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Sevgili dostlar merhaba...
21. yüzyıla girerken bu yüzyılda banş ve demokrasinin hakim olması yirminci yüzyılda

yaşamları emperyalizmin insanlık dışı savaş ve uygulamaların bir daha olmaması gerekliliği
vurgulanmaklaydı. Bu söylemlerin yeni yem ilade edildiği sırada ABD'de ikiz kulelerin ve Pentagon'un
inanılmaz saldırılar ile vurulduğu gündeme geldi Binlerce insan yaşamını yitirdi Barış ve demokrasi
sürecinde terör ve şiddet kabul edilemezdi. Ancak ABD bu saldırıyı bahane ederek şiddeti şiddetle
çözmeyi, kültürler, dinler ve uluslararasında düşmanlığı körükleyerek, yoksullaştırman, insanca
yaşam olanaklar* ellerinden alınan haklara top yekûn savaş ilan elmeyı Orta Doğu'dakı planının bir
parçası olarak uygulamaya koydu. ABD Afganistan'ın ardından yem bahaneler üreterek Irak halkının
'özgurieşliriimesı ve demokratikleştirilmesi", diktatör Saddanrm nükleer silahlarının yok edilmesi
sav tan yi a Irak'ı işga! etti. Orta Doğuda doğal gaz. petrol ve enerji sektörünü yönlendirmek için
bülgenin yeniden şekillendirilmesi sureci, uygulamaya konulan planın bir parçasıydı mutlaka.

Orta Doğu coğrafyasında yaşanılan işgaller ile birlikte yeni savaşların altyapısının oluşturulmak
istenildiği son gelişmelerle daha açık bir şekilde görülmektedir

Ülkemizin bu surece sokulmak istenildiği ve işgalci bir ülke konumuna getirilmesi için ttım
baskılann gündeme geldiği özellikle Irakla yaşanılan şehir gerillası savaşında ülkemiz askerlerinin en
tehlikeli bölgelerde görev üstlenilmesi yönünde yoğun girişimlerin yapıldığı bilinmektedir.

Ülkemizde, yıllardan ben IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgutu gibi finans kuruluşların
baskılarıyla uygulanan ekonomikmodel sonucu borç batağına girilmiştir. İç ve dış borçlar neredeyse
bir yıllık üretime denk düşüyor. Küresel düzenin burgacına sokulan Türkiye, ekonomisinde ağır bir
tablo yaşıyor. Ekonomik ve iktisadi yönden yaşanılan ağır sorunlar nedeniyle girilen bunalımdan çıkış
için sosyal ve siyasal alanda tavizler isteniliyor. Orta Doğu'da, Kıbrıs'ta islenilen siyasal tavizlerin
temelleri belli ki yıllar önce planlanmış ve atılmış. Ülkemiz uzennde emperyalizmin acımasız işleyişi
kendini daha net gösteriyor.

Yeni Dünya Duzem'nin ekonomik ve siyasal dayatmaları ile birlikte Özelleştirme Ana Planında
belirtildiği üzere özelleştirme surecinin hızla yaşama geçirilmesi için büyük bir çabanın İçine girildiği
görülüyor,

Yaşanılan bu ağır ekonomik ve iktisadi darboğazın yanında hükümet ile bazı kurumlar arasında
sürekli bir gerginliğin yaşandığı gözleniyor. 8u gerginliğin temelinde neler yatmaktadır. Buyuk bir
takiyye mi yapılıyor? Emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık mücadelesi vermiş, buyuk bedeller
ödemiş, ulus devletini kurmuş, aydınlanma sureci ile dana çağdaş, demokrat ve uygar bir düzeye
doğru ilerlerken, başka oyunlar mı planlanıyor. Bu süreç iyi izlenmeli ve daha duyarlı olmak
durumundayız.

Oeğertı dostlar.
Bültenimizin bu sayısının kapak konusunu İzmir Şubemizin yürütücülüğünde 30 Ağustos-7

Eylül 2003 tarihlerinde gerçekleştirilen II. Dikili Yaz Kampına ayırdık. II. Dikili Yaz Kampı, Mayıs
2003'te Trabzon'da yapılan II. Genç Haritacılar Günlerinden sonra öğrenci meslektaşlarımıza yönelik
İkinci buyuk etkinlik oldu. Etkinlikle teorik ve uygulamalı mesleki konular yanında, sosyal ve kültürel
programlara yer verildi. Gençler kampın mutluluğunu buyuk bir coşku içinde yaşadılar. Kamp
surecim yine bir kamp katılımcısının kaleminden sizlere ulaştırıyoruz

Odamızın sürekli bilimsel teknik komisyonlarımızdan olan mühendislik ölçmeleri komisyonu ile
YTU Jeodezi ve Fotogrametrı Mühendisliği Bolum Başkanlığınca çalışmalan sürdürülen "I. Ulusal
Mühendislik ölçmeleri Sempozyumu 30-31 Ekim 2003 tarihlerinde YTÜ yapıldı. Bildin yönünden
buyuk ilginin olduğu sempozyuma delege ve izleyici yönünden de aynı ilgi vardı. Sempozyumda
sunulan bildirilerin konu başlıklarına bültenimizde ayrıntılı yer verdik. Silindiği üzere 2002 yılında GIS
Day/CBS Günü kutlama etkinlikleri diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ilk kez
odamız c a/şu belerim izce Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl GIS Day/CBS günü kutlama
etkinlikleri yine odamızca'şubemızce 19 Kasım 2003 gunu gerçekleştinlecektir. Konuya ilişkin GIS
Day/CBS günü afişi ve bildirisine bültenimizde yer ayırdık.

Bültenimizin bu sayısında ayrıca; kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalar, Irak'ta
İşgale Son. Filistin'e Özgürlük"; Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh, Bölümü,
Toprak Altımızdan Kayıyor" söyleşisi, "Coğrali Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı", "İptal
Davası ve Önkoşullarının imar Planı işlemi Özelinde Değerlendirilmesi" makaleleri ile şubelerimizden
haberler, alananlar. evlenenler, doğanlar bölümüne yer verdik.

Kalkt ve desteklerinizi bekliyoruz.
Sevgi ile dostça kalın.

Yayın Kurulu
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II. DİKİLİ (İZMİR)
YAZ KAMPI YAPILDI

_Şerap_S£_NGİR*

HKMO İzmir Şubesi yurutuctilüğunde, ilki 31 Ağustos-08
Eylül 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dikili yaz
kampının ikincisi geçen yıl olduğu gibi izmir'in şirin ilçesi
Dikili'de 30 Ağustos-07 Eylül 2003 tarihlerinde
gerçekleştirildi. Evet, tek yürek gelip 40 yürek donmuştuk
Dlkilyos'tan. Bir sene boyunca hemen hergün kulaklannı
çınlattık Dikilyos'lu dostların, denizini dalgalandırdık Dikili'nin.
Dikilyos'ta başlayan arkadaşlıklarımız, sene içerisinde özlemle
beklenen her buluşmada, sıcak bir gülümseyişe, sevgi dolu
kucaklaşmalara dönüştü. Biz, her gün 2. sini, aynı tozlu
çadırları, denizi, Yeppa dedeyi. Baby Rock diskonun müziğini,
ateşi, dosttan özledik. Bir kısmımız bu heyecanı bu sene tekrar
yaşayabildi, Gelemeyenlere ise her türküyle yıldızlardan,
rüzgarlardan selam yolladık, her halayda onların da elinden
turluk...

Bir süre dinlenip sohbet edildikten sonra ikinci yaz kampı
hakkında konuşmaya sıra gelmişti artık, Bunun için HKMO
izmir Şube Yönetim Kurulu ve çağrılı genç deneyimli

arkadaşlarla bir toplantı düzenlendi. Program genel anlamda
değerlendirildi, programa eklenebilecek ve düzeltilebilecek
yönler tartışıldı. Herkesin üzerine düşen görevler konuşuldu ve
bir görev dağılımı yapıldı. Aynı gün bir dizi ziyarette de
bulunuldu.1. yaz kampında bizlerin yükünü çeken, sıcak
dostluklarını bizlerden esirgemeyen Cengiz SAYALI ile eşi ve
kızlarıyla yine bizleri 1. yaz kampında yalnız bırakmayan Gürsel
GUCÜYETER ahilerimizi ziyaret ettik.İzmir'de bir akşam
kaldıktan sonra ertesi güne yoğun bir telefon trafiği ile kanıp
hazırlık çalışmalarına başladık: "Çadırlar Foça'dan, Dikili'ye
getirilecek!", "yataklar ne oldu?" "nerdesiniz şu anda acele
etmeye çalışın!" "Çadırlar toplandı mı? Ne zaman yola
çıkıyorsunuz?" "Hazır mı yalaklar7" "Biz de ölçüm aletlerini
alıp yola çıkıyoruz.-Ne? Bir sorun mu ur???"...

VerefiniDikilyos
Çadırlar henüz gelmemiş, Bizden önce cadıdan kullanan

grup çadırları toplamadan ayrıldıkları için çadırları
arkadaşlanmız toplamak zorunda kalmıştı Akşam üstü
çadırlar geldi bir yemek molasından sonra çadırların o akşam
kurulması gerektiği yönünde fikir birliğine vardık. Sütun günün
yorgunluğuna rağmen güçlerimizi ve yüreklerimizi birleştirip
çadırları kurmaya başladık ve yorgunluğa yenik düştüğümüzde
kurulacak yalnızca 3-4 çadır kalmıştı. Toplam 22 çadır...

2002 Dikili yaz kampının heyecanını yüreğinden silememiş
9 genç. ikincisi gerçekleştirilecek olan Dikili Yaz Kampının da
1. sinin tadında olabilmesi - hatta belki daha güzel geçmesi için
ve yeni arkadaşlarına bir sene boyunca dillerinden
düşüremeyecekleri anları yaşatabilmek için kamptan iki gün
önce HKMO izmir şubesi yönetim kurulundaki yonelıcilerin
(ağbi-ablalarımızın) daveti üzerine izmir'de buluştuk. Herkesin
içinde bir heyecan, göaınde bir mutluluk ışıltısı vardı....kamp
bii an önce başlamalı, mümkün olduğunca uzun sürmeli ve
geç bitmeliydi...



1 .gün; 30Ağustos2003 Cumartesi günüiikmisafirlerimiz
İstanbul'dan geldi. Kalan son çadırlar da onlarla birlikte
kuruldu. İlk merhabalar, eski Dikilyos' fuları tekrar görmenin

getirmişti. Dikili'nin İkliminin Kanarua Adalarına eşdeğerde
olduğunu, bu yüzden birçok bitkinin bu topraklar üzerinde
yetiştiğini belirtiyor Macit amca. Karşı kıyılarda da Yunanistan
adaları-görünmesi için bahçenin yol düzeni ile ATA yazısını
oluşturmuş. Bizden Atatürk Botanik Bahçesinin haritasını
yapmamızı istedi. Bahçe Macit amcanın rehberliğinde gezilip
tanındıktan sonra birbirinden güzel ve ilginç bitki türleri görülüp
haklarında bilgi edinildi. Daha sonra, ölçme grupları
oluşturularak geçen sene I.Yaz kampında tesisi yapılan
poligon noktalan röper krokilerine göre bulunup ölçüm işlerine
başlandı. Bahçenin kutupsal alımları elektronik aletle Total
Station'larla yapıldı. Ölçüm işlerinde II.Dikili Yaz Kampı
sponsorlarından olan Leica firmasının alet ve donanımları
kullanıldı. Ölçümler öncesinde Leica firmasından gelen bir
görevli aletin teknik özellikleri hakkında kısaca bizleri
bilgilendirdi.

verdiği sevinçle Ege'nin sıcaklığını kıskandıracak denli
sıcaklıkta kucaklaşmalar. 1. gün tanışmalar, hasret gidermeler
ve yerleşmeyle geçti. Akşam Oikelya otelde büyüklerimizle
randevumuz vardı, Hoşgeldiniz yemeğinde onlarla buluştuk.
Ülkemiz bağımsızlığı için Emperyalist güçlere karşı verilen
bağımsızlık savaşı kutlamaları günü olan 30 Ağustos akşamı
olması nedeniyle de Oda başkanımız Hüseyin ÜLKÜ.
meslektaş milletvekilimiz Erdal KARADEMİR, Dikili
Kaymakamı Salih GÜRHAN ve Dikili Belediye Başkanı Yüksel
UÇAR konuşmalarında verilen bağımsızlık mücadelesinden
söz etti ler.Ü I kemiz bağımsızlığı ve daima banş için canını
vermiş şehitlerimizi de bu buluşmada saygı ile andık..
Hoşgeldiniz yemeğinden sonra zeytin ağaçlarının altına geri
dönüldü ve dostluk ve barışa adanan bir kampın ilk ateşi yakıldı
ve sımsıkı kenetlenen ellerle kampın ilk halayı çekildi, türküler
söylendi, sohbet edildi.. ..MERHABADİKİLYOSü...

"Sıcak ve güneşten yorulmuş bedenlere en iyi ilaçtır!"
diyerek kampa döndüğümüzde kendimizi denize attık. Denizin
içerisinde kendimize eğlenceli oyunlar bulup -deve güreşinden
kuleye kadar,,- çocuk yüreklerimizi bir kez daha mutlu ettik.
Kamp ateşi o gece dostluk içinyandı. Yıldızlarla birlikte karanlık
geceyi ve içimizi aydınlattı. Hocalarımız, büyüklerimiz ve genç
arkadaşlarla dostluğu, dostlarımızı konuştuk ve sohbet
sonunda kamp boyunca her akşam olacağı gibi ellerimiz
dostluk halaylanyfa kenetlendi ateşin başında...

Kampın 3. günü yine ölçüm grupları oluşturularak kamp
yerimizin detay alımı yapıldı. Öğlene kadar hem eğlenerek hem
öğrenerek işimizi bitirdik. Kısa bir dinlenceden sonra (arklı bir
konuyla Doç. Dr. Rahmi H. ÇELİK hocamız ve DSİ'den Harita ve
Kadastro Mühendisi Mehmet FAKIOĞLU ve Enver ŞAPÇILAR
bizi belediye tesislerinde bekliyordu. Konumuz: Hidrografik
Ölçmeler di, Üç tarafı sularla çevrili, aynı zamanda çok sayıda
göl ve baraja sahip olan ülkemizde, bu alan mesleğimizin
önemli ve gelişmekte olan uygulama alanlarından biriydi.
Hidrografik ölçmeler üzerine bilgilendirme konferansının

2. gün güzel bir kahvaltının ardından "Monte Macit1'
amcanın yıllardır buyuk emek vererek ve özveride bulunarak
oluşturduğu Atatürk Botanik Bahçesine gidildi. Monte Macit,
yıllarını emeğini, özverisini, yüreğini vererek Dikili'ye dünyayı



ardından kısaca lemsili uygulamalar yapılarak denizde bu
ölçme dalının pratik uygulaması da görülmüş oldu. Bu
konunun hemen ardından Prof. Dr. Tevfik AYAN ve Doç. Dr. Erol
KÖKTÜRK hocalarımız jeodezinin, haritacılık meslek dalının
ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bizi bilgilendirdiler.

1 Eylül Dünya Barış Günü..." Barış "ı genç arkadaşlarımıza
sorduk. Acaba onlar için "Barış" neyi ifade ediyordu? Barış
sadece savaşın olmadığı zamanlar mıydı, savaşı bitiren olgu
muydu acaba? Monte Macit'in yerinde, dünyanın bütün
çiçeklerinin barış içerisinde yaşadığı yerde,aleşin başında
deniz kenarında., iki gün boyunca barış konuşuldu sohbet
ortamlarında. Barış... Çocuklar, mücadele, güvercin, zeytin
dalı, kardeşlik, dostluk, sınırlar... 1 Eylül Dünya Barış Günü
Etkinliği akşam kamp ateşi başında gerçekleştirildi. Barış
dendiğinde aklımıza gelenleri, duygularımızı geceye,
karanlıklara açtık hep birlikte. Barışın insanın kendisiyle
barışmasıyla başladığını, kendi içindekinden sonra
çevresindeki insanlarla arasındaki sınırları kaldırmasıyla
geldiği, gazete sayfalarında yüzü toz içerisinde, yüreği
paramparça, mavi gözlü kara gözlü çocukların bakışlarında
saklandığı, bir güvercin gagasında, gelin duvaklannüa, bir
zeytin ağacının köklerinde, dalında tohum olup yayıldığı.
yüzyıllardır en çok aradığımızı, burnumuzun dibinde olduğu
fıalde göremediğimiz bir çiçek olduğunu dile getirdik, Gecede
Barış abimiz barış bildirisini okurken kamp görevlisi
arkadaşlarımızdan Serap ve Nagehan, arkadaşlarının da
paylaşünıyla oluşturdukları metinleri sundular. Gecenin
sonunda kamp görevlilerinin en kuçüğu olan Yelda
arkadaşımıza geleneksel Barış plaketi verilerek etkinlik
halaylara devredildi.

genel sekreteri A. Fahri ÖZTEN'in kontrolünde yürütülen pilye
tesisinin ardından yorgunluk atıldı. Gece ateşin başında
mesleki anılar paylaşıldı. Anılarımız eğlendirici olduğu kadar
içlerinde ders çıkarabileceğimiz, mesleğimizin geçtiği evrelerin
ayrımına varabileceğimiz şekildeydi,

Kampın 4. günüde; geçtiğimiz yıl İlki tesis edilen Dikili yaz
kampı anıt pilyesinin kardeşi, ikinci yaz kampı anıt pilyesi,
kamp yakınındaki dalga kırana tesis edildi, Zeminde gerekli kazı
ve düzeltme işlemi, harç karılmasından betonun sulanmasına
kadar her aşamasında gençlerin emeğinin bulunduğu, odamız

3 Eylül 2003 Çarşamba günü kampımızın 5. günü ilk olarak
İTÜ'den Dr. Tevfik Ûzlüdemirhocamızın GPS üzerine verdiği bir
konferans vardı. GPS ölçüm aleti, çatışma mantığı, klasik
yöntemle (total station) ölçme arasındaki farklılıklar ve
avantajlarından bahsederek bizleri bilgilendirdikten sonra GPS
ölçümlerine geçtik Ölçü ekipleri oluşturularak aralarında yeni
kardeş pilyenin de bulunduğu noktalarda ölçüm yapıldı. Ölçüm
tekniği olarak hızlı statik ölçüm tekniği uygulandı. Öğlen
yemeğinin ardından katılımcılannı TMMOB II. Başkanı Oğuz
GUNDOGDU. HKMO Genel Başkanı Hüseyin ÜLKÜ. ve HKMÛ
Eski genel Başkanı Erdal AKDAG'ın oluşturduğu, konusu Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB- ve Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası-HKMO- olan bir forum
gerçekleştirildi. Oda genel sekreterimiz A.Fahri ÖZTEN, Genel
saymanımız Nihal ERDOĞAN ile Odamız Şube başkanlarının da
kalkı verdiği forumda, mühendis ve mimarların ülke
kalkınmasındaki yeri ve sorumlulukları, mesleki davranış
ilkeleri, meslek etıği, meslek disiplinimiz içerisinde, çalışma
alanlarımız, bu süreç içerisinde hem TMMOB hem de HKMO
nun görevleri konularında genişçe bilgilendirmeler yapıldı.
Meslektaşlarımızla birlikteliğimizin sağlanabilmesinöe
şüphesiz ki öğrencilik yaşantımızda ilk ve en önemli adımların
atıldığı bu birlikteliğin en güzel örneklerinden birisi olan Dikili
yaz kampında, bağlı bulunduğumuz meslek örgütlerini, HKMO
ve TMMOB'yi belli düzeyde tanıdık, tartıştık.

Akşam kampımızın Sinema Komitesinin bize bir sürprizi
vardı. Akşam çadırların ortasındaki alana teknik malzemeler
kuruldu, büyükçe bir ekran oluşturuldu ve B.K.M.
oyuncularının oynadığı "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?"
isimli tiyatro oyununun DVD'si alınarak bir sinema seansı



düzenlendi. Yağmurla birlikte soğuyan havaya rağmen, herkes
kazak, battaniye ve nevresimlerine sarınarak bu doyulmaz
oyunu seyretti. Gece sonunda yakılan ateşin başında herkesin
içinde bir ateş böceöiaörme umudu vardı...

(stajerH örgütlediği bir diğer etkinlik olan "futbol turnuvası"
kampın 6. günü başladı. Büyük bir titizlikle düzenlenen saha,
oluşturulan ekipler çekişmeli bir turnuva olacağının başından
habercisiydi. Kaleciğini bayanlann -zorunlu-yaptığı, 4 kişilik
takımlardan oluşan ekipler, ateşli taraftarlar ile kamp boyunca
tam bir turnuva havası yaşandı. Her maç iple çekilir oldu o
günden sonra.

Genç arkadaşların ve hocalarımızın da hayli ilgisini çeken
sabahki konferansın sonunda sorular ateş başında da devam
etti. Gece, ateş başı sohbet konumuz da sabahki konferansı bir
anlamda tamamlayan, toplumun, İnsanın bilime olan
ihtiyacına, bilimin insanı tamamlayıcılığına, bilimden uzak bir
toplumun ne durumda olacağına, ve mühendislerin bilim ve
toplumla oluşturduğu üçgendeki rolüne hocamız Doç, Dr.
Necla ULUĞTEKİN ile birlikle değinildi.

5 eylül Cuma günü bambaşka bir gündü bizim İçin.
Kahvaltıdan sonra Bergama Kadastro müdürlüğü ziyaret edildi.
Müdürlüğün teşkilat yapısı, görevleri, uygulamaları., vs. kontrol
mühendisleri tarafından kısaca anlatıldıktan sonra
istikametimiz: "yüksek şehir: AKROPOLİ" oldu. Yüzyıllarca
Roma İmparatorluğundan Bizanslılara, çeşitli medeniyetlere ev
sahipliği yapmış, hala üzerindeki çalışmalar süren Akropoli.
Yaklaşık 10000 kişi kapasiteli anfi tiyatrosu, gezinti yen gibi
günümüze kadar bozulmadan kalan, mimari harikalarına
hayran kalırken daha sonra elimizdeki güzelliklerin değerim
bilmeyişimize üzüldük. Çünkü 4 m. yükseklikte, geniş bir alanı
kaplayan, zamanında tanrılarına savaşlarda galip gelebilmek
için kurban kestikleri SUNAK, artık yerinde yoklu. Sunak taş taş
sökülüp Almanya'daki Pergamon müzesine götürülmüş ve
orada sergileniyor çünkü. Ülkemizden göz göre göre kaçırılan
bu tarihi yapının gidişine ve ses çıkaramayışımıza üzülürken
akla takılan bir soru... "Peki Sunak burada kalsaydı onu ne
kadar koruyabilecektik? Hayvanlarımızdan, tarihi yapılara isim
yazma hastalığı olan İNSANLARIMIZDAN???"

Ve Allianoi...Yakında Yoitartlı barajı suları altında kalacak
olan, hala suyunun sıcaklığı 45-50 dereceyi bulan kaplıca ile

Kampın 6 gününde; Genç Haritacılar Günleri 2003 -GHG
2003- programı çerçevesinde başlatılan öğrenci formu • yanm
kalmış olan gençlerin forumu-, izledi. Ana konumuz öğrenci
örgütlülüğü idi, ama bizim için, bizim sorunlarımızı, meslekten,
okullanmızdan, HKM0 dan... beklentilerimizi konuştuk. Serin
havaya karşın sıcak bir ortamda gerçekleştirdiğimiz sohbetimize
yağmur yüzünden kısa aralar vermek zorunda kaldık. Evet
günlerdir güzel yüzünü bizden esirgemeyen güneş, bu kez biraz
nazlıydı. Her an yağmaya hazır olan yağmurdan korunmak için
çadırların üstleri naylonlarla örtüldü, çiseleyen yağmura karşı
önlem alındı.

0 gün öğleden sonra farklı bir konuğumuzun konferansı
vardı. Elektrik mühendisi olmasına rağmen felsefe bilim
dalında ihtisas yapan ve şu anda ODTÜ felsefe böiüm başkanı
olan Prof. Dr. Ahmet İNAM ve yıllarını mesleğimize adamış
değerli hocamız Prof. Dr. Onur GÜRKAN, mühendislik bilimi ve
felsefenin ortak nokta-lannı, her insanın kimyasında bulunan
felsefeyi anlattılar bizlere.

Kampımızın Sinema Komitesinin (-Seçkin ODABAŞI,
Kerem HAUCIOĞLLJ, Özgür AVCI, Erdem TUNA, Serap SENGİR




