, 
siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, 
meslek odaları, gazeteciler, gazeteler, köşe 
yazarları, karikatüristler, ünlü kişiler, reşit 
olmayan çocuklar, liseli ve üniversiteli 
gençler gibi toplumun tüm kesimleri 
iktidarca potansiyel suçlu olarak görülerek 
suçlanmakta, yargılanmakta ve hukuksuz 
bir şekilde tutuklanmaktadır. Suçun iktidar 
tarafından yaratılması, suçlamanın 
kendisidir. 
  
Sosyal medya paylaşımlarının suç unsuru 
olarak kullanılması, doğrudan ifade 
özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. 
Düşünmenin, sorgulamanın ve fikir 
beyanında bulunmanın suç olarak görülmesi 
aleni bir şekilde hukuk devleti anlayışının 
terk edildiğinin bir göstergesidir. 
  
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ`ın 2 Mart 
2016 tarihli açıklamasına göre; Recep 
Tayyip Erdoğan`ın cumhurbaşkanlığı 
sürecindeki yaklaşık 1,5 yılda; 1845 kişiye 
cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 
dava açılmış, 845 kişi için kovuşturma izni 
verilmiştir. Görev süresinin ilk altı ayı 
içerisinde ise cumhurbaşkanlığına 
hakaretten 8 kişi tutuklanmıştır. 
  
İddianamesi dahi henüz tamamlanmayan 
kişiler; kaçma, delilleri yok etme veya delil 
karartma şüpheleri ile mahkemeye kadar 
tutuklu durumda bekletilebiliyor. Yargı 
sistemi böylece keyfileşmekte, bir baskı 
aracı haline gelmekte ve kişilerin toplumsal 
yaşama katılmalarını engellemektedir. 
  
Dava süreci başlamamış kişilerin 
tutukluluğuna, kaçma şüphesi gerekçe 
gösterilmemelidir. Sosyal medya 
paylaşımları, ifade araçlarının bir parçasıdır 
ve ifade özgürlüğü kısıtlanmamalıdır. 
Cumhurbaşkanlığı makamı, diğer kamu 
yöneticilerinden ayrıcalıklı bir konumda 
değerlendirilmemelidir. Yargı sistemi, bir 
ceza ve baskı unsuru olarak 
kullanılmamalıdır. 
  



 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Mesleki 
Denetim Görevlisi Ayhan Erdoğan da 
sosyal medya paylaşımları nedeniyle 
‘Cumhurbaşkanına hakaret` ile 
suçlanmaktadır. İddianamesi henüz 
tamamlanmayan Ayhan Erdoğan, kaçma 
şüphesi ile 4 Mayıs`tan beri tutuklu 
bulunmaktadır. İkamet ettiği, çalıştığı ve 
okuduğu yer belli olmasına rağmen, Ayhan 
Erdoğan`ın tutukluluğu halen devam 
etmektedir. 
  
Yargı sisteminin, baskı mekanizmasına 
dönüşmesinin engellenmesini talep 
ediyoruz! 
  
Hukuksuz yargılamalara son verilmelidir! 
  
Dava süreci başlamamış ve kaçma şüphesi 
bahanesiyle tutuklu bulunan tüm tutuklular 
derhal serbest bırakılmalıdır! 
  
TMMOB ANKARA İL 
KOORDİNASYON KURULU 
 
 

RENKLİ VAGON DEĞİL, VAGON 
LAZIM! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Belediyecilik anlayışıyla Ankara`yı 
yaşanmaz bir kent haline getiren Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
GÖKÇEK, gün geçmiyor ki bir gariplikle 
daha karşımıza çıkmasın. Son olarak twitter 
hesabından metroda kadınlara ayrı bir 
vagon uygulamasını gündeme getiren Melih 
GÖKÇEK, Belediye Başkanlığı yapmaktan 
çok, toplumsal yaşantımızı dizayn etmeye 
çalışarak ucube faaliyetler peşinde 
koşmaktadır. 
 
Tecavüze uğrayan Kadınının Kürtaj hakkı 
için "Çocuğun ne suçu var, anası kendini 
öldürsün" düşüncesiyle hayatını idame 
ettiren Melih GÖKÇEK, tacizciyi 
cezalandırmak yerine, tacize uğrayan kadını 
toplumsal yaşantıdan soyutlayarak 
cezalandırmak niyetinde.  
 
Eksik vagonla çalışan metroyu dert 
etmeyen, ulaşım politikasıyla Ankara`yı 
kaosa sürükleyen Melih GÖKÇEK`in, 
metronun rengini dert etmesi biz 
Ankaralılarla dalga geçtiğini 
göstermektedir. 
 
Kadınları kamusal alandan soyutlayan 
hiçbir projeyi kabul etmediğimizi bildirir, 
Ankara`nın ulaşım sorunlarının bir an önce 
giderileceği gerçekçi projeleri hayata 
geçirecek toplumcu ve katılımcı 
belediyecilik anlayışını hayata 
geçirteceğimizi kamuoyuna duyururuz. 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 Haziran 2016 tarihinde saat 21:51 
sularında İstanbul Atatürk Havalimanı‘nda 
canlı bombalar tarafından gerçekleştirilen 
saldırıda şu anki resmi açıklamalara göre 36 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 150 den 
fazla kişi ise yaralanmıştır. 
 
Her saldırıdan sonra kalın puntolarla 
yazdığımız ‘‘Alışmadık! Alışmayacağız!‘‘ 
cümlesine olan inancımız hala canlı. 7 
Haziran seçimlerinin ardından ülkemizde 
yaşanan savaş halini normalleştirmeye 
çalışan, terörü ve onu besleyen tüm 
unsurları hayatımızın bir parçası haline 
getiren zihniyeti kabul etmiyoruz. 
 
Sevdiğimiz birini beklerken, işe-okula 
giderken, ellerimiz cebimizde ıslık çalarak 
gezdiğimiz sokaklarda hayatımızı devam 
ettirirken kirli politikalar yüzünden ölmek 
akıl sağlığı yerinde olan bireyler için kabul 
edilebilir bir durum değildir! Kabul 
etmediğimiz kirli savaş ve ölüm kusan 
politikalar karşısında verdiğimiz 
mücadele insanlık var oldukça devam 
edeceğinin bilinmesini isteriz. 
 
İnsanlığın ve insanlığımızın başı sağ olsun.  
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MÜHENDİSE BAYRAM HEDİYESİ 
(EK 37) 

 
#MühendiseBayramHediyesi 
 
28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu`nda "ULUSLARARASI 
İŞGÜCÜ KANUN TASARISI" görüşüldü. 
Hükümetçe teklif edilen tasarı bugün 
TBMM Genel Kuruluna geliyor! 
 
43 yurttaşımızın hayatını kaybettiği ve 237 
yurttaşımızın yaralandığı İstanbul Atatürk 
Havalimanı saldırısının olduğu gün 
Mecliste görüşülüp Genel Kurula 
gönderilen tasarı Genel Kurulda kabul 
edilirse bizleri nasıl etkileyecek? 
 
İşte 6 Maddede Uluslararası İşgücü Kanun 
Tasarısı: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARSEL PARSEL AÇIKLIYORUZ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Temmuz 2016 tarihinde yüzlerce 
yurttaşımızın hayatını kaybettiği ve 
yaralandığı, etkisi yıllarca unutulmayacak 
darbe girişiminin ardından yeniden 
alevlenen "Cemaat bu kadar nasıl büyüdü? 
Finans kaynakları nelerdir?" tartışmaları 
garip bir şekilde devam ediyor. 
 
İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı İ. Melih GÖKÇEK ile dönemin 
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü 
Bülent ARINÇ arasında parsel parsel 
tartışması çıkmış ve Arınç, Gökçek için 
"Paralel yapıya Ankara`yı parsel parsel 
satmıştır."  demişti. Bu söz ile başlayan 
tartışma, 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından ilan edilen OHAL ile birlikte 
Cemaate ait olan okul ve yurtların 
kapatılmasıyla yeniden gündem oldu. Peki 
bu okul ve yurtları Cemaat nasıl kurdu? 
 
ANKARA`NIN GÖBEĞİNDE TARLA! 
 
Ankara`nın en merkezi mahallelerinden biri 
olan Yenimahalle İlçesi`ne ait Varlık 
Mahallesi`nde bulunan, Maliye Hazinesine 
ait ve cinsi tarla gözüken 8409.00m2 alana 
sahip 7564 ada 1 parseldeki Özel Hasan 
Tanık Ortaokulu, MEB tarafından darbe 
girişiminin hemen ardından kapatılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 
Güncel tapu kayıtlarında Maliye Hazinesine 
ait "tarla" olarak gözüken bu taşınmaz, 
mayıs 2012 yılına kadar mahallelinin top 
oynadığı ortak kullanım alanı iken, bu 
tarihten sonra Cemaatin hizmetinde faaliyet 
yürüttüğü iddia edilen özel bir okula tahsis 
edilmiştir. 
 
TMMOB İLE UĞRAŞMAK YERİNE 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINI 
DENETLEMELİ! 
 
Her bir döneminde darbelere karşı durmuş 
TMMOB, kanun hükmünde kararnamelerle 
idari yönden denetime tabi tutulmak 
istenirken, MEB tarafından gerçekleştirilen 
bu tahsis sorgulanmalı ve soruşturulmalıdır. 
Cemaat yapılanması için başından beri bu 
duruma izin veren yetkililerinin ifadesi 
alınmalı, deliller ışığında gerekli idari ve 
hukuki işlemlere ivedilikle başlanılmalıdır. 
 
 
UZAKLARDA ARAMA, ÇÜNKÜ SEN 
İÇİNDESİN! 
 
Parasız eğitim ve barınma hakkı mücadelesi 
verenlerin kolluk güçleri tarafından yerlerde 
sürüklendiği günlerde, cemaatler, 
yurtlarında ve okullarında darbeci 
yetiştiriyorlardı. O günlerde insanlığın en 
temel haklarından olan eğitim ve barınma 
hakkının devlet tarafından ücretsiz olarak 
sağlanması gerektiğini söyleyen başta 
öğrenciler olmak üzere tüm demokrat, 
gerçek yurtsever vatandaşlarımıza 
kamuoyunun önünde iade-i itibarlarının geri 
verilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki 
günlerde "parsel parsel" açıklamaya devam 
edeceğimizi belirtiyor, Ankara`nın 
parsellerinin cemaate peşkeş çekildiğini, 
bunun bir merkezi yönetim anlayışından 
kaynaklandığını düşünüyoruz. 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
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PARSEL PARSEL AÇIKLIYORUZ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cemaate parsel parsel verilen Ankara`yı 
gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Bu 
seferki tahsis Turgut Özal Üniversitesi`ne. 
 
MAHALLEYİ PARSELLEMİŞLER. 
 
İkinci parsel parsel haberi yine Varlık 
Mahallesi`nden. 2011 yılında inşaatına 
başlanan 5798 ada 1 parseldeki Turgut Özal 
Üniversitesi Öğrenci Yurdu yine Maliye 
Hazinesine ait bir parsel üzerinde. Güncel 
tapu kayıtlarına göre 2157.00m2 alana 
sahip 5798 ada 1 parseldeki yurt, darbe 
girişiminin hemen ardından mühürlendi. 
 
BU TAHSİSLERİN İMZALARINI KİM 
ATTI? AÇIKLAYIN! 
 
15 Temmuz 2016 tarihinde yüzlerce 
yurttaşımızın hayatını kaybettiği darbe 
girişiminin sorumluları olan bu örgüte nasıl 
oluyor da bu kadar rahat bir şekilde bu 
parseller tahsis edilebiliyor? Gerek 2011 
yılında devletin ilgili organları tarafından 
tahsis edilen ve yapılaşması gerçekleştirilen 
bu parsel ile ilgili gerekse de bu yasadışı 
FETÖ`ye bugüne kadar merkezi ve yerel 
yönetimlerin yaptığı arazi, arsa ve bina 
tahsisleri ile buralara yasal olmayan 
süreçlerle yapılan binalara ilişkin açıklama 
yapılmalı, tahsis süreçleri sorgulanmalı, 

 



 
soruşturulmalı, idari ve hukuki işlemlere 
ivedilikle başlanılmalıdır.  
 
BİTMEDİ! 
 
Aynı yıllarda başlayan bu tahsislerin ancak 
merkezi bir politika ile yapılabileceğini 
düşünüyoruz. Parsel parsel 
açıklamalarımızın devam edeceğini belirtir, 
kamuoyuna saygı ile duyururuz. 
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PARSEL PARSEL AÇIKLIYORUZ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cemaate parsel parsel verilen Ankara`yı 
gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz.  
 
Üçüncüsünü açıklayacağımız parsel tahsisi 
yine Turgut Özal Üniversitesi‘ne... 
 
CEMAAT ÜNİVERSİTESİNE YOK 
YOK! 
 
Daha önce Maliye Hazinesine ait parselde 
yurdu bulunan Turgut Özal Üniversitesine, 
yine Maliye Hazinesine ait Ankara İli, 
Yenimahalle ilçesi, Çerçideresi 
Mahallesinde arsa tahsis edilmiş. 
39.212,00m2 alana sahip olan 8010 ada 9 
parseldeki yapı, darbe girişiminin ardından 

polis tarafından girişi tutulmuş, üniversite 
amblemleri kâğıtlarla kapatılmıştır. Binanın 
ise halen mühürlenmemesi dikkat çekiyor. 
 
TEKRAR TEKRAR SORUYORUZ: BU 
TAHSİSLERİN İMZALARINI KİM 
ATTI? AÇIKLAYIN! 
 
15 Temmuz 2016 tarihinde yüzlerce 
yurttaşımızın hayatını kaybettiği darbe 
girişiminin sorumluları olan bu örgüte nasıl 
oluyor da bu kadar rahat bir şekilde bu 
parseller tahsis edilebiliyor? Devletin ilgili 
organları tarafından tahsis edilen ve 
yapılaşması gerçekleştirilen bu parsel ile 
ilgili gerekse de bu yasadışı FETÖ`ye 
bugüne kadar merkezi ve yerel yönetimlerin 
yaptığı arazi, arsa ve bina tahsisleri ile 
buralara yasal olmayan süreçlerle yapılan 
binalara ilişkin açıklama yapılmalı; tahsis 
süreçleri sorgulanmalı, soruşturulmalı, idari 
ve hukuki işlemlere ivedilikle 
başlanılmalıdır. 
 
"KAMU PARSELLERİ" KAMUYA 
KAZANDIRILSIN! 
 
Kamu kurum ve kuruluşları eliyle yasadışı 
terör örgütlerine tahsis edilen parsellerin 
yeniden kamuya kazandırılması, kullanım 
amacı doğrultusunda kamunun bütününe 
hizmet edecek şekilde kullanıma açılması 
ve sorumlular hakkında gerekli işlemlere 
ivedilikle başlanılması gerektiğini kamu 
vicdanı açısından talep ediyoruz. 
 
Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 
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#MECLİSTENELEROLUYOR? 
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Yeni Yasa Tasarıları ve Bazı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde yapılacak 
değişikliklerle bizleri neler bekliyor? 
İmar Kanunundan, Kamulaştırma 
Kanununa, Varlık Fonu Yasa Tasarısından, 
Atatürk Orman Çiftliğine kadar birçok yeni 
düzenlemeyi gündeme getiren TBMM‘de 
Neler Oluyor? 
#MeclisteNelerOluyor? 

 

 

 

 

 

 

 



 
başlığıyla hazırladığımız 7 maddelik 
açıklamamız sizlerle. 

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Eylül 1939 günü Alman ordularının 
Polonya`yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı ile 
tarihin en kanlı sayfalarını açtığı, 
milyonlarca insanın bu kanlı savaşta 
hayatını kaybettiği, yaşam alanlarının 
yıkıldığı ve geride milyonlarca insanın 
sakat kaldığı, insanlığa ve insanlık tarihine 
savaşın ne kadar vahşileşebileceğini 
kanıtlayan savaşın başladığı bu gün her 
sene "Dünya Barış Günü" olarak 
kutlanmaktadır. 
 
Dünyada her alanı kendi çıkarları 
doğrultusunda savaş yerine çeviren, 
çocukları, kadınları, sivilleri katleden, sakat 
bırakan, evlerini yıkan bu emperyalist ve 
yağmacı zihniyet sadece dünya savaşları ile 
sınırlı kalmamıştır. Günümüzde de bir çok 
yerde örneğini gördüğümüz özgürlük ve 
barış getirmek bahanesiyle ülkeleri işgal 
eden emperyalist ülkeler kanlı politikaları 
ile günümüzde hala milyonlarca insanın 
ölümüne ve yaralanmasına sebep 
olmaktadır. 
 
Tarihin ders alınması gereken sayfaları, 
günümüz ülkeler politikalarına bakıldığında 

hala sadece birer savaş anısı olarak 
görülüyor. Büyük kapitalist ülkelerin 
silahlanmaya ayırdıkları devasa bütçeler 
bugün 3. Dünya ülkelerinin sorunlara 
ayrılsaydı, insanlığın sınıf atlayışını canlı 
gözlerle izleme şansına hepimiz dahil 
olurduk.  
 
Ülkemiz de, bu dünya düzeninin en büyük 
çarklarından birisi olmuş durumda. Söz 
konusu bu düzen ve yapılanmalar bugün 
ülkemizin her alanında her gün yüzlerce 
insanı sokaklarda, düğünlerde, evlerinde, 
bombalarla katlediyor. Terör saldırılarında 
özellikle son yıllarda yüzlerce 
vatandaşımızı vahşice katleden bu zihniyet 
yapısı ölümü ve savaşı bizlere alışkanlık 
haline getiriyor. 
 
‘‘Barış‘‘ sözcüğünün sadece bir hayale 
dönüştürmeye çalışanlar, içini boşaltma 
çabasında olanlar bunu asla 
başaramayacaklar. İnsanlığın ölüme 
sürüklendiği dönemlerde bizler, barışa olan 
inancımızı asla kaybetmeden bu yolda 
mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.  
 
 
Dünyamızı ve ülkemizi parsel parsel 
satanlara, savaş alanına çevirmeye 
çalışanlara inat barış türküleriyle savaşsız, 
özgür, demokrat, yaşanılabilir bir dünyanın 
kurulması için bu yolda mücadeleye devam 
edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü`nde 
savaşların ve çatışmaların önlenmesi ve 
barış için "Yurtta Barış, Dünyada Barış" 
 
 

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI DAYANIŞMA 
GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
37 yıl önce, 19 Eylül 1979`da TMMOB`nin 
çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir 
plancıları, ekonomik ve demokratik 
talepleri için ülke çapında bir günlük iş 
bırakma eylemi gerçekleştirdi. Mimar, 
mühendis ve şehir plancılarının tarihe not 
düştükleri o büyük günün mücadele ve 
dayanışma ile özdeşleşerek geleceğe 
taşımak adına 19 Eylül`ü "TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü" olarak kutluyoruz. 
 
Meslek alanları daraltılan ve 
itibarsızlaştırılan, diploması 
işlevsizleştirilen, emeği çalınan, düşük 
ücretle çalışmak zorunda bırakılan, işsizlik 
ve güvencesizlikle boğuşmak zorunda 
kalan, istihdam sorunu çözülmeden, yeni 
açılan üniversitelerle her geçen yıl çığ gibi 
büyüyen bir kitleye dahil olan tüm 
meslektaşlarımızla dayanışma içinde 
olduğumuzu, sorunlarını paylaştığımızı ve 
birlikte mücadele etmekte kararlı 
olduğumuzu belirtir; tüm 
meslektaşlarımızın gününü kutlarız! 
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NOT: TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu çağrısıyla bugün 19:00‘da Yüksel 
Caddesinde buluşuyoruz. 
 

YETMEZ PARSEL PARSEL DETAY VERİN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Temmuz 2016 tarihinde yüzlerce 
yurttaşımızın hayatını kaybettiği ve 
yaralandığı, etkisi yıllarca unutulmayacak 
darbe girişiminin ardından FETÖ 
yapılanmasına çeşitli amaç ve yöntemlerle 
tahsis edilen kamu taşınmazları hakkındaki 
açıklamalarımıza bazı bakanlıkların konu 
hakkında çalışmaya başlamasıyla ara 
vermiştik. 
 
Darbe girişiminden 3 ay geçmesinin 
ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet ÖZHASEKİ basına bir açıklama 
yapmış, FETÖ yapılanmasının Kamu-
Mülkiyet ilişkisi kapsamına değinmiş ve 
"Maliye Hazinesine 3333, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne 2086 adet taşınmaz devroldu" 
demiştir. Devlet eliyle yapılan açıklamadan 
da anlaşılacağı üzere konunun ne kadar 
önemli, ne kadar ileri boyutta olduğu ve 
büyük ekonomik değerleri kapsadığı 
anlaşılmaktadır.  
 
Öncelikle belirtmeliyiz ki; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü`nün 
çalışmalarını, bu çalışmaların kamuoyuyla 
paylaşılmasını ve neticesinde kamuya 
kazandırılması gereken taşınmazların, kamu 
eline geçişinin sağlanmış olduğunu içeren 
bu açıklamayı olumlu olarak 
değerlendirmekteyiz. Ancak, "Parsel 
Parsel" açıklamalarımızın her birinde altını 
çizerek belirttiğimiz birçok soru hala 
cevapsız olarak beklemektedir. 
 

x Bakan ÖZHASEKİ`nin açıkladığı 
toplamda el konulan 5419 adet 
taşınmazın daha öncesinde kaç 
tanesi zaten kamuya ait iken FETÖ 
yapılanmalara tahsis edilmişti? 

x Bu taşınmazlar, kiralama yoluyla 
mı, tahsisle mi, devirle mi, 
bağışlama yoluyla mı yoksa satış 
yoluyla mı bu yapılanmanın 
kullanımına açılmıştır? 

x Bu taşınmazlar hangi kurumlardan, 
hangi kullanım amacıyla 
verilmiştir? 

 



 
x Bu taşınmazlar üzerine yasal 

olmayan süreçlerle yapılan 
binalara ilişkin yapım, kullanım ve 
imara uygunluk açısından herhangi 
bir inceleme başlatılmış mıdır? 

x Tahsis edilen taşınmazların tahsis 
amacı dışında hangi amaçla 
kullanıldığı bilinmekte midir? 

x Bu taşınmazların devirlerinde 
kimlerin imzası vardır? 

 
FETÖ`ye ait olan taşınmazların mülkiyet 
kullanımına ilişkin son durumu kuşkusuz 
önemlidir. Yapılan çalışmanın ve 
açıklamanın yerinde olduğunu 
değerlendirmekle birlikte, yukarıda 
belirttiğimiz konuların da açıklığa 
kavuşturulacağını ümit ederek benzer 
açıklamaların yapılmasını beklediğimizi 
belirtiriz. 
 
Ayrıca yapılan açıklamadan da anlaşılacağı 
üzere; konunun eğitim ve öğretim 
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, 
tahsisler kapsamında Maliye Bakanlığı, 
ilgili belediyeler, İl Özel İdareleri, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı gibi resmi kurumları 
ilgilendirdiği açıktır. Bakanın yaptığı 
açıklamaya ek olarak, yukarıda belirttiğimiz 
hususlara da değinen, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yaptığı, yapmakta olduğu ya 
da yapacağı inceleme ve araştırmaların 
sonucu olarak, bu kurumlardan da açıklama 
ve bilgilendirmelerin yapılmasının 
kamuoyunda oluşan kaygıları ve 
belirsizlikleri netliğe kavuşturacağını 
düşündüğümüzü kamuoyuna saygıyla 
duyururuz. 

 
TMMOB 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim 

Kurulu 
 
 
 

NİYETİNİZİ BİLİYORUZ! ODTÜ 
ORMANINA DOKUNMA! 

 

Devlet Ormanı statüsüne geçirmek için 
harekete geçti" haberi yer aldı. Öncelikle 
Sabah Gazetesinin bu haberinin niyetini 
merak ettiğimizi belirtelim. 
 
ODTÜ 1956 yılında TBMM yakınındaki 
barakalarda öğretim hayatına başlamıştır.  
Mevcut ormanın olmadığı arazinin 
ODTÜ`ye tahsis edilmesiyle bölgenin ve 
arazinin kaderi değişmiştir. Kupkuru, çorak, 
bozkır bir arazi; iş birliği, el emeği ve 
gönüllülük anlayışıyla yemyeşil bir vahaya 
dönüşmüş, 35 milyon ağaç dikilerek, kuş ve 
balık türleri, yaban hayvanları ile ekosistem 
oluşturularak, Başkent Ankara`nın 
merkezinde en geniş yeşil alan özelliğini 
almıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabah Gazetesinin haberinde; sanki " 
halktan kopartılmış bir orman arazisi 
tekrardan halka açılacak" gibi 
gösterilmektedir.. Özellikle son 20 yılda 
plansız ve çarpık kentleşme ile büyük 
yaralar alan Başkent Ankara`nın Eskişehir 
Yolu yani batı güzergahında yeni rant 
alanları oluşturulurken, aynı güzergahta 
arazi sahiplerinden Kanun gereği alınması 
zorunlu altyapı ve umumi hizmet alanları 
ile yeşil alanların nerelerde ayrıldığı belli 
olmayıp ve Ankaralıların hizmetine 
açılmamış iken, ODTÜ Ormanının halka 
açılıyor gibi gösteriliyor olması çok 
manidardır… İmar Planı kapsamındaki her 
taşınmaz sahibinden hissesi oranında eşit 
düzenleme ortaklık payı (DOP) adı altında 

 



 
kesilen bu paylar nerelerde kullanılmıştır? 
Bütün bunlara cevap bulmamız gerekiyor 
iken bunlara cevap olarak sanki ODTÜ 
Ormanı hedef alınmaktadır! 
 
Sanki belli bir amaca hizmet ediyor gibi 
anlaşılan bu haberin de; ODTÜ arazisine 
yönelik daha öncede yayınlanan spekülatif 
haberlerden birisi olduğunu 
değerlendiriyoruz. İnsan elinin yıkıcılığına 
karşı verilmiş en güzel cevap ve Başkent 
Ankara için değeri çok büyük olan bu 
armağanın korunmasının bizler için bir 
görev olduğuna inanıyoruz. Tüm bunlar 
ışığında eğer Orman Genel Müdürlüğünün 
böyle bir çalışması var ise bir an önce 
sonlandırmalı, eğer yoksa Sabah Gazetesine 
tekzip yayınlatmalıdır. 
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 
Ankara Şubesi olarak sürecin takipçisi 
olacağımızı; kamuoyuna saygıyla 
duyururuz. 
 
  

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim 
Kurulu 

 
 

MELİH GÖKÇEK`TEN MALÜMUN 
İLANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Ekim 2016 tarihinde Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek 
Habertürk kanalında Veyis ATEŞ` e verdiği 
röportajda "Ben kanuni olmayan hiçbir 
yardımı yapmadım. Benim verdiğim bir 
tane arsa yok… Okul yeri yapacak mesela, 
böyle olunca Belediye Meclisinden planlar 
geçmiş olabilir. Okul, Yurt, Hastane, 
bunlara olur verdim" ifadelerini 
kullanmıştır. 
 
Biz zaten biliyoruz ama kamuoyunun daha 
iyi anlaması açısından konuya açıklık 
kazandırmak için birkaç sorumuz olacak; 
 
- Gökçek, FETÖ`ye arsa 
vermediğini ancak parsellere gelir getirici 
nitelikte değer kazandıran planlama 
yaptığını açıkça ifade etmektedir. Böyle 
olduğunu kabul etsek bile; belirli bir 
zümreyi kayırmak amacıyla yapılan planları 
Belediye Meclisinden geçirip kendisi 
tarafından olur vermiş olmasının Mülkiyet 
hakkının sevk ve idaresini kötüye kullanma 
amacında suç olduğunu bilmemekte midir? 
- Bu planlar hangi tarihte ve hangi 
parsellerde yapılmıştır? 
 
Etkisi ve sonuçları yıllarca unutulmayacak 
15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren 
FETÖ yapılanmasına çeşitli amaç ve 
yöntemlerle plan onayladığını açıkça 
söyleyen Gökçek`in, basit ve hafife alır 
tarzlı açıklamalar yapması kendisini bu 
işten kurtaramayacaktır. 
 
Kamuoyuna saygıyla sunarız. 
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CUMHURİYET SUSTURULAMAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyon, 
haber alma hakkına yapılan bir 
operasyondur. Teslim olmayacak olan tüm 
gazetelerin ve gazetecilerin yanlarında 
olduğumuzun bilinmesini isteriz. 
 
31 Ekim 2016 Pazartesi günü Cumhuriyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat 
Sabuncu`nun da aralarında bulunduğu 15 
isim hakkında gözaltı kararı verildi. 
Ülkemizde yıllardır cemaat yapılanmasının 
ne kadar büyük bir tehlike olduğunu, 
laikliğin ve demokrasinin savunuculuğunu 
yapan bir gazeteye FETÖ`ye destek vermek 
gerekçesi ile başlatılan soruşturma, 
ülkemizde basın özgürlüğünün ne seviyeye 
geldiğini gözler önüne sermektedir. 
 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 
doğruları söyleyip yazan gazetecilerin, 
akademisyenlerin, sendikalı çalışanların, 
öğretmenlerin görevden alınması, basın ve 
yayın kuruluşlarının kapatılması, 
belediyelere kayyum atanması ülkemizde 
demokrasinin günbegün eridiğini 
göstermektedir. 
 
Cumhuriyet Gazetesi`ne yapılan operasyon, 
haber alma hakkına yapılan bir 
operasyondur. Teslim olmayacak olan tüm 
gazetelerin ve gazetecilerin yanlarında 
olduğumuzun bilinmesini isteriz. 
 
 
 

 
"EKENDE YOK, BİÇENDE YOK, 

YİYENDE ORTAK OSMANLI" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Abdülhamit‘in beşinci kuşak torunu olan 
ve geçtiğimiz günlerde "Bizim canımıza 
yetti parlamenter sistem artık" diyen Nilhan 
Osmanoğlu, toplumda infial uyandıracak 
başka bir açıklamayla karşımıza çıkmaya 
devam ediyor. 
 
Galatasaray Adası‘nda (Suada) dedesinden 
kalma hak iddia ettiğini, adanın tapusunun 
dedesinin üzerine olduğunu, birçok yer gibi 
buralarda da haklarının olduğunu ve 
konunun çözülmemesi halinde İnsan 
Hakları Mahkemesi‘ne gideceğini söyleyen 
Osmanoğlu‘nun en hafif tabirle tarih ve 
mülkiyet bilgisinden yoksun olduğunu 
düşünüyoruz. 
 
Galatasaray Adası; İstanbul İli, Beşiktaş 
İlçesi, Kuru Çeşme Mahallesinde toplamda 
3 (+1) parselden oluşan, 5237,68 m2 
(+21673,25 m2 deniz) alana sahip bir 
adadır. Biri Galatasaray Spor Kulübü 
Derneği, kalan 2(+1) si Maliye Hazinesi 
adına HÜKMEN tescillidir ve bu tapu 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin teminatı 
altındadır! 
 
Nilhan Osmanoğlu şunu iyi bilmelidir; 
 
Kıbrıs‘ı İngiliz işgal kuvvetlerine 
savaşmadan veren, Ege‘deki bütün adaları 
bizatihi kaybeden, Osmanlı‘nın en fazla 

 

 



 
toprak kaybeden padişahı dedesiyken ve 
dedesi ülkeyi terk ettikten sonra, 
Anadolu‘nun dört bir yanında işgal 
kuvvetlerine karşı savaşan Anadolu halkları 
savaşı kazanmasına rağmen, Osmanoğlu 
ailesinin bıraktığı borcu ödemek için tam 50 
yıl çalışmıştır ve hala o dönemki toprak 
hakimiyetine ulaşamamıştır. Hal böyle 
olunca Anadolu halkları Osmanoğlu 
Hanedan mirasçılarından alacaklı bile 
sayılır!  
 
Nilhan Osmanoğlu‘nun dedesinin mirası 
sandığı taşınmazları Anadolu halkı 
savaşarak, emperyalizme karşı direnerek, 
canını vererek korumuştur. Ancak ve ancak 
yine bir savaşla kaybedeceğimizin 
bilinmesini isteriz. Ne Anadolu halklarının 
savaşarak işgal güçlerinden kurtardığı 1 
karış toprağı, ne kaçıp giden "padişah 
taşınmazları"nı, ne de Cumhuriyeti ve 
değerlerini teslim ederiz.  
 
Kamuoyunda infial uyandıracak 
açıklamalardan uzak durulması konusunda 
uyarıyor, Cumhuriyet Savcılarını göreve 
davet ediyoruz. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
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TMMOB Ankara Şubeleri Anayasa 
Değişikliği Teklifine Hayır Diyecek 

 
Anayasa Değişikliği Referandumunda, 
Memleketimiz, Mesleğimiz ve Meslek 
Örgütlerimiz İçin "Hayır" Diyeceğiz 
 
Ülkemiz, Anayasa değişikliği adı altında 
Ülkemizin geleceğinin oylanacağı bir 
referandum sürecine girmiştir. Halkımızı 
evet-hayır kıskacına alan, siyasal iktidar ve 
yandaşları dışında düşünce ve görüş beyan 
edenlerin "vatan hainliği" ile suçlandığı bir 
dönemde yapılacak referanduma sunulan 
Anayasa değişikliği, hazırlanış usulü ve 

içeriği bakımından da birçok sorunu ve 
yanlışı içinde barındırmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir. 
Toplumun mümkün olan en geniş 
kesimlerinin uzlaşı içerisinde olduğu 
metinler olması toplumun refahı için önem 
taşır. Özgürlüklerin sınırlandırıldığı, 
meclisin işlevsiz hale getirildiği OHAL 
koşullarında hazırlanan Anayasa, içeriği 
hakkında toplumun sağlıklı bir bilgi dahi 
edinemediği, demokratik ortamlarda 
özgürce tartışılmadan; Sivil toplum 
kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek 
odalarının, sendikaların, derneklerin ve 
siyasi partilerin görüşü alınmaksızın 
hazırlanmıştır. Mecliste bulunan siyasi 
partilerin bile uzlaşamadığı, sadece iki 
partinin kapalı kapılar arkasında görüşerek 
hazırladığı teklif metni, hızla komisyondan 
geçirilerek TBMM Genel Kuruluna 
sunulmuş ve hızla kabul edilmiştir. 
 
Anayasa hukukunun en temel özelliği olan 
iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması 
gerekliliğinden yoksun, Anayasa değişikliği 
teklifi, iktidar olanaklarının 
Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi 
tarafından sonuna kadar kullanılacağı baskı 
ve sindirme politikalarının uygulama 
aracına dönüşen OHAL sürecinde 
referanduma sunulacaktır. 
 
Cumhurbaşkanı`nın parti genel başkanı da 
olabildiği, bakanlıklar üzerinde her türlü 
düzenlemeyi yapabildiği, yetki yasasına 
gerek olmaksızın tıpkı OHAL KHK`ları 
gibi "Cumhurbaşkanı kararnamesi" adı 
altında kararname çıkarabildiği, 
Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi 
de dahil olmak üzere, bütçe hazırlama, 

 



 
kararname çıkartma, HSYK ve AYM 
üyelerinin tamamına yakınını, 
büyükelçileri, tüm üst düzey kamu 
yöneticilerini atama, milli güvenlik 
politikalarını belirleme yetkileri tanıyan 
Anayasa değişiklik teklifi, Ülkemizde 
yaşanmakta olan "yasa tanımazlık" 
anlayışının sür-git devamını sağlamaya 
yönelik olarak "tek adam" şahsında 
yasalaştırma teklifidir. Karşı karşıya 
bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek 
adama, tek partiye dayalı bir dikta 
rejiminde değil; çoğulcu, katılımcı 
parlamenter rejimde, demokratik bir 
anayasada, temel hak ve özgürlüklerin 
geliştirilmesinde, farklı inanç ve 
düşüncelerin, farklı yaşam tarzlarının 
herhangi bir kaygı ve korkuya kapılmadan 
eşit ve özgürce bir arada yaşayabilmesinde, 
emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki 
engellerin kaldırılmasında içte ve dışta 
savaş konseptinde değil barışçıl 
politikalardadır. 
 
Bu nedenlerle; TMMOB`ye bağlı Odaların 
Ankara Şubeleri olarak, TMMOB 44. 
Olağan Genel Kurul kararlarında ve 
Birliğimizin 44. Dönem Yönetim Kurulu 
açıklama ve kararlarında ifade edilen 
tutumu tam bir birlik ve dayanışma içinde 
paylaşıyor; 
 
Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla 
hazırlanmayan ve OHAL koşullarında 
referanduma sunulan; 
 
Partili Cumhurbaşkanı`nın yasama, 
yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve 
iktisadi yaşamın bütünü üzerinde otokratik 
bir hâkimiyet kurmasına hizmet edecek; 
Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, 
yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren 
ve denetleme mekanizmalarını yok edecek; 
Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili 
organ olma özelliğini; bağımsız yargının 
varlık koşullarını ortadan kaldıracak; 
Anayasa değişiklik teklifine "HAYIR" 
diyoruz. 
Bilim ve tekniği Ülkemizin ve Halkımızın 
yararı doğrultusunda kullanmayı şiar 
edinmiş TMMOB`ne bağlı Odaların Ankara 

Şubeleri olarak bu referandumda; 
Ülkemizin ve halkımızın aydınlık geleceği 
için, eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir 
ortamda birlikte yaşamı savunanları, 
tercihlerini "HAYIR"dan yana kullanmaya 
çağırıyoruz. 
 
Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi 
İçmimarlar Odası Ankara Şubesi 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 
 
 
 
GÜVENPARK KİMSENİN YAP-BOZU 

DEĞİLDİR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 sn 1 sn: GÜVENPARK KİMSENİN 
YAP-BOZU DEĞİLDİR! 
 
Ankara, uzun zamandır Mühendislik, 
Mimarlık ve Plancılık biliminden uzak bir 
şekilde bilgisayar oyunuymuşçasına 
yönetilmektedir. En son Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Güvenpark dolmuş duraklarının 
yeraltına alınmasıyla ilgili proje 

 



 
hazırlanması kararını AKP‘li, CHP‘li, 
MHP‘li ve BBP‘li Belediye Meclis üyelerin 
oy birliği ile almış, ardından gelen tepkiler 
üzerine ABB Başkanı İ. Melih GÖKÇEK 
tamamen teknik bir karşı duruş 
sergileyenlere karşı, bir başkentin 2017 
yılının belediye başkanına yakışmayacak 
bir şekilde açıklama yaparak "Bağırta 
bağırta yapacağız" demiştir. 
 
O İŞ ÖYLE OLMUYOR! 
 
Yapılan tüm bilimsel ve teknik uyarılara 
rağmen, Ankara‘yı tapulu oyun bahçesi gibi 
yöneten Gökçek anlar mı bilmiyoruz ama, 
Güvenpark olarak adlandırılan, Ankara İli, 
Çankaya İlçesi, Devlet Mahallesi 9441 ada 
1 parsel nolu taşınmaz üzerinde Ankara 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu‘nun 24.08.1994 tarih 1214 sayılı 
kararı ile 1. derece doğal sit alanı olarak 
korumaya alındığına dair şerhin 
bulunduğunu, 6785 sayılı imar kanununun 
31. Maddesi uyarınca hazineden belediyeye 
devredilmiş olan hissenin, belediye 
tarafından ‘‘PARK‘‘ amacı dışında 
kullanılamayacağını, imar planında 
değişiklik yapılarak umumi hizmetler 
dışında bir maksatla tahsis edildiği taktirde 
tapuda yer alan hissenin tekrardan hazine 
adına tescil edileceğinin bilinmesini isteriz. 
 
Daha açık ifadeyle; 
 
Güvenpark, sabah erken kalkıldığında 
rüyada görülen projelerin hayata 
geçirilmesini engelleyen, devletin 
güvencesindeki tapu kayıtlarında kanuni 
tedbirlerle korunuyor olmakla beraber, eğer 
‘‘PARK‘‘ amacı dışında kullanımı söz 
konusu olursa, alan ABB‘den alınıp 
hazineye devredilecektir. 
 
ÇÖZÜM ÖNERİMİZ: BİLİM, TEKNİK 
VE AKIL  
 
Ulaşım politikası, politikasızlıktan ibaret 
olan bir Belediye Başkanı, Güvenpark‘taki 
dolmuşları yerin 7 kat dibine indirse de 
Ankaralının ulaşımda yaşadığı sıkıntı ve 
Güvenpark‘taki karmaşa çözüm 

bulmayacak. Bu parçacı, günü kurtarma 
yaklaşımıyla Güvenpark civarındaki trafik 
kargaşası çözüm bulmayacak. Eğitimini 
aldığımız ve dünyanın her tarafında 
uygulanan ulaşım politikalarının hiçbiri 
Melih Gökçek‘in rüyasında görüp yapmaya 
çalıştığı projeyi işaret etmiyor. Eğer 
Gökçek samimiyse ve Güvenpark özelinde 
tüm Ankara‘nın ulaşım sorununu çözmek 
istiyorsa ulaşım ana planı doğrultusunda 
bilimi ve tekniği esas alan, akılcı ve çağdaş 
uygulamalar doğrultusunda hareket etmek 
zorundadır. Kentsel yaşantının daha çağdaş 
şartlarda sürdürüldüğü ülkelerde, olmayan 
dolmuş uygulamasının kaldırılıp (bu 
alandan ekmek yiyen vatandaş mağdur 
edilmeden!) yerine uzun vadede toplu 
ulaşımın geliştirileceği, eksik vagonların 
giderildiği ve sinyalizasyon sisteminin 
çözüldüğü raylı sistemin yaygınlaştırıldığı, 
"rüya" olmayan bir politikanın 
uygulanmaya başlanması gerekmektedir. 
 
Ankara denilince akla gelen bir mekanın, 
GÜVENPARK‘ın tapu kaydında bulunan 
ve devlet tarafından güvence altına alınan 
şerh ve beyanlara rağmen yok edilmesine 
sessiz kalmayacağımızı ve bağıra bağıra bu 
mekanın amacı doğrultusunda 
kullanılmasını sağlamak için 
çabalayacağımızın bilinmesini isteriz. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.  

 
TMMOB 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim 

Kurulu 
 

BİLİRKİŞİLERDEN ANKAPARK’A 
İLİŞKİN HAYIRLI RAPOR… 

 
 

TMMOB‘ye bağlı Çevre Mühendisleri 
Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir 
Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri 
Odası olarak yargıya taşıdığımız "Atatürk 
Orman Çiftliği Fuar, Panayır ve Festival 
Alanı‘na ilişkin 1/10000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 



 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" 
(Ankapark Alanı) ile ilgili Ankara 18. İdare 
Mahkemesi‘nde görülen dava ile ilgili 
mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi 
heyeti raporlarını mahkemeye sunmuşlardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Özetle raporda; 
 

1. Ortaya konan uyulama imar 
planının dayanağı olan ve 
kamuoyunda AOÇ Ana Planı 
olarak bilinen plan iptal olduktan 
sonra dava konusu planın AOÇ 
Müdürlüğü Kuruluş Kanunu‘na ve 
2023 Başkent Nazım İmar Planı‘na 
aykırı hale geldiği, 

2. AOÇ‘nin kuruluş felsefesinde 
"modern tarım alanları" ve 
"rekreasyon işlevleri" olarak iki 
temel hat olduğu vurgulamış ve 
söz konusu planla ortaya konan 
fonksiyonun tarımsal niteliği göz 
ardı ederek AOÇ kuruluş 
felsefesinde amaçlanandan uzak, 
tarımsal rolün çok önüne geçen bir 
rekreatif içerik ile bezendirildiği, 

3. Alanın muhakkak tarımsal 
niteliğinin ön plana çıkarılması 
gerektiği, 

4. Ankapark‘ın ticari bir işletme 
olarak görülebileceği ve bunun da 
AOÇ Müdürlüğü Kuruluş 
Kanunu‘ndaki "Atatürk Orman 
Çiftliği arazileri üzerinde konut, 
ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma 
yapılamaz." ifadesine karşı olduğu, 

5. Önceden iptal edilen plan ile dava 
konusu olan planda tek farklılığın 
alan isimleri olduğu (Yenileme 
Alanı - Hayvanat Bahçesi 
Genişleme Sahası ---> Fuar, 
Panayır ve Festival Alanı), 

6. Planla alana ilişkin 213.000 m2 
yapılaşma öngörüsün hangi 
fonksiyona nasıl dağıtılacağı 
belirtilmediğinden olumsuz 
sonuçlar ortaya çıkabileceği 
(örneğin bu inşaat alanının tamamı 
ticaret için kullanılabilir ve alanda 
Ankamall büyüklüğünde ticari 
ünite inşa edilebilir, plan bu 
konuya ilişkin bir kısıt/öngörü 
içermiyor), 

 
belirtilerek Ankapark‘a dayanak olan planın 
usulsüz olduğu Mahkemeye iletilmiştir. 
 
Ankapark projesi ile kültürel, tarihi ve 
doğal mirasımız olan AOÇ‘nin yok 
edileceğini, planlanan projenin kamu 
yararından uzak, rant odaklı olduğunu ve 
Ankara‘nın asıl ihtiyacının yaşanılabilir, 
yeşil, doğal alanlar olduğunu birçok defa 
vurguladık ve bu iddialarımızın doğruluğu 
birçok yargı kararı ile de teyit edildi. Bugün 
kamuoyu ile paylaştığımız bilirkişi 
raporunda da kaygılarımızın ne kadar haklı 
olduğu görülmektedir. Haklılığımızın 
hukuken de teyidi anlamına gelen kararı 
kamuoyuna saygıyla sunuyoruz. 
 
TMMOB‘ye bağlı Odalar olarak AOÇ‘de 
yaşanan süreci titizlikle takip etmeye 
devam edeceğimizi, AOÇ‘nin yok edilişi, 
toplumdan koparılışına dair atılan her adımı 
tarihe not düşeceğimizi ve kuşkusuz 
mesleki ve toplumcu sorumluluğumuzu 
yerine getirme gayreti içinde olacağımızı 
tüm kamuoyuna duyururuz. 

 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 
TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara 
Şubesi 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

 



 
1 MAYIS‘TA ALANDAYDIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi olarak her sene olduğu gibi 
bu sene de 1 Mayıs emek, barış, demokrasi, 
dayanışma gününde meydandaydık. 

 
Ankara Kurtuluş Kavşağı‘nda toplanan 
DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve diğer 
Demokratik Kitle Örgütleriyle birlikte 
Kolej Meydan‘ına yüründü. 
 
Katılımın önceki yıllara göre daha fazla 
olduğu gözlemlenirken, katılımcılar attıkları 
sloganlarla 16 Nisan‘daki referandumda 
kabul edilen ve sonuçları hala büyük şüphe 
uyandıran anayasa değişikliğini, olağan 
üstü hal ve bu kapsamda çıkartılan kanun 
hükmünde kararnamelerle ömrünü FETO 
ile mücadele ile geçiren  bir çok kamu 
görevlisinin  işine son verilmesini protesto 
etti. 
 
HKMO Ankara Şubesi olarak renkli 
dövizlerimiz, renkli balonlarımız ve el 
emeğimizle hazırlanan "Tapusu Mühürlü 
bir Dünya Yaratacağız" pankartımızla 1 
Mayıs alanındaydık. 
 
10 Ekim 2015‘te Ankara Garı önünde 
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesi 
yapılan bombalı saldırıda yaşamını yitiren 
102 kişi ile 1 Mayıs 1977‘de Taksim 
Meydanı‘ndaki kutlamalar sırasında 
meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren 
34 kişi için saygı duruşunda 
"CUMHURİYET, DEMOKRASİ, 
LAİKLİK, EŞİTLİK, ADALET, 
ÇAĞDAŞLIK, BİLİM, BARIŞ" yazılı olan 
renkli balonlarımız uçuruldu. 
 

Güvencesizliğe, düşük ücretlere, karşılıksız 
fazla mesaiye, mobbinge, işsizliğe, kıdem 
tazminatının yağmalanmasına, kentlerin 
talanına, Cumhuriyet değerlerinin yok 
edilmesine, basının ve akademinin 
susturulmasına, hileli seçim pusulalarına, 
mühürsüz egemenliğe ve "Bu iş bitti!" 
diyenlere kuvvetli bir HAYIR dediğimiz 1 
MAYIS emek, barış, demokrasi, dayanışma 
gününde bizlerle birlikte olup renkli 
kortejimize katılan üyelerimizin emekleri 
için teşekkür eder, tüm üyelerimizin 1 
MAYIS‘ını kutlarız. 
 
 

KENTİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 
USULSÜZ, TEKNİK BİLGİDEN 

YOKSUN OLARAK HAZIRLANAN 
ÇEVRE DÜZENİ PLANI GERİ 

ÇEKİLSİN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kentimize Sahip Çıkıyoruz! 
 
Usulsüz, Teknik Bilgiden Yoksun Olarak 
Hazırlanan Çevre Düzeni Planı Geri 
Çekilsin! 
 
Ankara başkent olarak mesleklerimizin 
icrası, kentleşmeye ilişkin mevzuatın 
uygulanması ve Türkiye kentleşmesi 
yönlerinden Cumhuriyet boyunca diğer 
kentlere örnek olmuş ve öncü bir rol 
üstlenmiştir. Böylesine öncü bir rol üstlenen 
başkentimizin bugüne kadar bir çevre 
düzeni planına sahip olmaması çok ciddi bir 
eksikliktir. Bu eksiklikten süreçle ilgili 
bütün kurumlar ve bürokratlar sorumludur. 
Ankara bugün Kilis ile birlikte il çevre 
düzeni planı bulunmayan iki ilden birisidir. 
 

 

 



 
Yıllardır beklenen, Ankara İli 2038 Çevre 
Düzeni Planı Ankara Büyükşehir 
Belediyesi‘nin 13.01.2017 tarih ve 116 
sayılı kararıyla onaylanarak 16.02.2017 - 
17.03.2017 tarihleri arasında askıya 
çıkarılmıştır.  
 
Plan Hazırlanırken Katılımcı Süreç 
İşletilmemiştir 
 
Yaklaşık 3 yıl süren plan yapım sürecinde 
ne bir meslek odası plan sürecine dahil 
edilmiştir ne de bir üniversite ya da 
demokratik kitle örgütü. Bilindiği üzere 
ilgili kurum ve kuruluşların, meslek ve 
demokratik kitle örgütlerinin görüşlerinin 
alınarak, planlama sürecine katılımının 
sağlanması çevre düzeni planı hazırlanması 
aşamasında uyulması gereken temel 
esaslardan biridir. Kasım 2013‘ten beri 
yürütülen ve Ankara‘nın geleceğini 
doğrudan etkileyecek bu ölçekteki bir 
çalışmada meslek odaları, demokratik kitle 
örgütleri, üniversiteler doğrudan katılımcı 
olarak fikirlerini iletme, tartışma imkânı 
bulamamıştır. Maalesef ki ilgili kurum ve 
kuruluşlarla daha etkin ilişkiler kurarak 
bilgi ve veri akışının sağlanabileceği 
katılımcı süreç işletilememiştir. 
 
Plan Usulüne Uygun Şekilde 
Kamuoyuyla Paylaşılmamıştır 
 
Planın hazırlanma sürecinde olduğu gibi 
askı sürecinde de türlü usulsüzlükler tespit 
edilmiştir. Mekâna ilişkin her ölçekte 
hazırlanan planların, başta planın 
hazırlandığı sınırlar içerisinde ve çevresinde 
yaşayanlar ve mülk sahipleri olmak üzere, 
söz konusu planları incelemekle, 
denetlemekle ve uygulama usul ve 
esaslarını kontrol etmekle yükümlü çeşitli 
idareler, meslek odaları ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından ulaşılabilir olması 
gereklidir. 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 8. 
maddesinde ve Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliği‘nin 12. bölümünde açıkça 
belirtildiği üzere her türlü ölçekte mekânsal 
plan aleni olmak zorundadır ve bu aleniyeti 
sağlamak ilgili idarelerin 
sorumluluğundadır. Bu kapsamda çevre 

düzeni planları 1/50.000 veya 1/100.000 
ölçekteki haritalar üzerinde, plan notları ve 
raporuyla bir bütün olarak yapılan 
planlardır. Planın aleniyetini sağlamak 
üzere, planı bir bütün olarak (uygun ölçekli 
harita üzerine, plan notları ve ayrıntılı 
raporuyla birlikte) herkesin görebileceği 
şekilde askı panosunda ve eş zamanlı olarak 
idarelerin internet sayfasına yine bir bütün 
olarak yayınlamak ilgili idarelerin 
yükümlülüğündedir. Ankara Çevre Düzeni 
Planının sorumlusu Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ise plan raporunu kamuoyuyla 
paylaşmamıştır. 
 
Plan Çizim Teknikleri Hatalıdır 
 
Her türlü mekânsal plan, kendi kademesinin 
ve yapılış amacının gerektirdiği çizim ve 
gösterim tekniğine göre hazırlanmaktadır. 
Askıda olan plan paftasını incelediğimizde 
ise plan yapım tekniklerine uyulmadığı 
tespit edilmiştir. ‘Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliği‘nce belirlenmiş "EK-1c Çevre 
Düzeni Planı Gösterimleri"ne aykırı 
gösterim teknikleri (renk ve tarama) 
kullanılmış, bununla birlikte plan üzerinde 
kullanılan renklerin "Gösterim"de 
kullanılan renklerle uyumsuzluk gösterdiği 
tespit edilmiştir. 
 
Bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir 
Belediyesi‘nin askı panosunda ilana 
çıkarılan plan ile resmi internet sitesinde 
ilan edilen plan arasında ciddi farklar 
olduğu görülmüştür. Resmi internet 
sitesinde ilan edilen planın kimi 
katmanlarının ölçeksiz olduğu, kullanılan 
gösterim dili (özellikle yolları ifade etmek 
için kullanılan gösterim) nedeniyle planın 
okunabilirliğinin çok düşük olduğu, görüntü 
kalitesinin planın anlaşılabilirliğini 
düşürdüğü ve planda hâlihazır altlık harita 
bulunmadığı tespit edilmiştir. 
 
Diğer Plan Belgeleri ile Uyuşmamaktadır 
 
Ülkemizde meslek alanımız açısından 
yapılan hatalardan biri planlamanın 
hiyerarşik olarak ilerleyen sisteminin göz 
ardı edilmesidir. Bilindiği üzere ülkemiz 



 
mevzuatlarında planlama mesleği bir 
hiyerarşik sistem içerisinde ölçek 
farklılıklarıyla icra edilir. Hiyerarşik 
planlama ilişkisine göre, bir plan bir üst 
ölçekli plan tarafından yönlendirilmeli ve 
ona uyumu noktasında denetlenmelidir. 
Ulusal Planlar, Bölge Planları, Çevre 
Düzeni Planları, Nazım İmar Planları, 
Uygulama İmar Planları (mekânsal ve 
stratejik kurguya ilişkin bu hiyerarşik 
sistemin içerisine giren başka planlar da 
vardır) şeklinde devam eden bu hiyerarşik 
sistem Ankara açısından zamansal olarak ve 
ölçek olarak sağlıklı işletil(e)memiştir. 
Mevcutta geçerli planlara baktığımızda 
Ankara‘da uygulanacak tüm alt ölçek 
planların dayanağı olan 1/25.000 ölçekli 
Nazım İmar Planı 2007 yılında 
onaylanmıştır, uygulama imar planlarının 
bu Nazım Plan Programı çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Ankara 
Bölge Planı ise 2014 yılında onaylanmıştır. 
Çevre Düzeni Planı ise 2017 yılında 
onaylanmıştır. Bu planların hedef yıllarına 
baktığımızda ise Başkent Nazım İmar Planı 
2023, Ankara Bölge Planı 2023, Ankara İli 
Çevre Düzeni Planı ise 2038 olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özetle planların 
yapım sürecinde hiyerarşik yapıya 
uyulmadığı gibi planların hedef yıllarında 
da hiyerarşik yapı göz ardı edilmiştir. 
 
Ankara Bölge Planı ile Ankara İli Çevre 
Düzeni Planı‘nın plan sınırlarının aynı 
olması, yani plan sınırı olarak Ankara il 
sınırlarını kabul etmeleri, iki planın da aynı 
ölçekleri ele almaları sebebiyle iki planın 
kullandıkları verilerde, bu verilerle ortaya 
koyduğu öngörülerde çakışmalar olmuştur. 
Bu koşullar altında her iki plan arasında 
çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Bu çelişkiler 
ışığında sağlıklı bir mekânsal stratejinin 
uygulanabilmesi olanaklı görünmemektedir. 
 
Plan Kararları Telafisi Güç Sonuçlar 
Doğuracaktır 
 
Yaklaşık 9,5 milyonluk bir nüfus öngörüsü 
ile hazırlanmış olan planda planlama alanı 
sınırları kapsamında incelenen konu 
başlıkları; sınırlar, idari ve bölgesel yapı, 

fiziksel ve doğal yapı, sit ve diğer koruma 
alanları, hassas alanlar, doğal karakteri 
korunacak alanlar, ekonomik yapı, sektörel 
gelişmeler ve istihdam, demografik ve 
toplumsal yapı, kentsel ve kırsal yerleşme 
alanları ve arazi kullanımı, altyapı 
sistemleri, yeşil ve açık alan kullanımları, 
ulaşım sistemleri, afete maruz ve riskli 
alanlar, askeri alanlar, askeri yasak bölgeler 
ve güvenlik bölgeleri, planlama alanına 
yönelik bölgesel ölçekli kamu projeleri ve 
yatırım kararları, her tür ve ölçekteki plan, 
program ve stratejiler, göller, barajlar, 
akarsular, taşkın alanları, yeraltı ve 
yüzeysel su kaynakları ve benzeri 
hidrolojik, hidrojeolojik alanlar, çevre 
sorunları ve etkilenen alanlar olarak 
tanımlanmıştır. 
 
Tanımlanmış olan tüm başlıklar altında 
tarım alanlarının nasıl korunacağına dair 
somut öneriler bulunmamakta, ulaşım 
sistemi önerilen yeni çevre yolları ve 
otoyollarla yoğun karayolu ulaşımı 
temelinde çözümlenmekte, sanayi alanları 
için uygun olmayan yer seçim kararları 
verilmekte, hatalı veriler ışığında stratejik 
kararlar verilmektedir. Ve tüm bu hataları 
yaparken korunması gereken alanlar 
özelinde, düzeltilmesi/geriye dönük kararlar 
verilmesi söz konusu olan alanlar özelinde 
temenninin ötesinde herhangi bir söz 
söylememekte bu haliyle alt ölçek planları 
yönlendirebilecek nitelikte bir üst ölçek 
plan özelliği göstermemektedir. 
 
Tüm bu açıklamalar ışığında hukuka ve 
bilime aykırı olarak onaylanmış olan bu 
planı yargıya taşımış bulunmaktayız. Bizler 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri 
olarak mesleki sorumluluğumuz gereği ve 
yaşam alanlarımıza, kentimize sahip çıkma 
görevimizle bilimsel ve teknik tüm 
çalışmaların eksiksiz yapıldığı, katılımcı 
sürecin işletildiği, usulüne uygun bir 
biçimde tüm Ankara halkının 
değerlendirmelerine sunulan, Ankara‘nın 
geleceğine yön verebilecek bir Çevre 
Düzeni Planı yapılana kadar mücadele 
edeceğimizi duyururuz.  

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 



 
 

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNÜ 
KUTLAYAMIYORUZ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1972 yılından beri her 5 Haziran "Dünya 
Çevre Günü" olarak kutlanıyor. Ancak ne 
yazık ki, ülke ve dünya ölçeğinde çevre 
sorunları gerilemek yerine gittikçe artıyor, 
doğa ve insan sağlığına ciddi zararlar veren 
çeşitli felaketler yaşatılmaya devam ediyor. 
 
Ormanlarımız yok edilerek kentsel/rantsal 
dönüşümler sürüyor, derelerimiz HES‘ler 
için satılıyor, madencilik faaliyetleri için 
tarım alanlarımız tahribata uğruyor, 
çevresini doğasını savunmaya çalışan 
insanlar baskıya, şiddete maruz kalıyor. 
 
En Büyük Katliamlar İmardan Geliyor! 
 
Daha yaşanabilir bir ortam yaratmak ve 
yaşam alanlarımızı düzenlemek için 
geliştirilen imar planları zenginleşme 
amacıyla değiştiriliyor, yaşanabilir çevre 
yok ediliyor.  Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet ÖZHASEKİ‘nin bugün "En büyük 
hırsızlıklar imardan geliyor" demeci aslında 
her şeyi açıkça ortaya sermekte iken 2006 
yılından beri defalarca kez meclise getirilen 
ancak kabul edilmeyen zeytinlik alanları 
yok edecek olan yasa teklifi yine meclis 
gündemine getiriliyor. Ortalama ömrü 400 
yıl olan (3000 yaşında olan ağaçlar da 
mevcut) barışın simgesi, bölgenin en büyük 

zeytin üreticisi olan Anadolu topraklarından 
söküp atılmak isteniyor. 
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün özel mülkü 
olan ve şartlı olarak bağışladığı Atatürk 
Orman Çiftliği talan ediliyor. Binlerce yılda 
oluşan doğal güzelliğe sahip Cerattepe, 
madencilik faaliyetiyle özel bir şirkete 
devrediliyor. "Yeşil Yol" adı altında 
meralar, yaylaklar imara açılıyor. Parklar, 
yeşil alanlar imara açılıyor, yeşile beton 
dökülüyor. Ortalama insan ömrünün 5 
katındaki zeytin ağaçları sökülüp Termik 
Santral ve sanayi alanları yapılıyor...  
 
Bu Memleket Bizim! 
 
Bu ülke ve insanı; tüm maden, enerji, inşaat 
şirketlerinden daha değerlidir. Yaşamın, 
barışın ve nesilden nesile miras olarak 
bırakılan bu değerli toprakların kurban 
edilemeyeceğini korunarak yaşatılması ve 
daha da geliştirilmesi gerekliliğini bir kere 
daha Dünya Çevre Günü‘nde hatırlatıyor, 
doğayla iç içe, daha sağlıklı, yaşanabilir bir 
çevre dileğimizi, bu çerçevede yapılacak 
yasal düzenlemeler ve uygulamalarla 
geliştirilmesi gerektiğini bir kere daha 
yineliyoruz.  

 
TMMOB 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim 

Kurulu 
 
 

#MECLİSTENELEROLUYOR? 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nca 
hazırlanan ve TBMM Genel Kuruluna 
sunulan "Sanayinin Geliştirilmesi ve 
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" ile birçok kanun maddesinde 
değişikliğe gidiliyor. 
 
Peki bu değişikliklerle birlikte neler 
gerçekleşecek? 
 
8 Maddede #MeclisteNelerOluyor? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SGK, TMMOB İLE YAPTIĞI ASGARİ 

ÜCRET PROTOKOLÜNÜ İPTAL 
ETTİ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.07.2012 tarihinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile TMMOB arasında imzalanan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
asgari ücretiyle ilgili işbirliği protokolü 
09.06.2017 tarihinde SGK tarafından tek 
taraflı olarak feshedildi. 
 
Toplumu güvence altına alarak güvenilir, 
sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti 
sunmayı amaç edinmiş SGK‘nın "Sosyal 
güvenliğin toplumun tüm bireyleri için 
temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, 
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 olduğunun 
toplumun 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 
yapılmasıdır." cümlesiyle başlayan işbirliği 
protokolünün feshedilmesi kabul edilemez. 
 
 

Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının insanca ve asgari yaşam 
parametrelerinin dikkate alındığı, asgari 
ücret hakkının yasal altlığının SGK 
tarafından yok edilmesi SGK‘nın amacı 
dışında yönetildiğini göstermektedir. Her 
geçen gün daha da kötüleşen çalışma ve 
yaşam şartlarımızı iyileştirmek yerine daha 
da dibe çeken, yaşam mücadelemizi 
zorlaştıran bu politika ve yaptırımları kabul 
etmiyoruz! 
 
BİR ARAYA GELECEĞİZ! 
 
Ücretli çalışan ile işveren arasında asgari 
ücret dengesi oluşturan bu protokolün 
feshedilmesine karşı asgari geçim 
koşullarını sağlayamayan binlerce ücretli 
çalışan üyelerimizle yeni bir mücadelenin 
yollarını belirlemek için en yakın zamanda 
bir araya geleceğimizi, tüm ücretli 
çalışanlarımızla beraber insanca yaşam 
ücretini alana dek mücadele edeceğimizi 
kamuoyuna duyururuz. 
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SAVAŞTAN ÇIKMIŞ BİR ÜLKENİN 
BAŞKENTİNDEKİ TOPRAK, 

SAVAŞSIZ BİR ŞEKİLDE TESLİM 
EDİLİYOR! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
KABUL ETMİYORUZ! 
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün kendisine 
ait olan ve 13 yıl boyunca bizzat ilgilendiği, 
1937 yılında yazdığı vasiyet mektubu ile 
şartlı olarak Hazineye devrettiği, savaştan 
çıkmış bir ülkenin başkentinde devrimci bir 
proje olarak hayata geçen Atatürk Orman 
Çiftliği‘nin bir bölümü Amerika Birleşik 
Devletleri‘ne satıldı ve Amerikan toprağı 
olmuş oldu! 
 
Kuruluş amacı; çağdaş teknolojileri 
kullanarak tarım ve hayvancılık konusunda 
geri kalmışlığı ortadan kaldırmak ve 
teknolojiyi üretime sokarak, ürün çeşitliliği 
ile verimi artırmak ve elde edilen ürünlerin 
değerlendirilmesinde, sektörün önünü açma 
çalışmalarını organize edecek, araştırma ve 
geliştirme ünitesi oluşturmak olan AOÇ, 
1950 yılından itibaren devirler ve sürekli 
saldırılar ile yok olmaya başlamıştır. 2006 
yılında AOÇ üzerinde plan yapma 
yetkisinin Ankara Büyükşehir 
Belediyesi‘ne verilmesiyle birlikte Çiftlik 
arazisi üzerinde inşa edilen Kaçak Saray, 
Ankara Bulvarı ve Ankapark gibi projelerle 
Çiftlik ve Çiftlik‘in temsil ettiği tüm 
değerler yok edilmeye başlanmıştır. 
 
Son olarak; 1937 yılında Mustafa Kemal‘in 
vasiyeti ile Hazineye şartlı olarak devrettiği 
102.000 dönümlük araziye ait olan 
Çukurambar Mahallesi‘ndeki 29095 ada 2 
parselin Amerikan Büyükelçiliğine devri 
söz konusu oldu. 
 
1983 yılında çıkarılan yasayla Gazi 
Üniversitesi‘ne tahsis edilen, 2013 yılında 
Üniversitenin TOKİ‘ye devrettiği, 
TOKİ‘nin de 2014 yılında ABD‘ye sattığı 
arazi artık "vatan toprağı" olmaktan 
çıkarıldı. 

 
Bu süreç göz önüne alındığında TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi olarak sorularımız var; 

 
x Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

hangi gerekçe ve karar ile 
kamu yararı kapsamında olan 

bu araziyi TOKİ‘ye 
devretmiştir? AOÇ‘den 
Üniversiteye devirdeki amaca 
uygun mudur TOKİ devri? 

x TOKİ, hangi Bakanlar Kurulu 
kararı veya TOKİ Başkanlığı 
kararı ile ABD 
Büyükelçiliğine bu parselin 
devrini yapmış veya satmıştır? 

x Yabancı bir ülkeye satılan 
parsel hakkında Dışişleri 
Bakanlığı tutumu nedir? 

x Söz konusu arazinin imar 
planı hangi tarihte hangi 
kurum tarafından 
onaylanmıştır? 

x Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü gelinen bu 
aşamalarda 29095 ada 2 
parselin kronolojik olarak 
tahsis, kiralama, satış ve 
inşaat projelendirme 
aşamalarında ne yapmıştır?  

x Çankaya Belediye Başkanlığı 
29095 ada 2 parsele inşaat 
ruhsatı vermiş midir? 

x Milli Savunma Bakanlığı bu 
konuya müdahil olmuş 
mudur? 

x 29095 ada 2 parselin Gazi 
Üniversitesi‘ne verilirken 
tahsis amacı ile bugünkü 
kullanım amacı aynı mıdır? 

 
"Vatan Toprağı Kutsaldır, Kaderine 
Terkedilemez!" 
 

Her bir karışı işin göğüs göğüse 
çarpışarak bağımsızlık mücadelesi verilmiş 
vatan toprağının para karşılığında savaşsız 
bir şekilde emperyalistlere devredilmesi 
kabul edilemez. Atatürk Orman Çiftliği 
gibi, ülkemizin kurucu ve çağdaş 
değerlerinin yok edilmesi yetmeyip, para 
karşılığında ABD‘ye satılması konusunda 
susmamız beklenemez. Atatürk Orman 
Çiftliği‘nde yapılan bu hukuksuzluktan bir 
an önce dönülmesi, vasiyetteki şartlara 
uygun olarak AOÇ‘deki tahribatın ortadan 
kaldırılması gerektiğini düşünüyor, tüm 



 
yurttaşlarımızı Atatürk mirasına ve 
Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya 
davet ediyoruz. 
 

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim 
Kurulu 

 
 

BETON DOYURSUN GÖZÜNÜZÜ! 
SARAÇOĞLU BİZİMDİR! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saraçoğlu Mahallesi özellikle 
Ankaralılar‘ın çok iyi bildiği, Başkentin 
göbeği olan, Kızılay Meydanı‘na yaklaşık 
500, Şubemize 200 metre mesafede 
bulunan, 1979 yılında kentsel sit alanı ilan 
edilmiş, Cumhuriyetin kamu yoluyla 
yapılmış ilk toplu konutunun bulunduğu 
yerdir. Cumhuriyetin bize kazandırdığı 
tarihsel bir alan olmasının yanı sıra kentin 
göbeğinde adeta akciğer görevi gören, 
iklimi yumuşatan yeşil alanlara sahip 
Saraçoğlu Mahallesi, konumundan dolayı 
geçtiğimiz yıllarda birçok kez müdahaleye 
edilmek istenen bir alandı. 

 
2013 yılında riskli alan olarak ilan edilen 
mahalle 2015 yılına kadar kullanıma açık 
kalmış, ancak 2015 yılında tamamen 
boşaltılan ve atıl duruma bırakılıp 

itibarsızlaştırılan lojmanlar, bakımı 
yapılmayarak adeta kasıtlı olarak 
terkedilmiş bir hale getirildi. Adım adım 
yok edilmeye çalışılan mahallenin sonu 3 
Temmuz 2017 tarihindeki bakanlar kurulu 
kararı ile getirildi. Bakanlar kurulu kararı 
ile mahallede bulunan 14 adet taşınmazın 
satılmasının ve inşaat faaliyetlerinin önü 
açılmıştır. (Yenişehir 2940 ada 7 parsel, 
7220 ada 2 parsel, Namık Kemal 2940 ada 
8-9-10-11-16 parsel, 5361 ada 3 parsel, 
5364 ada 1 parsel, 5365 ada 1 parsel, 5366 
ada 1 parsel, 7220 ada 2-4-5 parsel) 
 
Riskli alan olarak ilan edildiği 2013 
yılından beri, hem Ankaralıların hem de 
mahalle sakinlerinin direnişleri ve hukuksal 
süreçler günümüzde alınan kararı geciktirse 
de maalesef engel olamamıştır.  Saraçoğlu 
Mahallesini ranta kurban ederek 
taşınmazları ile beraber Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘ye 
devredilmiştir.  Bu devir, şehircilik 
ilkelerine, barınma hakkına, tarihe ve 
gelecek nesillere ihanet olacaktır. Şehrin 
merkezinde hem yeşil alanı hem de tarihi 
harmanlamış mahallemizin ranta kurban 
edilmesi kabul edilemez. 
 
63 yıllık mesleki bilgi ve birikimimizle 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak bizler 
Saraçoğlu Mahallesi‘nde yapılmak istenen 
yağmadan vazgeçilmesi gerektiğini, 
mahallenin yeniden aktif olarak kullanıma 
açılmasını savunduğumuzu bildiririz. 
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ODTÜ ORMANI LİME LİME... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilkent‘te Şehir Hastaneleri adı altında 
yapılacak olan ve sağlık sektörünü 
tamamen sermayenin eline geçirecek 
projenin ve bu bölgede rant çevrelerinin 
eline geçen konut ve ticaret kullanımlı 
arsalara ulaşım sağlayacak ağlarından biri 
olan yeni ODTÜ yolu, son zamanlarda 
Ankara‘nın gündemindeydi. Geçtiğimiz gün 
ODTÜ Rektörü ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesi arasında imzalandığı söylenen 
bir protokolle ODTÜ yönetimi orman 
arazisini yol yapılması amacıyla Ankara 
Büyükşehir Belediyesi‘ne açmıştır. 
 
23 yıldır metro inşaatlarını yılan hikayesine 
döndürerek 1cm dahi ilerleme 
kaydedemeyen Melih Gökçek, öğrencilerin 
yaz okullarını bitirip evlerine döndüğü bir 
dönemde durumu fırsat bilip ODTÜ‘ye 
düzenlediği gece yarısı operasyonuyla 4.5 
kilometrelik ormanlık alanda katliam 
yaratmış olmasına rağmen bu akıl ve 
bilimden uzak uygulamayla da 
övünmektedir. 
 
ABB ile ODTÜ Rektörlüğü arasında 
varıldığı söylenen anlaşmaya göre 38 metre 
ile sınırlandırılan koridor genişliğine 
uymayıp, 100 metreden fazla koridor açarak 
toplamda yaklaşık 30 hektarlık bir alanda 
ağaçlar kesilmiştir.  

 
Bunun yanı sıra; ODTÜ geleneklerine 
aykırı bir şekilde Rektörlük koltuğuna 
oturan "Kayyım Rektör" Prof. Dr. Mustafa 

Verşan KÖK‘ün imzaladığını söylediği 
protokolde bulunan "inşaatın denetlenmesi 
ODTÜ tarafından yapılacaktır" ibaresine 
rağmen, protokole uygunluğu dahi 
Rektörlük tarafından denetlenmemektedir! 
 
Ankara‘nın tek akciğeri olan, 60 yıl 
boyunca nesilden nesile ODTÜ 
öğrencilerinin elleriyle diktiği ve birçok 
zorluklarla yetiştirdiği fidanların sonucu 
olan ODTÜ ormanı, hem Ankara‘mızın 
hem de tüm Türkiye‘nin ortak malıdır. 
Tabiat Varlıkları Koruma Genel 
Müdürlüğünce doğal sit alanı ve orman 
vasfı taşıyan ODTÜ arazisinin, yanlış 
planlama ve şehircilik ilkeleri yok sayılarak 
oluşturulan bugün ki trafiğin çözümü olarak 
yok edilmesini kabul etmiyoruz! 
 
Yol yaparak trafik sorununu çözeceğini 
sananlar, bu şehircilik "aklı"yla devam 
ettiklerinde ODTÜ‘nün üstüne tamamen 
asfalt dökseler de çözüme 
ulaşamayacaklarını bilmelidirler. 
 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, kentine, 
doğasına, geleneklerine ve geleceklerine 
sahip çıkan ODTÜ bileşenlerinin ve 
Ankaralıların yanında olduğumuzu, her 
türlü mücadelelerine destek olacağımızın 
bilinmesini isteriz. 
 
Saygılarımızla. 
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 

PLANCILARI DAYANIŞMA 
GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 yıl önce, 19 Eylül 1979`da TMMOB`nin  
çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir 
plancıları, ekonomik ve demokratik 
talepleri için ülke çapında bir günlük iş 
bırakma eylemi gerçekleştirdi. Mimar, 
mühendis ve şehir plancılarının tarihe not 
düştükleri o büyük günün mücadele ve 
dayanışma ile özdeşleşerek geleceğe 
taşımak adına 19 Eylül`ü "TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü" olarak kutluyoruz. 
 
Meslek alanları daraltılan ve 
itibarsızlaştırılan, diploması 
işlevsizleştirilen, emeği çalınan, düşük 
ücretle çalışmak zorunda bırakılan, işsizlik 
ve güvencesizlikle boğuşmak zorunda 
kalan, istihdam sorunu çözülmeden, yeni 
açılan üniversitelerle her geçen yıl çığ gibi 
büyüyen bir kitleye dahil olan tüm 
meslektaşlarımızla dayanışma içinde 
olduğumuzu, sorunlarını paylaştığımızı ve 
birlikte mücadele etmekte kararlı 
olduğumuzu belirtir; tüm 
meslektaşlarımızın gününü kutlarız! 
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NOT: TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu çağrısıyla bugün 18.30‘da Sakarya 

Caddesinde basın açıklaması 
gerçekleştirilecektir. 
 
 

ODTÜ AĞAÇ DİKME ŞENLİĞİNE 
ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE 

KATILIM SAĞLANDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HKMO Ankara Şube‘si olarak 5 Kasım 
2017 günü ODTÜ Yalıncak Ormanı‘nda 
düzenlenen Ağaç Dikme Şenliği‘ne 
üyelerimizle birlikte katılım sağlandı. 
 
Bize atalarımız tarafından gelecek nesillere 
sağlıklı bir şekilde teslim etmek üzere 
emanet bırakılan doğamızın her gün 
katlanarak artan talanına, yağmasına ve 
beton yapılara teslim edilmesine karşı 
yaşam alanlarımızı savunuyor ve doğamıza 
sahip çıkıyoruz. 
 
Bu anlamlı organizasyonumuzda bizlerle 
birlikte olan bütün üyelerimize teşekkür 
ederiz. 

 
 

 

 

 





 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ ZİYARET EDİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HKMO Ankara Şube Başkanı Recep VADİ, 
Şube Saymanı Hüseyin ARKAN, Şube 
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yanıt 
KAYA, Genel Merkez Yedek Yönetim 
Üyesi Ali İPEK ve Şube Müdürü Nalan 
KAYIKET‘ in katılımı ile Hacettepe 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümüne 19 Şubat 2016 tarihinde ziyaret 
gerçekleştirildi. 
 
Hacettepe Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa TÜRKER‘ in koordinasyonunda ve 
Öğretim Üyelerinin katılımı ile 
gerçekleştirilen toplantıda, HKMO Ankara 
Şube Başkanı Recep VADİ tarafından 
HKMO ve Ankara Şubesi tarafından 
yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme 
ve öğrenci meslektaşlarımız ile Oda 
ilişkileri hakkında bilgilendirmelerde yaptı. 
Ayrıca önümüzdeki dönemde Üniversite ile 
Odamızın ortak yapabileceği faaliyetler ile 
mesleki sorun ve çözüm yollarına ilişkin 
bilgi alış verişinde bulunuldu.  
 
Tanışma ağırlıklı geçen toplantının 
gerçekleşmesine katkı sağlayan başta 
Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa TÜRKER olmak üzere 
Öğretim Üyelerine teşekkür ederiz. 
 

 
 
 
 

MAMAK BELEDİYESİ İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 

MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.06.2016 tarihinde Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Vadi, Şube Sekreteri 
Volkan Bilgin ve Şube Müdürü Nalan 
Kayıket ve Mamak Temsilcisi Ömer 
Aktaş`ın da katılımı ile Mamak Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürü meslektaşımız 
Sayın Selim Türkoğlu makamında ziyaret 
edildi. 
 
Ziyarette; Ankara Şube Başkanı Recep 
Vadi binaların yapım süreçlerindeki Harita 
ve Kadastro Mühendislerinin ilgili mevzuat 
kapsamında, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma 
izni aşamalarında mesleki ve 
meslektaşlarımız ile belediyelerin 
yapmaları gereken işlemleri açıkladı.  
 
İmar ve Şehircilik Müdürü Sayın Selim 
Türkoğlu yapı aplikasyon projelerine ilişkin 
yasal çerçeve başta olmak üzere inşaat 
ruhsatı ve yapı kullanma izni süreçlerinde 
meslek ve meslektaşlarımızın önemi dile 
getirilerek yasal çerçevede yapılması 
gerekenler ayrıntılı olarak açıklandı. 
Görüşmede sektörde çalışan 
meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve 
karşılaşılan teknik sorunlar ve Odamızın 
anılan konulara yönelik çözüm yaklaşımları 
ve etkinlikleri dile getirdi.Anlatılan 
konuların ve uygulamaların takipçisi 
olacağımızı ifade ederek toplantı 
tamamlandı.  
 
Odamız çalışmalarına ve yapmış 
olduğumuz ziyarete olan ilgisinden dolayı 

  



 
İmar ve Şehircilik Müdürü Sayın Selim 
Türkoğlu, Müdür Yardımcısı Mehmet 
Karaca, Harita Şube Müd. Mustafa Öncel 
ve Mamak Temsilcimiz Ömer Aktaş`a 
teşekkür ederiz. 
 

BOLU BELEDİYESİ, TAPU VE 
KADASTRO İL MÜDÜRLÜĞÜ, BOLU 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.11.2016 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Recep VADİ, ikinci 
Başkanımız Hasan DEMİRTAŞ ve HKMO 
Ankara Şube Müdürü Nalan KAYIKET 
tarafından Bolu Temsilciliğimiz ziyaret 
edildi. 
 
Ziyaret kapsamında Bolu Temsilcimiz 
Sayın Sabri GÜNGÖR ve Bolu Temsilci 
Yardımcımız Kazım KONAK ile birlikte 
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın 
Ekrem ÇETİNKAYA makamında ziyaret 
edildi. Yapı Aplikasyon projesi ve TUS 
uygulamaları, 18. Madde Uygulamalarının 
önemi dile getirildi.18 Madde Uygulamaları 
sürecinde çalışmaların gelişimi ve yaşanan 
sıkıntılar değerlendirildi. Bolu da mesleki 
çalışmalarımız ve imar uygulamaları 
konularında bir etkinlik düzenlenmesinin 
yararlı olacağı belirtildi 
 
Ziyaret kapsamında daha sonra Tapu ve 
Kadastro İl Müdürlüğü ziyaret edildi. 
Ülkemiz ve özelde Bolu İlinde Kadastro 
kapsamlı yaşanan sıkıntılar, personel 
ihtiyaçları ve LİHKAB‘ların durumu 
konuşuldu. Şube Başkanımız Sayın Recep 
VADİ Odamız tarafından yapılan Mesleki 

Faaliyet Denetim Uygulamalarının 
gerekliliğini belirterek kurum olarak 
Kadastronun bu uygulamalara önem 
vermesi gerektiğine değindi. 
 
Ziyaret kapsamında daha sonra Bolu Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 
meslektaşımız Tuğba BAYHAN ile birlikte 
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdür 
Yardımcısı Muhsin KARAGÜZEL 
makamında ziyaret edildi. 
 
Ziyaretlerimiz kapsamında bizimle 
toplantıya katılan bütün meslektaşlarımıza 
ve ziyaret süresince bize destek olan Bolu İl 
Temsilcimiz Sabri GÜNGÖR ve Kazım 
KONAK‘a teşekkürlerimizi sunarız. 
 

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
ZİYARET EDİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.10.2017 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Recep VADİ, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Süleyman MERCAN, 
HKMO Ankara Şube Müdürü Nalan 
KAYIKET ve Şube Avukatımız Sercan 
ARAN tarafından Kırşehir Temsilciliğimiz 
ziyaret edildi. 
 
Ziyaret kapsamında Kırşehir Temsilcimiz 
Sayın Hasan YAVUZ ile birlikte Kırşehir 
Belediye Başkanı Sayın Yaşar BAHÇECİ 
ziyaret edildi. Yapı Aplikasyon projesi ve 
TUS uygulamaları, Kentsel Dönüşüm 
Projeleri, 18. Madde Uygulamalarının 
önemi dile getirildi. 18 Madde 
Uygulamaları sürecinde çalışmaların 
gelişimi ve yaşanan sıkıntılar 

 

 



 
değerlendirildi. Kırşehir de mesleki 
çalışmalarımız ve imar uygulamaları 
konularında bir etkinlik düzenlenmesinin 
yararlı olacağı belirtildi 
 
Ziyaretlerimiz kapsamında bizimle 
toplantıya katılan bütün meslektaşlarımıza 
ve ziyaret süresince bize destek olan 
Kırşehir İl Temsilcimiz Hasan YAVUZ‘a 
teşekkürlerimizi sunarız. 
 
 

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ 
ZİYARET EDİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10.11.2017 tarihinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Recep VADİ ve 
HKMO Ankara Şube Müdürü Nalan 
KAYIKET  tarafından Kahramankazan 
Belediyesi ziyaret edilip  Başkan 
Yardımcısı Sayın Nihat ŞEN ile görüşüldü. 
 
Toplantı ortamında gerçekleşen ziyarette 
Yapı Aplikasyon projesi ve TUS 
uygulamaları, Kentsel Dönüşüm Projeleri, 
18. Madde Uygulamalarının önemi dile 
getirildi. 18 Madde Uygulamaları sürecinde 
çalışmaların gelişimi ve yaşanan sıkıntılar 
değerlendirildi. Yapı Aplikasyon 
Projelerine ilişkin yasal çerçeve başta 
olmak üzere inşaat ruhsatı ve yapı kullanma 
izni süreçlerine meslek ve 
meslektaşlarımızın önemi, Odamız 
kurallarının işletilmesi ve uygulanmasında 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, dile 
getirilerek yasal çerçevede yapılması 
gerekenler ayrıntılı olarak açıklandı. 
Kahramankazan da mesleki çalışmalarımız 

ve imar uygulamaları konularında bir 
etkinlik düzenlenmesinin yararlı olacağı 
belirtildi 
 
Odamız çalışmalarına ve yapmış 
olduğumuz ziyarete olan ilgisinden dolayı 
Kahramankazan Belediye Başkan 
Yardımcısı Sayın Nihat ŞEN`e teşekkür 
ederiz. 
 

GÖLBAŞI BELEDİYESİ ZİYARET 
EDİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.12.2017 tarihinde Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Vadi, Şube Müdürü 
Nalan Kayıket, Gölbaşı Temsilci 
Yardımcısı Ümit Çağrı Akdere, Gölbaşı 
LİHKAB Bürosu Ali Kılıçoğlu, Erdoğan 
Akdeniz, Erol Okumuş ve Engin Erdinç 
Akdeniz tarafından Gölbaşı Belediye 
Başkanı Fatih Duruay makamında ziyaret 
edildi. 
 
Ziyaret kapsamında Şube Başkanımız Sayın 
Recep Vadi Odamızın genel yapısı, çalışma 
ilkeleri, politikaları, Şubemiz tarafından 
yürütülen faaliyetler ve Gölbaşı‘nda 
bulunan üyelerimiz ile mesleğimizin 
çalışma alanları hakkında bilgi verdi. 
Toplantıda 12. Dönem Çalışma 
Programımızda Belediye Başkanları ile 
yaptığımız görüşmeler ile gelinen süreç, 
binaların yapım süreçlerindeki Harita ve 
Kadastro Mühendislerinin ilgili mevzuat 
kapsamında, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma 
izni aşamalarında mesleki ve 
meslektaşlarımız ile belediyelerin 
yapmaları gereken işlemleri açıkladı. 
Temsilcilik sınırları içinde mesleğimiz ile 

 

 



 
ilgili çalışmalar, kurumsal ilişkiler 
kapsamında yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri, Odamız kurallarının işletilmesi ve 
uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri dile getirildi.  
 
Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Fatih 
Duruay dile getirilen konuların önemli 
olduğunu ve konuyla ilgili İmar ve 
Şehircilik Müdürü Sadettin Saraçbaşı ile 
konuyla ilgili değerlendirme yapacağını dile 
getirdi. 
 
Ziyaret kapsamında Gölbaşı`nda faaliyet 
gösteren üyelerimiz ile öğle yemeğinde bir 
araya gelindi. Sektörde çalışan 
meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve 
karşılaşılan teknik sorunlar ve Odamızın 
anılan konulara yönelik çözüm yaklaşımları 
ve etkinlikleri dile getirdi. Anlatılan 
konuların ve uygulamaların takipçisi 
olacağımızı ifade ederek görüşme 
tamamlandı. 
 
Odamız çalışmalarına ve yapmış 
olduğumuz ziyarete olan ilgisinden dolayı 
Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Fatih 
Duruay ‘a, teknik kadrosuna ve Gölbaşı 
Temsilci Yardımcısı Ümit Çağrı Akdere 
teşekkür ederiz. 
 
 





 
GELENEKSEL GENÇLİK 

KAHVALTISI ETKİNLİĞİMİZDE 
GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ İLE 

BİRARAYA GELİNDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HKMO Ankara Şube`si olarak geleneksel 
hale gelmiş "gençlik kahvaltısı" bu yıl 30 
Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. 
 
Genç meslektaşlarımızın birbirleriyle 
tanıştığı, çalışma yaşamındaki sorunlarını 
birbirleriyle paylaşarak bu sorunlara ait 
çözüm yollarını tartıştığı, mücadele ederken 
bir arada olmanın öneminin bir kez daha 
dost sofrasında vurgulandığı etkinliğimizi 
hep birlikte gerçekleştirdik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Gençlik Kahvaltı`da Buluşuyor" 
etkinliğimize katılım sağlayan HKMO 
Genel Merkez Saymanı Yeliz 
KARAARSLAN`a, Örgütlenme Sekreteri 
Ali İPEK`e, İstanbul Şube 2. Başkanı 
Simge TOPCU‘ya, bütün meslektaşlarımıza 
ve öğrenci arkadaşlarımıza etkinliğimize 
katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ KAHVALTISININ 

İKİNCİSİ 12 MART 2017 TARİHİNDE 
GERÇEKLEŞTİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 öğrenci, 2 Yönetim Kurulu üyesi ve 1 
üyenin katılımı ile gerçekleşen kahvaltıda 
öğrenci temsilcilerinin hazırladığı sunum 
yapıldı. Sunumda genel hatlarıyla 
HKMO‘nun yapısından, hangi amaçla 
kurulduğundan, görevlerinden, üyeleri için 
neler yapıldığından bahsedildi. HKMO‘nun 
Öğrenci Birliği yapısı, öğrenciler için 
yapılan Yaz Eğitim Kampı, Genç 
Haritacılar Günleri gibi etkinliklere ayrıntılı 
bir şekilde değinildi. 3-6 Mayıs tarihlerinde 
Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi‘nde 
yapılacak olan Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı ve Kurultay için düzenlenen 
poster yarışması hakkında bilgi verildi. 
Kurultayda yapılacak olan öğrenci forumu 
anlatıldı ve öğrenci forumunda Hacettepe 
Üniversitesi öğrencileri olarak nasıl katkıda 
bulunulabileceği konuşuldu. Hacettepe 
Üniversitesi öğrencileri merak ettiklerini, 
sorunlarını, isteklerini yönetim kurulu 
üyeleri ve öğrenci temsilcileri ile paylaştı. 
 

 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ KAHVALTISININ 

ÜÇÜNCÜSÜ 22 EKİM 2017 
TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ 

 
 
HKMO Ankara Şube Öğrenci 
Komisyonu‘nun düzenlemiş olduğu, 
Hacettepe Üniversitesi öğrenci 
kahvaltısının üçüncüsü 22 Ekim 2017 
tarihinde gerçekleşti. 

 

 

 



 
 
70 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen 
kahvaltıda öğrenci temsilcilerinin 
hazırladığı sunum yapıldı. Sunumda genel 
hatlarıyla HKMO‘nun yapısından, hangi 
amaçla kurulduğundan, görevlerinden, 
üyeleri için neler yapıldığından bahsedildi. 
HKMO‘nun Öğrenci Birliği yapısı, 
öğrenciler için yapılan Yaz Eğitim Kampı, 
Genç Haritacılar Günleri gibi etkinliklere 
ayrıntılı bir şekilde değinildi. Hacettepe 
Üniversitesi öğrencileri merak ettiklerini, 
sorunlarını, isteklerini yönetim kurulu 
üyeleri ve öğrenci temsilcileri ile paylaştı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etkinliğimize katılım sağlayan HKMO 
Genel Merkez Saymanı Yeliz 
KARAARSLAN`a, Örgütlenme Sekreteri 
Ali İPEK‘e ve öğrenci 
meslektaşlarımıza etkinliğimize 
katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. 
 
 

 





 
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

KAPSAMINDA, HKMO ANKARA 
ŞUBESİ OLARAK 6 MART – PAZAR 

GÜNÜ ŞUBE KADIN 
KOMİSYONUMUZ TARAFINDAN 
KADIN ÜYELERİMİZE YÖNELİK 

ETKİNLİK DÜZENLENDİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 
HKMO Ankara Şubesi olarak 6 Mart - 
Pazar günü Şube Kadın komisyonumuz 
tarafından Kadın üyelerimize yönelik 
etkinlik düzenlendi. 
 
Kadın üyelerimizin sorunlarının dile 
getirildiği ve önümüzdeki dönem kadın 
üyelerimize yönelik gerçekleştirilecek 
etkinliklerin tartışıldığı kahvaltı 
etkinliğimiz oldukça verimli geçti. Kadın 
komisyonumuz tarafından önümüzdeki 
döneme yönelik yapılacak etkinliklere ışık 
tutması açısından oldukça verimli geçen 
etkinliğin ardından Ankara Kadın Platformu 
tarafından düzenlenen yürüyüşe katılım 
sağlandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HKMO Ankara Şubesi olarak bizler, 
cinsiyetçiliğin ve şiddetin her türlüsüne, 
mesleki ayrımcılığa, düşük ücretli 
çalıştırmalara, erkek egemen söylemlere ve 
bunların içselleştirilmesine karşı 
mücadeleyi destekliyor, bir kez daha 8 Mart 
Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz. 

 
 

HKMO ANKARA ŞUBESİ OLARAK 
SOSYAL ETKİNLİKLER 

KAPSAMINDAKİ FİLM GÖSTERİMİ 
YAPILDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ekim 2016 Salı günü üyelerimiz ve 
Hacettepe Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü öğrenci 
meslektaşlarımızın katılımıyla Tarık 
AKAN`ın başrolünü oynadığı, ‘`YOL`` 
filmi gösterimini gerçekleştirildi. 
 
Aramızdan ayrılışının ardından Tarık 
AKAN`ı bir kez daha saygıyla anıyor, 
etkinliğimize katılan bütün üye ve öğrenci 
meslektaşlarımıza HKMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyoruz.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
ÜÇ KURUŞLUK OPERA ADLI 

TİYATRO OYUNUNA GİDİLDİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HKMO Ankara Şubesi 12. Dönem sosyal 
etkinlikler komisyonunun düzenlediği, 21. 
Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 
kapsamında sergilenen ‘‘Üç Kuruşluk 
Opera‘‘ oyununa üyelerimiz ve Hacettepe 
Üniversitesi Geomatik mühendisliği 
bölümü öğrenci meslektaşlarımızla birlikte 
katılım sağlandı. 
 
19 Kasım 2016 Cumartesi günü gerçekleşen 
etkinliğimize katılım sağlayan bütün 
üyelerimize teşekkür eder ,yoğun ve yorucu 
iş temposundan biraz olsun nefes almamızı 
sağlayacak diğer etkinliklerimizde tekrar 
birlikte olmayı dileriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESLEKTE 30, YILINI DOLDURAN 
ÜYELERİMİZLE BULUŞULDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HKMO Ankara Şubemizce Meslekte 30 
Hizmet Yılını dolduran 1986 yılı mezunu 
üyelerimize 23 Aralık 2016 tarihinde 
Ankara HiltonSa Oteli‘nde düzenlenen 
gecede plaketleri verildi. 
 
Düzenlenen etkinliğe 1986 yılı mezunları 
ve eşleri, Oda ve Şubelerimiz Yöneticileri, 
ve Denetleme Kurulu üyeleri, Kamu Kurum 
ve Kuruluş Temsilcileri, Daire Başkanları, 
Oda ve Şube eski yöneticileri, İl / İlçe 
Temsilcilerimiz ve meslektaşlarımız 
katıldılar. 
 
Gecede Şube Başkanı Sayın recep VADİ 
tarafından yapılan açılış konuşmasının 
ardından Odamız Genel Başkanı Sayın 
Ertuğrul CANDAŞ da meslektaşlarımıza 
hitaben bir konuşma yaptı. 
 
Açılış konuşmalarının ardından plaket 
törenine geçilerek, meslekte 30 Hizmet 
yılını dolduran üyelerimize "30.Yıl Hizmet 
Plaketleri" takdim edildi. 
 
Oda, Şube, temsilcilikler ve üyelerimiz 
arasında birlikteliğin ve dostluğun artarak 
yaşanmasının güzel bir örneği olan 
geleneksel yemeğimiz, başta 30 hizmet 
yılını dolduran üyelerimiz olmak üzere tüm 
katılımcılar açısından coşkulu ve heyecanlı 
bir şekilde geçti. 
 
 
 

 

 

 



 
HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
olarak, başta mesleğimize ve ülkemize 30 
yıl boyunca hizmet eden değerli 
üyelerimize ve yemeğe katılan tüm 
konuklarımıza, katkı sağlayan herkese 
şükranlarımızı sunarız. 
 
HKMO Ankara Şubemizce Meslekte 30 
Hizmet Yılını dolduran 1986 yılı mezunu 
üyelerimize 23 Aralık 2016 tarihinde 
Ankara HiltonSa Oteli‘nde düzenlenen 
gecede plaketleri verildi. 
 
Düzenlenen etkinliğe 1986 yılı mezunları 
ve eşleri, Oda ve Şubelerimiz Yöneticileri, 
ve Denetleme Kurulu üyeleri, Kamu Kurum 
ve Kuruluş Temsilcileri, Daire Başkanları, 
Oda ve Şube eski yöneticileri, İl / İlçe 
Temsilcilerimiz ve meslektaşlarımız 
katıldılar. 
 
Gecede Şube Başkanı Sayın recep VADİ 
tarafından yapılan açılış konuşmasının 
ardından Odamız Genel Başkanı Sayın 
Ertuğrul CANDAŞ da meslektaşlarımıza 
hitaben bir konuşma yaptı. 
 
Açılış konuşmalarının ardından plaket 
törenine geçilerek, meslekte 30 Hizmet 
yılını dolduran üyelerimize "30.Yıl Hizmet 
Plaketleri" takdim edildi. 
 
Oda, Şube, temsilcilikler ve üyelerimiz 
arasında birlikteliğin ve dostluğun artarak 
yaşanmasının güzel bir örneği olan 
geleneksel yemeğimiz, başta 30 hizmet 
yılını dolduran üyelerimiz olmak üzere tüm 
katılımcılar açısından coşkulu ve heyecanlı 
bir şekilde geçti. 
 
HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
olarak, başta mesleğimize ve ülkemize 30 
yıl boyunca hizmet eden değerli 
üyelerimize ve yemeğe katılan tüm 
konuklarımıza, katkı sağlayan herkese 
şükranlarımızı sunarız. 
 
 
 
 
 

Mesleğimizde 30 Yıl Hizmet Üretmiş 
Üyelerimiz: 
 
İSMAİL BOZLOY 
VEDAT SANCAKTAR 
HASAN KIYIK 
SÜLEYMAN AKTÜRK 
ERTUĞRUL MURATOĞLU 
AZİME GÖKMEN 
METİN TUNA ÖZAY 
MÜSLÜM DOĞAN 
HÜSEYİN OKCU 
AHMET ÖZBEK 
İLHAN ÖZLÜ 
SEYFETTİN MAHİROĞLU 
METE ÖZDEMİR 
HÜSEYİN EMİROĞLU 
MUSTAFA KÜRŞAT ÇETİNER 
MUKADDES ÇİNTOSUN ALTINSOY 
ALİ FAHRİ ÖZTEN 
BİLAL ERKEK 
AŞKIN ÖNAL 
BEHÇET YURTSEVER 
ERTUĞRUL PEHLİVANLI 
HASAN BELLER 
TEVFİK BAŞTAŞ 
GÜLAY ÖZYURT 
ORHAN GÜRSOY 
YUNUS ALUÇ 
KEMAL DEMİR 
İSMAİL ÇAĞLAR 
METİN SARAÇ 
TURAN MALKOÇ 
İLYAS KAYA 
MİNE TOLUN 
MURAT ALPAYDIN 
ASUDE ERÇİN 
FATMA NUR AKYAZI 
RAMAZAN YANAR 
HAYATİ TAŞTAN 
İLHAN SELMAN ÇOBANOĞLU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 

ETKİNLİĞİMİZ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
Yenimahalle Belediyesi, Çankaya 
Belediyesi, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın 
üyelerimiz ziyaret edildi. Ziyaretlerimizde 
kadın üyelerimizin  iş ve sosyal hayatında 
karşılaştığı sorunlar dinlendi ve 
Şubemizden beklentileri öğrenildi. 
Önümüzdeki dönemde yapılacak etkinlik ve 
eğitimlerle ilgili görüş alındı. Görüşmeler 
sonunda üyelerimize günün anlamına 
binaen hediyeleri takdim edildi. 
 
Baskıya, şiddete, tacize, tecavüze karşı var 
olma mücadelesi veren tüm kadınların 8 
Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, bu 
anlamlı günün Kadınların sorunlarına 
çözüm üretileceği yolda anlamlı adımların 
atılacağı ilk gün olmasını temenni ederiz. 

 
 

KADIN ÜYELERİMİZLE KAHVALTI 
ETKİNLİĞİMİZ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinliklerimiz kapsamında HKMO Ankara 
Şubesi 12.Dönem Kadın Komisyonu olarak 
9 Nisan 2017 tarihinde Kadın üyelerimize 
yönelik kahvaltı etkinliği düzenlendi. 
 
Her kuşaktan kadın üyelerimiz ve 
konuğumuz Av. Sevinç Hocaoğulları ile 
birlikte kahvaltımız oldukça verimli 
geçti. "KADIN HAKLI" başlığı altında 
gerçekleştirdiğimiz kahvaltımızda Av. 
Sevinç Hocaoğulları ile kadın hakları, işçi 
hakları, yeni anayasa değişikliğinin 
kadınlara ne ifade ettiği ve iş yerlerinde 
uygulanan mobbingler hakkında söyleşimiz 
yapıldı. Her kuşaktan üyemizin soru ve 
sorunlarını dinleyip cevaplayan Sevinç 
Hanım özel sektörde çalışan üyelerimize, 
haklarını nasıl koruyacaklarını, çalışma 
hayatlarında nasıl bir yol izlemeleri 
gerektiğini anlattı. 
 
Söyleşimizin ardından kadın üyelerimizin 
sorunlarının dile getirildi ve önümüzdeki 
dönem kadın üyelerimize yönelik 
gerçekleştirilebilecek etkinlikler tartışıldı. 
Kadın komisyonumuz tarafından 
önümüzdeki döneme yönelik yapılacak 
etkinliklere ışık tutması açısından oldukça 
verimli geçen etkinliğimiz tamamlandı. 
 
Katılımı ve verdiği değerli bilgiler için 
öncelikle Av. Sevinç Hocaoğulları ve 
etkinliğimize katılan tüm kadın üyelerimize 
teşekkür ederiz. 

 
 

SATRANÇ ADLI TİYATRO 
OYUNUNA GİDİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
HKMO Ankara Şubesi Sosyal Etkinlikler 
Komisyonu‘nun düzenlediği, 6 Mayıs 
Cumartesi günü üyelerimiz ve Hacettepe 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümü öğrenci meslektaşlarımızın 
katılımıyla ünlü yazar Stefan Zweig‘ın 
Brezilya‘da sürgündeyken yazdığı ve Şubat 
1942‘deki intiharından birkaç ay önce 
tamamladığı Satranç adlı kitabından 
uyarlanan tiyatro oyununda bir araya 
gelindi. 
 
New York‘tan Buenos Aires‘e bir gemi 
yolculuğu sırasında kendini tutamayarak bir 
satranç oyununa müdahale eden Doktor B, 
Gestapo tarafından tecrit edildiği otel 
odasında, geçmişine uzanan bir başka 
yolculuğa çıkan Doktor B‘nin hikayesini 
konu alan, tiyatro oyununa katılım sağlayan 
bütün üyelerimize teşekkür eder, bir başka 
sosyal etkinliklerimizde tekrar birlikte 
olmayı dileriz. 

 
 

SEYR-İ PİR SULTAN ADLI TİYATRO 
OYUNUNA GİDİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HKMO Ankara Şube‘si Sosyal Etkinlikler 
Komisyonu‘nun düzenlediği, 20 Mayıs 
Cumartesi günü sahnelenen Seyr-i Pir 
Sultan oyununda bir araya geldik. Ankara 
Devlet Tiyatroları 75. Yıl sahnesinde 
sergilenen oyun izleyenler tarafından büyük 
beğeni topladı. 

 
Barış Yıldırım‘ın yazdığı Eylül 
Kuzgunbay‘ın yönettiği "Seyr-i Pir Sultan" 
Pir Sultan Abdal‘ın hayatını ve 
düşüncelerini konu alan şiirsel müzikli bir 
oyun, Pir Sultan, kızı Sanem‘in tarih üstü 

bir sorguya tutulması üzerinden bütün 
çağların egemenlerinin, ezilenlerine 
yönelttiği sorularla kuruludur. 

 
Yoğun iş temposundan bir an olsun birlikte 
uzaklaştığımız katılım sağlayan bütün 
üyelerimize teşekkür eder, bir sonraki 
etkinliklerimizde yeniden bir arada olmayı 
dileriz. 
 

 
ORYANTİRİNG KOMİSYONU 

KURULDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basit anlamıyla arazide işaretlenmiş 
noktaları harita yardımıyla bulmaya 
çalışırken zamana karşı yarışılan bir spor 
dalı olan oryantiring, biz harita 
mühendislerinin ana sporu olarak 
görülmektedir. 
 
Oryantiring Federasyonu Ankara 
Temsilciliği ile yaptığımız görüşme 
sonucunda, üyelerimize oryantiring 
eğitiminin verilmesi ve düzenli olarak 
oryantiring yarışı yapma kararı alındı. Bu 
çerçevede Şubemiz bünyesinde Oryantiring 
Komisyonu kuruldu. 
 

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim 
Kurulu 

 

 

 



 
"BARIŞA PAS VER 2" FUTBOL 

TURNUVASI DÜZENLENDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harita Mühendislerinin birbirleriyle 
tanışması, kaynaşması ve farklı disiplinlerle 
bağını güçlendirmesi, meslektaşlarımızın 
sosyal alanlarda kendini ifade edebilmesi 
amacıyla 23 Mayıs 2017 tarihinde 
başladığımız ve 5 hafta süren futbol 
turnuvamız 20 Haziran 2017 günü oynanan 
Final maçıyla son buldu. 
 
8 takımın katıldığı 15 maçın yapıldığı 
turnuvamızın final maçında GMT 
Hacettepe‘yi yenen Mekansızlar 
şampiyonluğunu ilan etti. 
 
Final Maçının ardından kısa bir konuşma 
yapan Şube Başkanımız Recep VADİ 
"Barışa Pas Ver Futbol Turnuvası 2. 
sezonunu tamamlamış bulunmaktayız. Hem 
mesleki olarak hem de ülke olarak barışa en 
çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde 
Barışa Pas Ver Futbol Turnuvasının 
düzenlenmesini anlamlı buluyorum. 
Öncelik şampiyon takıma ve diğer tüm 
takımlara katkılarından dolayı ve bu 
turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen 
tüm arkadaşları kutluyorum." ifadesini 
kullandı. 
 
Ödül töreninde; 
 
Gol Kralı: Ferhat Çakırcı 
En İyi Kadın Oyuncu: Pınar Yeşim 
LİMANDAL, 
En Fedakar Taraftarlar: Eylül Deniz 
Özmüş, Murat Berke Altun, Şennur 
Malkoç,   Ilgın Naz Malkoç, Nazlı Göze 
Malkoç, Ahmet Turan Baş 

En İyi Halı saha İşletmecisi: Yusuf 
Bengü, Ümmühan Bengü 
En İyi Halı saha Emekçisi: Çetin 
Türkmener, Selçuk Daler 
Gelecek Vadeden Anne: Ezgi Ciyer 
Fair Play Oyuncusu: Bora Aksoy 
Vefa Ödülü: Nihat Erdoğan 
 
Ödüllerine layık görüldü. 

 
BENERCİ KENDİNİ NİÇİN 

ÖLDÜRDÜ? ADLI TİYATRO 
OYUNUNA GİDİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HKMO Ankara Şube‘si Sosyal Etkinlikler 
Komisyonu‘nun düzenlediği, 26 Kasım 
Pazar günü sahnelenen ‘BENERCİ 
KENDİNİ NİÇİN ÖLDÜRDÜ?‘ oyununda 
bir araya geldik. Çankaya Belediyesi 
Yılmaz Güney Sahnesinde sergilenen oyun 
izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. 
  
Nazım Hikmet‘ın yazdığı, Erkal Umut ‘un 
yönettiği,  Latif Tiftikçi‘nin tek başına 
oynadığı, Dilara Acer‘in ışık ve efektlerin 
yanı sıra bir masa, bir daktilo, biraz kağıt, 
iki san-delye ve üç tane ahşap taşınır 
merdivenden oluşan dekorunu yaptığı 
"Benerci Kendini Niçin Öldürdü?" adlı 
eser, Hindistan‘daki sömürge karşıtı 
mücadele içinde yer alan Benerci  adındaki 
yurtsever bir gencin yaşadığı olaylar 
üzerinden sömürgeciliği ve ona karşı 
mücadeleyi ele almıştır. 
  
Yoğun iş temposundan bir an olsun birlikte 
uzaklaştığımız katılım sağlayan bütün 
üyelerimize teşekkür eder, bir sonraki 
etkinliklerimizde yeniden bir arada olmayı 
dileriz. 

 

 



 
ÇİZGİNİN ÖTE YANI ADLI TİYATRO 

OYUNUNA GİDİLDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HKMO Ankara Şube‘si Sosyal Etkinlikler 
Komisyonu‘nun düzenlediği, 03 Aralık 
Pazar günü sahnelenen ‘ÇİZGİNİN ÖTE 
YANI‘ oyununda bir araya geldik. Devlet 
Tiyatroları 75. Yıl Sahnesinde sergilenen 
oyun izleyenler tarafından büyük beğeni 
topladı. 
 
Mario FRATTI‘nın yazdığı; Gürol 
TONBUL ‘un yönettiği; Egemen Ulaş 
ÖNKAL, Cansu SENEM, Simge 
MERTOĞLU‘ nun oynadığı "Çizginin Öte 
Yanı" adlı eser; bir kadın, bir erkek ve bir 
anne karakterlerinden oluşmaktadır. 
Suçluluk psikolojisi ile beraber maddi 
zorluklarla mücadele eden genç evli bir çifti 
anlatmıştır. 
 
Yoğun iş temposundan bir an olsun birlikte 
uzaklaştığımız katılım sağlayan bütün 
üyelerimize teşekkür eder, bir sonraki 
etkinliklerimizde yeniden bir arada olmayı 
dileriz. 
 

MESLEKTE 30, YILINI DOLDURAN 
ÜYELERİMİZLE BULUŞULDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HKMO Ankara Şubemizce Meslekte 30 
Hizmet Yılını dolduran 1987 yılı mezunu 
üyelerimize 23 Aralık 2017 tarihinde 
düzenlenen gecede plaketleri verildi. 
 
Düzenlenen etkinliğe 1987 yılı mezunları 
ve eşleri, oda ve şubelerimiz yöneticileri, 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, daire 
başkanları, oda ve şube eski yöneticileri, il / 
ilçe temsilcilerimiz ve meslektaşlarımız 
katıldılar. 
 
Gecede Ankara Şube Başkanı Sayın Recep 
VADİ geceye katılım sağlayan 
meslektaşlarımıza hitaben bir konuşma 
yaptı. 
 
Açılış konuşmalarının ardından plaket 
törenine geçilerek, meslekte 30 Hizmet 
yılını dolduran üyelerimize "30.Yıl Hizmet 
Plaketleri" takdim edildi. Oda, Şube, 
temsilcilikler ve üyelerimiz arasında 
birlikteliğin ve dostluğun artarak 
yaşanmasının güzel bir örneği olan 
geleneksel yemeğimiz, başta 30 hizmet 
yılını dolduran üyelerimiz olmak üzere tüm 
katılımcılar açısından coşkulu ve heyecanlı 
bir şekilde geçti. 
 
HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
olarak, başta mesleğimize ve ülkemize 30 
yıl boyunca hizmet eden değerli 
üyelerimize ve yemeğe katılan tüm 
konuklarımıza, katkı sağlayan herkese 
şükranlarımızı sunarız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 







 
ÇALIŞMA YAŞAMINDA 
HAKLARIMIZ PANELİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Nisan 2016 - Cumartesi günü Harita 
Kadastro Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi olarak "Çalışma Yaşamında 
Haklarımız" paneli gerçekleştirdik. Şube 
Yönetim Kurulu Sayman üyemiz Hüseyin 
ARKAN‘ın açılış konuşmasıyla başlayan 
panelde, Şube Başkanımız Recep VADİ ve 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 
Levent ÖZMÜŞ kısa bir konuşma 
gerçekleştirdi. Şube avukatımız Deniz 
ÖZBİLGİN iş kanunu çerçevesinde Harita 
Mühendislerinin çalışma yaşamındaki 
haklarını sunumla anlattı. 
 
ÖZBİLGİN, ücret tarifesinden fazla 
mesaiye, izin hakkından işten 
çıkarılmaya/ayrılmaya, mobbingden işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine, iş sözleşmesinden 
prim ücretlerine kadar tüm yaşananları ve 
hak gasplarına karşı nasıl mücadele 
edilmesi gerektiğini anlattı. Soru ve cevap 
kısmının sonrasında Şube Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz Hüseyin ARKAN 
yasalaştırılmaya çalışılan ‘Özel İstihdam 
Büroları ve Kiralık İşçi‘ düzenlemesini 
anlattı. Özel İstihdam Büroları‘nın bizlere 
getirecekleri ve çalışma yaşamımıza nasıl 
sonuçlar doğuracağı konuşuldu. 
 
ARKAN, meslektaşların sorunlarına 
yönelik bu tür etkinliklerin HKMO Ankara 
Şube olarak devam edeceğini, Özel 
İstihdam Büroları ve Kiralık İşçilik 
başlığının önümüzdeki dönemlerde Ücretli 
Çalışan Mühendislerin başat sorunlarından 
biri olacağını ve bu çerçevede uzman 

kişilerle beraber bir panelin daha 
yapılacağını vurgulayarak paneli 
sonlandırdı. 
 
Etkinliğimizin gerçekleşmesinde emek 
veren başta şube çalışanlarımız olmak 
üzere, panelistlerimize, siz değerli 
katılımcılara ve salonlarını bize açan Jeoloji 
Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz. 

 
ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK 

SİSTEMİ VE MÜHENDİSLERE 
ETKİLERİ BAŞLIKLI PANEL 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu 
olarak bu dönem çalışma programı 
çerçevesinde düzenlenen paneller dizisine 
"Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ve 
Mühendislere Etkileri" başlığıyla devam 
edildi. 
 
Avukat Murat Özveri ile Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisi, aynı zamanda 
Politeknik Yönetim Kurulu Başkanı Pınar 
Hocaoğulları`nın katıldığı panelimizde 
zorunlu bireysel emeklilik sistemi sürecin 
başından günümüze kadar bütün detayları 
ile konuşuldu. Murat Özveri bu sistemin 
2001 yılından beri hayatımızda olduğunu 
fakat bu sistemin herhangi bir yönetmeliği 
olmadığını belirtti. Ayrıca 45 yaş altında 
çalışanlar için 1 Ocak 2017 tarihinde 
zorunlu olarak sisteme giriş başlatılacak ve 
emekli olmak için 56 yaşına kadar sistemin 
içinde kalmak zorunluluğu bulunduğunu 
belirtti. Sosyal Güvenlik Sigortasına ayrılan 

 

 



 
değerlerin bile insanlara yetmediği bir 
toplumda emekçilerin brüt maaşlarının 
%3`lük bir kesintiyle bu işlemin 
gerçekleşmesinin hayal ürünü olduğu ve 
bizlere daha iyi bir emeklilik getirmediği ve 
bireysel tasarruf vadetmediğini anlattı. 
İkinci bir emeklilik olamayacak bu sistemin 
bireysel tasarrufla da uzaktan yakından 
alakası olmadığı tasarruf yapılmadığından 
değil, gelir gider tablosundaki her geçen 
gün iyice açılan makastan kaynaklandığını 
söylerken bu sistemin sosyal devlet 
anlayışına ters olduğu devletin veya 
işverenin değil direk olarak çalışanların 
sırtına zorunlulukla binen bu sistemin 
anayasaya da aykırılık durumu konuşuldu. 
Sistemde 10 yıl veya 56 yaşını 
doldurmadan çıkanların devlet katkısı 
olarak gösterilen %25`lik oranın, 3-6 yıl 
arası sistemde kalanlar için %15, 6-10 yıl 
kalanlar için %35, 10 yıl ve üstü kalanlar 
için %65, 10 yıl ve 56 yaş koşulunu 
dolduranlar ancak ve ancak tamamını 
alabileceklerini, ilk sisteme girişten 60 gün 
içerisinde çıkmayanları da başka bir soru 
işareti beklediğini anlatıldı. Eğer sistemden 
çıkmak istersek başvurulacak kurum ve 
kişinin belirsizliğinin hala 
aydınlatılmadığını, işverenin seçeceği özel 
sigorta kurumlarında fon yapılanmasıyla 
paraların değer kazanıp kazanmayacağının 
net olmadığı belirtti. Bu durumda sistemden 
çıkmak isteyen kişinin işverene mi, sigorta 
şirketine mi başvuracağı belirsizdir. 
Danışıklı dövüş halinde yürüyecek ve 
işverenle bankaların birbirlerine 
promosyonlarıyla ilerleyecek sistemde, 
SGK primini dahi düzenli yatırmayan 
işverenlerin bu olayda işçisinin yanında 
olup olmama durumunun da işçileri zora 
düşüreceğini belirtti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi aynı 
zamanda Politeknik Yönetim Kurulu 
Başkanı Pınar Hocaoğulları konuşmasına 
mühendislere yönelik yaptıkları anketin 
sonuç verilerini sunarak başladı. Temel 
ihtiyaçlarını dahi zorla karşılayacak 
durumda olan, sosyal hayatı kalmamış 
mühendis gruplarının çok ciddi şekilde 
sayıca arttığını ve bu şartlarda zorunlu 
BES`in mühendisler için de çok zorlayıcı 
şartlara kavuştuğunu belirtti. Fon sistemi ile 
aslında bireysel bir kumara zorlandığımızı 
ve fonun batmama ihtimalinin hiçbir 
garantisi olmadığını da sözlerine ekledi. 
Hocaoğulları; Zaten geçim sıkıntısı yaşayan 
Mühendis, Mimar ve Plancıların, bu 
sisteme karşı birlikte bir karşı duruş 
sergilemesi gerektiğini belirterek sözlerini 
tamamladı. 
 
HKMO Ankara Şubesi olarak zorunlu 
BES`in bilgilendirilmesi ile başlayan 
süreçte üyelerimizle birlikte yapacağımız 
diğer faaliyet veya kampanyalarla bize 
dayatmaya çalışılan bu mağduriyetin 
karşısında mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Konuşmacılarımıza ve 
katılımcılarımıza katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz.  

 
 

26 ŞUBAT 2017 REFERANDUMDA 
NEYİ OYLUYORUZ? NE YAPMALI?” 

PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA, 
Prof. Dr. Necmi ERDOĞAN ve 
Araştırmacı yazar Menderes TUTUŞ`un 
konuşmacı olarak katıldığı "Referandumda 
neyi oyluyoruz? Ne yapmalı?" başlıklı 

 

 



 
panel 26 Şubat – Pazar günü Jeoloji 
Mühendisleri Odası`nda gerçekleştirildi. 
 
Şube Başkanımız Recep VADİ`nin "Darbe 
ile hiçbir alakası olmayan 
akademisyenlerin, gazetecilerin, 
öğrencilerin, yazarların tutuklandığı, hiçbir 
suçu olmayan insanların görevinden ihraç 
edildiği, OHAL şartlarında referanduma 
giden ülkemizde, rejim değişikliğinin 
oylanması, kritik bir dönemden geçtiğimizi 
göstermektedir. Böyle bir dönemde HKMO 
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu 
olarak üzerimize düşen tarihi sorumlulukla 
hareket edip, bugünden itibaren 
cumhuriyetin ilerici değerlerini 
savunacağımızın, bu uğurda mücadele 
vereceğimizin bilinmesini isteriz. 
Katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür 
eder, verimli bir etkinlik geçirmemizi 
dilerim" diyerek açılışı yaptığı panelde ilk 
sözü Ankara Milletvekili Sayın Aylin 
NAZLIAKA`ya verdi. 
 
NAZLIAKA konuşmasında; yangından mal 
kaçırırcasına hazırlanan ve sahibinin tam 
olarak anlaşılmadığı Anayasa teklifiyle 60 
maddeyi etkileyen 18 maddenin 
değiştirildiğini, cumhuriyet ile beraber 
kurulan sistemdeki yasama, yürütme ve 
yargının temel sac ayaklarının yok 
edildiğini, referandumdan evet çıkması 
durumunda tek adam vesayetine 
geçileceğini ve cumhuriyetin sadece bir 
tabela olarak kalacağına değindi. Anayasa 
yapımında ülkenin tüm paydaşlarından 
görüş alınması gerektiğine de değinen 
NAZLIAKA, referandum sürecinde nasıl 
bir ‘`Hayır`` çalışması yapılacağından da 
bahsetti. 
 
NAZLIAKA`nın ardından araştırmacı yazar 
Menderes TUTUŞ söz aldı. TUTUŞ 
konuşmasında; Bin yıllık 
bilim+meslek+emek cephesinin tarihsel bir 
dönemece girdiğini, referandumda aslında 
bunun oylanacağını, bu savaşta 
bilim+meslek+emek karşıtlığının daha 
şimdiden kaybettiğinin söylenebileceğini, 
referandum ile ilgili videolarda evet 
diyenler ile hayır diyenlerin 

kıyaslandığında, evet diyenlerin 
argümanlarının tamamının içinin boş 
olduğunu, hayır diyenlerin ise, toplumsal 
eşitlikten, kentsel yağma karşıtlığından, 
toptan bir uygarlık ve çağdaşlık tanımından 
bahsedildiğinin görülebileceğini, bu 
referandumla getirilmek istenin 
reddedilmesinin kolay olduğunu, ancak 
aklımızı ve mücadelemizi yeniden inşa 
edeceğimiz uygarlığa yönlendirmemiz 
gerektiğini, bunu bugünden hep beraber 
örgütlememiz gerektiğinden bahsetti. 
TUTUŞ, yeniden kurulacak bir uygarlıkta 
harita mühendislerinin nasıl bir kent 
oluşturulması gerektiğini şimdiden 
öngörmesi ve buna göre bir üretim sürecine 
girilmesi gerektiğini, bu ülkedeki laiklik 
damarının kolay kolay kesilemeyeceğini, 
kadın mücadelesinin de bu süreçte önemli 
roller üstlendiğini belirterek konuşmasına 
son verdi. 
 
Son konuşmacı olan Prof. Dr. Necmi 
ERDOĞAN konuşmasında; referandumun 
siyasal anlam ve toplumsal manzara 
açısından iki nokta üzerinden değerlendirip, 
bir seçimin, hele o seçimde rejim 
değişikliği yaşanıyorsa öncelikli koşulun 
özgür bir ortam sağlanarak oylanabileceğini 
söylenebilecekken, ülkemizin seçime 
OHAL koşullarında gitmesinin kabul 
edilebilir bir durum olamayacağını, olması 
gerekenin, toplumun her kesimlerinin 
temsil edileceği kurucu meclis ile anayasa 
yapılması gerektiğini, bu seçimin basit bir 
hukuk oylaması olmadığını, tarihten beri 
süregelen soylu-köylü, kral-halk arasında 
kullaşmak ve özgürleşmek arasında bir 
tercih yapılacağının bilinmesi gerektiğine 
değindi. 
 
Konuşmacıların ardından üyelerimizin katkı 
ve sorularına geçildi. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri olarak, ülkemizin tarihi bir 
dönemden geçtiğini, buna hep beraber 
müdahale edilmesi gerektiğini, birlikte bir 
mücadele çizgisi belirleyip, bütün üyelere 
ulaşarak hep birlikte o çizgide ilerlenmesi 
gerektiği genel kabul olarak görüldü. 
 

 



 
HKMO ANKARA ŞUBE’Sİ 12. DÖNEM 

YÖNETİM KURULU OLARAK 26 
MART 2017 TARİHİNDE LATANYA 

OTEL’DE ÖZEL SEKTÖR 
ÇALIŞANLARI İLE SEKTÖR 
SORUNLARINA YÖNELİK 

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toplantı‘nın açılış konuşmasını şube 
başkanımız Recep VADİ yaptı. Ardından 
sözü alan özel sektör çalışanı üyelerimiz 
sektörün var olan sorunları ve gelecekte ne 
durumda olabileceği hakkında fikirlerini 
sunarak problemlerden bahsettiler. Genel 
olarak özel sektör çalışanlarının bir arada 
hareket edemeyişi, bu sebeplerden dolayı 
oluşan fiyat kırımları, işlerin üretim ve 
teslim aşamasındaki yaşanan sıkıntılar, 
LİHKAB sürecinin özel sektöre 
yansımaları, mühendis olmayan veya harita 
mühendisliği dışındaki meslek 
disiplinlerinin mesleğe ve sektöre yarattığı 
sorunlar, meslek etiği ve bilinci olmayan 
harita mühendislerinin mesleğe verdikleri 
zararlar, mevcut harita mühendisliği 
bölümü olan okullar ve bu bölümlerden 
mezun olan arkadaşlarımızın aldığı eğitim 
durumu başlıkları altında sorunlar toplandı. 
Ardından sözü alarak gelen eleştiri ve 
önerileri yanıtlayan HKMO Genel Başkanı 
Ertuğrul CANDAŞ katılımcılara 
komisyonlarda daha fazla sorumluluk alıp 
oda ile beraber hareket edilmesi gerektiğini 
hatırlatarak sorunların  aşılmasında özel 
sektör çalışanları ile birlikte odamızın 
komisyonlarında daha aktif çalışılması 
gerektiğini yineledi. 
 
Özel Sektör Çalışanları toplantısı bu 
notlarla sonlanırken katılımlarından dolayı 
HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 

CANDAŞ‘a, HKMO Genel Merkez 
Saymanı Yeliz KARAARSLAN‘A ve 
katılan Özel Sektör çalışanlarımıza teşekkür 
ederiz. 

 
 

KADIN ÜYELERİMİZE YÖNELİK 
KADIN SAĞLIĞI SÖYLEŞİSİ 

DÜZENLENDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HKMO Ankara Şubesi 12.Dönem Kadın 
Komisyonu olarak 26 Nisan 2017 tarihinde 
Kadın üyelerimize yönelik kadın sağlığı 
söyleşisi düzenlendi. 
 
"Kendimizi Ne Kadar Tanıyoruz?" ve 
"Sağlığımızı Ne Kadar Düşünüyoruz" 
başlıkları altında, Dr. Gül BAKIR ile kadın 
sağlığı hakkında verimli bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Kadın anatomisi, üreme 
sağlığı ve günümüzde yaygın olan meme 
kanseri ve rahim ağzı kanseri gibi kadın 
hastalıkları konularında daha da 
bilinçlendiğimiz söyleşimiz tamamlandı. 
 
Katılımı ve verdiği değerli bilgiler için 
öncelikle Dr. Gül BAKIR ve etkinliğimize 
katılan tüm kadın üyelerimize teşekkür 
ederiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
HKMO ANKARA ŞUBE 12. DÖNEM 

YÖNETİM KURULU OLARAK 
ANKARA RAYMAR OTEL’DE 
ÜCRETLİ ÇALIŞAN HARİTA 
MÜHENDİSLERİ ÇALIŞTAYI 

DÜZENLENDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HKMO Ankara Şube 12. Dönem Yönetim 
Kurulu olarak Ankara Raymar Otel‘de 
Ücretli Çalışan Harita Mühendisleri 
Çalıştayı düzenlendi. 
 
Çalıştayın ilk gününde çalışma grupları 
oluşturularak daha önce yapılan üye profil 
anketi üzerinden ücretli çalışanların hem iş 
hem de sosyal hayatları hakkında genel 
raporlamalar yapıldı ve en çok karşılaşılan 
problemler tespit edilerek bunlara karşı 
HKMO çatısı altında nasıl mücadele 
edilebileceğine dair fikirler üretildi. 

 
Çalıştay ikinci gününde panel bölümüyle 
devam etti. Panelde bizlere şube avukatımız 
Sercan ARAN, Disk‘ten sendika uzmanı 
Umar KARATEPE ve şube saymanımız 
Hüseyin ARKAN sunumlarını 
gerçekleştirdiler. Şube başkanımız Recep 
VADİ açılış konuşmasının ardından sözü 
Umar KARATEPE aldı ve ‘‘Güvencesizlik 
Kıskacında Emek ve Mühendisler‘‘ başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi. İşçi sınıfı ve 
Mühendislerin temel olarak problemlerinin 
birbiriyle aynı olduğunu ve bu sınıfların 
birbirlerinden ayrı olarak ele 
alınamayacağını değerlendiren 
KARATEPE dünyada işçi sınıfı 
mücadelelerinden örneklerle sunumunu 
tamamladı. Ardından sözü alan şube 
avukatımız Sercan ARAN çalışma 
yaşamında haklarımız ile ilgili 

bilgilendirmelerde bulunurken iş hayatında 
karşılaşılacak problemlerle hukuksal 
mücadelenin yollarını ve genellikle doğru 
bilinen ancak hukuksal olarak doğruluğu 
olmayan olayların örnekleriyle sözlerini 
sonlandırdı. Ardından sözü alan şube 
saymanımız Hüseyin ARKAN ise bütün bu 
konuşmaları bir çatı altında toplayarak biz 
Harita Mühendislerinin yaşadığı sorunları 
ve bugünlere hangi evrelerle geldiğini 
anlatan konuşmasının ardından 
katılımcılarla soru-cevap bölümüne geçildi 
ve panel sonlandırıldı. 
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Sayı  :  06-2/B-519                     
15/08/2016 
Konu: İş listeleri ve Tip Sözleşmeler Hk. 
 
T.C. 
……………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 
 
İlgi : a) 03.06.2015 Tarih ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslekî Faaliyet Denetimi Ve Ücret Yönetmeliği 

              b) 24/09/2014 tarih ve 06-2/B-421 sayılı yazımız. 
 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), Anayasanın 135. 
Maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği Kanunu 
çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kanun, 
Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde meslek disiplinimizle ilgili mühendislik 
hizmetlerinin Ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi ve üyelerimiz arasında haksız 
rekabetin önlenmesi Odamızın temel görevleri arasındadır. 

İlgi (a) yönetmeliğin 5. maddesinin 1.fıkrası Harita ve kadastro 
mühendislik müşavirlik hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler, meslekî faaliyet ve 
ürettikleri hizmetlerin ücret tarifesine uygunluğu denetimini yaptırmakla 
yükümlüdürler.”  ve 13. maddenin 1. Ve 2.fıkraları ise “ Adına tescil belgesi 
düzenlenen SHKM, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SHKMMH`lerde ve 
yapacağı hizmet sözleşmesinde, meslekî esaslar, ülke ve meslektaş yararları 
doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde ve HKMO tarafından yürürlüğe 
konulmuş düzenleyici idarî işlemlere uymakla yükümlüdür. (2) SHKM, yaptığı 
SHKMMH kapsamındaki her türlü işleri, ilgili idare veya onaylayan kuruluşun 
isteğine bakmaksızın HKMO`nun ilgili birimlerine sunarak Mesleki Faaliyet 
Denetimi Uygulaması yaptırmak zorundadır.” hükmündedir.  

İlgi (b) yazımız ile, belediyeniz de dahil olmak üzere, Şube etkinlik alanı 
içerisindeki tüm belediyelere, 3194 sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu çerçevesinde yürütülen, Yapı 
Aplikasyon Projesi, Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı vb. harita mühendislik 
hizmetlerinin odamıza kayıtlı SHKMMB’ler tarafından yürütülmesine yönelik 
gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 

Bu kapsamda, Odamız tarafından başta meslektaşlarımız arasındaki haksız 
rekabetin önlenmesi olmak üzere yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik 
hükümleri gereğince üyelerimize yönelik sicil ve denetim faaliyetleri yerine 
getirilmektedir. Yapılan denetimler sonucunda, belirtilen iş ve işlemlere 
uyulmadığının tespiti halinde ilgili Serbest Harita Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik Bürolarına (SHKMMB) yönelik yasal ve hukuki süreç işletilmektedir. 
Bu denetim faaliyetlerinin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülerek, mevzuatın 
öngördüğü amaç ve faydanın elde edilmesini sağlamak için kamu kurum ve 
kuruluşlarından konuya ilişkin gerekli bilgi akışının sağlanması önemli olduğu 
kadar yasal bir zorunluluktur. 



 
Bu nedenle, Odamızca kamu adına yürütülen mesleki denetim 

faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için, Belediyenizce 2016 yılı Ocak-Haziran 
ayları içerisinde Ruhsatlandırılan yapılara ilişkin olarak, Odamıza kayıtlı 
SHKMMB’nca düzenlenmiş Yapı Aplikasyon Projesi, Vaziyet Planı, Bağımsız 
Bölüm Planı vb. harita mühendislik hizmetlerinin bilgilerinin 
(Tarih/Müellif/Hizmet Adı/Ada-Parsel) tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
 
 
  Volkan BİLGİN 
Yönetim Kurulu a. 
  Şube Sekreteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sayı  :  06-2/H4-
650                                                                                                   27/12/2017 
Konu:  Yapı Aplikasyon Projesi Hk. 

 
T.C. 
……………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 
3194 sayılı İmar Kanununun 21. ve 22. maddelerinde yapı ruhsatının ne şekilde 
düzenleneceği, 28. ve 38. maddelerinde ise yapı ruhsatına ilişkin düzenlenecek 
projelerde yer alacak proje müelliflerinin durumu açıklanmıştır. 
3.07.2017 tarihinde yayımlanarak 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57.maddesinde yapı ruhsatı aşamasında hazırlanacak 
projeler sıralanmıştır. Bu projeler arasında, mimari proje, peyzaj projesi, statik 
proje ile birlikte Yapı Aplikasyon Projesi de sayılmaktadır.  
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57 maddesi; 
4.fıkrasında Yapı Aplikasyon Projesi; “parsele ait aplikasyon krokisine 
dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak 
üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu 
Yönetmelikte belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri, yapı projelerine göre köşe 
koordinatları ve röper noktaları ülke koordinat sistemine işlenmek üzere Harita 
Mühendislerince hazırlanıp imzalanan proje” olarak tanımlanmaktadır. 

18.fıkrasına göre; Proje müellifliğini üstlenecek mimar, mühendis ve fen 
adamları ile ilgili olarak “Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni 
mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına 
kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerekir.”  

19.fıkrasında ise “İlgili meslek odaları, hakkında süreli veya süresiz 
kısıtlılığı bulunan veya üyeliği sona eren üyelerini derhal elektronik ortamda ve 
yazı ile merkez yapı denetim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara 
bildirir.” 

20.fıkrası “İdare yapı ruhsatı düzenleme aşamasında her proje için, proje 
müelliflerinden, fenni mesullerden ve fen adamlarından, şantiye şefleri ile yapı 
müteahhitlerinden mevzuata aykırı uygulama sebebiyle süreli veya süresiz olarak 
mesleki faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına ilişkin Ek-1 ve Ek-8’de yer alan sicil 
durum taahhütnamesini ister. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen 
mimar ve mühendislerin işlemleri tazmin ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait 
olmak üzere iptal edilir ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulur.” 

56.madde 10.fıkrası “Yapının kamu adına denetimine ilişkin bütün fenni 
mesuliyetler mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmeden yapı ruhsatı 
düzenlenemez.” hükümleri yer almaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 
tarafından yayımlanan 25 Nisan 2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgenin 7. 
maddesi “Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin birer örneği ve bir önceki 
ayda yapılan işlemlere 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 kısıtlılıklarının idareye bildirilmesinde sorumluluk meslek odalarına 
aittir.” biçiminde vurgulanmıştır.  

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 Mayıs 2017 tarihli 30078 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan ve hükümleri 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe giren TS 
8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliği eki Yapı Ruhsatı Formunun;  

91. Bölümü; “Formda yer alamayan projelerin adları ve ruhsat eki bütün 
projelerin idarece onay tarihlerinin kaydedilecektir.” 

94. Bölümü; “Meslek mensubunun bağlı olduğu üye sicil numarası 
kaydedilecektir.” 
şeklinde düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda belirtilen Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğde yer alan 
hükümler doğrultusunda yapılacak yapılara ilişkin olarak; yapıların 
ruhsatlandırılması aşamasında hazırlanması zorunluluk olan Yapı Aplikasyon 
Projesi müellifi Harita Mühendislerinin mesleki faaliyetlerini yerine getirirken, bu 
faaliyete ve yasal kısıtlılıklara ilişkin olarak, ilgili Odası tarafından konuya ilişkin 
sicil ve faaliyet takiplerinin yapılabilmesi için ilgili idarelerin, Yapı aplikasyonu 
projesini yapan müellifin de imzasının bulunduğu ve Belediyeniz tarafından 
onaylanan Yapı Aplikasyon Projelerini düzenleyen müellifin de imzaladığı Yapı 
Ruhsatlarının 91. ve 94. bölümlerine gerekli belirtmelerin yapılması 
gerekmektedir. 

Sonuç olarak; sağlıklı kentleşmenin sağlanması, üye kısıtlılığının takibi, 
hazine zararının ve evrak sahteciliğinin önlenmesi açısından, Yapı Aplikasyon 
Projesinin kurumunuzca onaylanması aşamasında, EK-1 (HKMO’dan alınan 
yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme) ile EK-2 (Proje 
Müellifleri tarafından ilgili İdareye verilecek Taahhütname)’nin de istenmesi 
ve yapı ruhsatlarında Yapı Aplikasyon Projesini yapan müellifin imzasının 
alınması hususu önem taşımaktadır. Bu kapsamda; Yapı Aplikasyon Projesini 
yapan müellifin de imzasının bulunduğu Yapı Ruhsatlarının ilgili bölümlerine 
Yapı Aplikasyon Proje Müellifine ilişkin bilgilerin belirtme yapılmasının, 
uygulama birliği yanında, harita mühendislerinin yasal kısıtlılığının takibini 
de sağlayabilecektir. 

Gereğini arz ederiz. 

 
  Mert ÖZDAĞ 
Yönetim Kurulu a. 
  Şube Sekreteri 

 
 
EK-1 :Yapı sahibi ya da vekili ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme 
EK-2 : Proje Müellifleri tarafından ilgili İdareye Verilecek Taahhütname 
EK-3 : Yapı Ruhsatı For 
 


