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Tarihinin bir ilki olarak �TMMOB Ö¤renci Üye
Kurultay� 2005� etkinli¤i 26 Kas�m 2005 tarihin-
de Ankara�da gerçekleßtirildi.

Ö¤renci Üye Kurultay�, Üniversitelerde mühendis-
lik, mimarl�k ve ßehir planlamas� e¤itimi gören ö¤ren-
cilerin, ilgili odalar�n�n örgütlülü¤ü alt�nda, yaßama,
e¤itime ve üniversiteye dair sorunlar�n� tart�ßt�¤�, çö-
züm yollar�n� üretmeye çal�ßt�¤� bir tarz�, özgür bir
platforma taß�mak, TMMOB ortam�nda ö¤renci ko-
misyonlar� ile baßlayan ve ö¤renci üyelik ile ilerletilen
Oda-ö¤renci ilißkisini ve örgütlülü¤ünü gelißtirmek,
söz, yetki, karar süreçlerinde ö¤rencilerin de oldu¤u
özerk ve demokratik üniversite için birlikte tart�ßmak
ve üretmek anlay�ß�n�, Ö¤renci, Oda ve TMMOB iliß-
kisinde yaßama geçirmek, Ö¤renci üye örgütlülü¤ü-
nün gelißmesini sa¤lamak amac�yla düzenlendi.

Kurultay�n aç�l�ß konußmas�, TMMOB Yönetim Ku-
rulu Baßkan� Mehmet SOÚANCI taraf�ndan yap�ld�.
Sn. SOÚANCI TMMOB nedir? ne yapar?, TMMOB nin
meslek ve ülke sorunlar�na bak�ß aç�s�n� ve
TMMOB�nin kuruldu¤u 1954 y�l�ndan beridir Türki-
ye�de, ba¤�ms�z-demokratik-özerk üniversite müca-
delesi veren ö¤rencilerin yan�nda oldu¤unu belirte-
rek konußmas�n�; �Sermaye kendi imgesinden bir
dünya yarat�yor�, emek ve demokrasi güçlerine düßen
ise sermayenin yaratt�¤� ißsizli¤in, yoksullu¤un, sava-
ß�n, sömürünün dünyas�na karß�, emekten, bar�ßtan,
adaletten, özgürlükten ve demokrasiden yana baßka
bir Türkiye�yi ve dünyay� kurmakt�r. 

Gelecek ona sahip ç�kan ellerle ßekillenecektir.
Baßka bir dünya yaratma umudu ve inanc�; Bizim elle-
rimizde baßka bir dünyan�n kurucu iradesine dönüße-
cektir. 

Sermayenin yaßama tüm gücüyle sald�rd�¤�, em-
peryalistlerin dünyay� savaßla s�nad�¤� bu dönemde bi-
ze düßen bir olmakt�r, umudu diri tutmakt�r ve kavga-
da birlikte olmakt�r. 

Baßka bir Türkiye, baßka bir Dünya için sen de ka-
t�l, ellerimizi birleßtirip eme¤in ve özgürlü¤ün Türki-
ye�sine uzanal�m.

Sevgili arkadaßlar, bu günün TMMOB�si bunlar�
söylüyor. TMMOB�nin dünyaya, Türkiye�ye ve yaßama
dair söyledikleri bunlard�r.

Biz devrald�¤�m�z TMMOB�yi bu anlay�ßlar ve bu yo-
rumlar�m�z ile size b�rak�yoruz.

Son söz basittir.
Yaßas�n TMMOB örgütlülü¤ü.
Bu örgütlülü¤e hoß geldiniz.� sözleriyle ta-

mamlad�.
Kongre Sekreteri ve TMMOB Genel Sekreter Yar-

d�mc�s� Ayßegül B�LD�R�C��nin �Mevcut Durum Analiz
Raporu�nu sunmas�ndan sonra, s�ras�yla, Çevre Mü-
hendisleri, Fizik Mühendisleri, G�da Mühendisleri,
Harita ve Kadastro Mühendisleri, �ç Mimarlar, �nßaat
Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühen-
disleri, Kimya Mühendisleri, Maden Mühendisleri,
Makine Mühendisleri, Meteoroloji Mühendisleri,
Peyzaj Mimarlar�, Þehir Planc�lar�, Tekstil Mühendis-
leri, Ziraat Mühendisleri Odalar� ö¤renci üyeleri Oda-
lar� ad�na sunumlar� gerçekleßtirdiler.

Kurultay�n forum bölümünde ise 35 ö¤renci, ö¤-
renci üye örgütlülü¤üne, TMMOB�ye, üniversiteye
dair kißisel görüßlerini dile getirdi. Forum bölümün-
de kolaylaßt�r�c� kurul olarak Baki ÇINAR(MMO Yö-
netim Kurulu Üyesi), Meryem KAYAN (Çevre M.O.
Ö¤renci Üyesi) Bahar BEDEL (G�da M.O. Ö¤renci
Üyesi), Baßar ÇAÚLAR (Kimya M.O. Ö¤renci Üyesi),
Gözde YÜCESAN(Peyzaj M.O. Ö¤renci Üyesi) yer
ald�lar.

TMMOB ÖÚRENC� ÜYE KURULTAYI 2005
ANKARA�DA DÜZENLEND�
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t� Ölçmeleri, her türlü projenin araziye uygulama ißle-
ri (Aplikasyon), Röleve Ölçmeleri, Plankoteler vb. ko-
nularda hizmet üreten temel mühendislik disiplinidir.

Günümüzden 3000 y�l önce Nil Nehri taßk�nlar�y-
la kaybolan arazi mülkiyet s�n�rlar� daha önce yap�l-
m�ß olan ölçülere göre araziye aplike edilerek yeni-
den belirleniyordu.

Mesle¤imizin TMMOB Çat�s� Alt�ndaki Örgütlülü¤ü 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas�, 1954 y�-
l�nda 6235 say�l� TMMOB kanunu çerçevesinde kuru-
lan ilk 10 (on) Odadan biridir. Üye say�m�z günümüz-
de 9000 civar�ndad�r. Üyelerimiz, ülkemizin her kö-
ßesinde kamuda (%35) ve özel sektörde (%65) hizmet
vermektedir.

Oda ve Ö¤renci �lißkileri

Odam�z TMMOB Mühendislik Mimarl�k Ö¤rencile-
ri Kolu Yönetmeli¤i çerçevesinde kendi ö¤renci yö-
netmeli¤ini 39.Ola¤an Genel Kurulunda kabul etmiß-
tir. Bu yönetmelik çerçevesinde oda ö¤renci ilißkileri
sürdürülmektedir.

Oda ve Ö¤renci Etkinlikleri
Odam�z�n ö¤rencilere yönelik pek çok etkinli¤i bu-

lunmaktad�r.Bunlardan gelenekselleßtirilmiß olanlar;
- Genç Haritac�lar Günleri 
- Dikili Yaz E¤itim Kamp�lar�d�r.
Genç Haritac�lar Günleri; hem Ulusal hem de

Uluslararas� Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendis-
li¤i ö¤rencilerini bulußturmaktad�r. 2005 y�l�ndaki etkin-
likte 22 Avrupa ülkesinden ö¤rencilerle bulußulmußtur.
Böylece ülkemizin tan�t�m�na da katk� sa¤lanm�ßt�r.

Dikili Yaz E¤itim Kamp�; hem Jeodezi ve Fotog-
rametri (Harita) Mühendisli¤i ö¤rencilerini hem de
TMMOB bileßeni di¤er meslek odalar�n�n ö¤rencilerini
(�nßaat, Mimarl�k, Jeoloji, Þehir Planc�lar�, Ziraat, Çev-
re, Peyzaj, Jeofizik, Meteoroloji gibi disiplinler) buluß-
turmußtur. 

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita, Geomatic,
Surveying) Mühendisli¤i ö¤rencileri olarak bizler;

Mesleki ve bilimsel çal�ßmalar yan�nda ayd�n ol-
ma kimli¤imiz ile birlikte sosyal, kültürel ve toplumsal
alanda da kendimize düßen görev ve sorumluluklar�n
bilincindeyiz. 

Üniversitelerde yaßan�lan sorunlar�n, toplumsal
ve halk�n sorunlar�ndan ayr�lmayaca¤�n� bilmekteyiz. 

TMMOB Ö¤renci Üye Kurultay��na Odam�z�
temsilen;

� Afyon Kocatepe Üniversitesi 27
� �stanbul Teknik Üniversitesi 5
� Karadeniz Teknik Üniversitesi 9
� KTÜ Gümüßhane Müh.Fakültesi 7
� Samsun 19 May�s Üniversitesi 15
� Selçuk Üniversitesi 1
� Y�ld�z Teknik Üniversitesi 12
� Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 17

olmak üzere toplam 83 Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencisi kat�ld�.

TMMOB Ö¤renci Üye Kurultay��nda Odam�z
ad�na, YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendis-
li¤i Bölümü ö¤rencisi Sn. Eray BARIN taraf�n-
dan aßa¤�daki sunum yap�lm�ßt�r:

Bilim Dal� Olarak
JEODEZ� VE FOTOGRAMETR� 

Yer yuvar�n�n geometrisinin belirlenmesi ve yer
yuvar� üzerinde bulunan tüm objelerin birbirleriyle
olan geometrik, say�sal ve anlamsal ilißkilerinin kurul-
mas� ve bu bilgilerin ilgili di¤er mühendislik ve sosyal
bilimlerin hizmetine sunulmas� ißlerini yüklenen bilim
dal�d�r.

Mühendislik Disiplini Olarak
JEODEZ� VE FOTOGRAMETR� MÜHEND�SL�Ú� 

Herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve say�-
sal Harita Yap�m�, Kentsel ve K�rsal Arazi ve Arsa Dü-
zenlemeleri, Toplulaßt�rma Projeleri, Kamulaßt�rma
Projeleri, Yol Etüd ve �ßletme Haritalar� ve Projeleri,
�çme Suyu ve Kanalizasyon Projeleri, Tescile Konu
Olan Harita ve Planlar, Kadastro haritalar�n�n yap�m�,
Deformasyon ölçmeleri, Co¤rafi-Kent Bilgi Sistemle-
ri, Konum belirlemeleri, Hidrografik Ölçmeler, Yer al-



Tüm dünyada 80�lerin baß�ndan itibaren gelißme-
ye ve etkisini hissettirmeye baßlayan neo-liberalizm,
insani de¤erleri metalaßt�ran ve bütünlüklü gerçekçi
tarihsel bir yaklaß�m� yok sayan, de¤ißimi ve analitik
yaklaß�m� görmezden gelmeye çal�ßan bir anlay�ß ola-
rak Türkiye�de de kendisini 12 Eylül darbesiyle meß-
rulaßt�rm�ß ve ayaklar� olan kurumlar� olußturmußtur.
Yüksekö¤retim aya¤� da YÖK�tür.

REDDED�YORUZ ve�
Sosyal devlet anlay�ß� çerçevesinde eßit, paras�z

ve bilimsel e¤itim istiyoruz
E¤itim hakk�m�z�n önündeki her tür engelin kalk-

mas�n� istiyoruz
Her geçen gün say�lar� artan, ucuz ve uygun ara-

zi tahsisi yap�lan, vergi muafiyetlerine sahip vak�f üni-
versiteleri, devlet üniversitelerini pek çok yönden
geçmißtir. 

Paray� verenin iyi e¤itim alaca¤� durum yarat�l-
m�ßt�r. 

E¤itimde f�rsat eßitli¤i yok edilmißtir. 
REDDED�YORUZ ve�
Bütçeden devlet üniversitelerine aktar�lan pay�n

yükseltilmesini istiyoruz.
Üniversitelerde yürütülen döner sermaye uygula-

malar�, ö¤rencileri rant arac� olarak görme gerçe¤ini
ortaya koymaktad�r. Üniversitelerde uygulanan kay�t
paras� al�m�, harçlar, yaz okullar�, ö¤renci belgeleri ve
transkripten al�nan ücretler, kantin fiyatlar�, yurt üc-
retleri, sa¤l�k hizmetlerinin tasfiye süreçleri gibi bir
dizi ticari uygulamalar ö¤renciye yaklaß�m�n YÖK
nezdinde ne oldu¤unu ortaya koymaktad�r.

YÖK ve inan�lmaz yetkilerle donat�lm�ß rektörlük-
ler üniversitelerde bilimsel e¤itimin ve demokratik
hak taleplerinin önündeki en büyük engellerdir. 
YÖK�ü ve Üniversitelerdeki rektör merkezli
kadrolaßmalar� REDDED�YORUZ�

Özerk, Demokratik ve Kat�l�mc� üniversiteler isti-
yoruz.

Günümüzdeki üniversite e¤itimi, derslerde ö¤re-
nilen bilgileri uygulamaya f�rsat vermemektedir. Ö¤-
renmeyi ö¤renmek yerine bilgiyi ö¤renmek, verileni
ö¤renmek gibi bilimsellikten uzak bir tablo sergile-
mektedir. 
Ezbere dayal� ve bilimsel içerikten uzak e¤itim
sistemini REDDED�YORUZ�

Üniversitelerde çeßitli akreditasyon girißimleri
sürdürülmektedir. Akreditasyon çal�ßmalar�yla ö¤-
renci, ö¤retim eleman� ve sektör bileßenleri gözönü-
ne al�narak e¤itim kalitesini art�rmak amaçlanmakta-
d�r. Ancak, bu sürecin en önemli bileßeni olan ö¤ren-
cilerin bu çal�ßmalar�n d�ß�nda tutuldu¤u bilinmekte-
dir. Ald�klar� e¤itimi etkileyecek olan bu çal�ßmalar�n
planlanmas�nda ve yürütülmesinde ö¤rencilerin de
temsil edilmesi bir gerekliliktir. Sorunlar�m�z� çöze-
cek ulusal bir akreditasyon sistemi ö¤rencilerin de
kat�l�m�yla olußturulmal�d�r.
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita)
Mühendisli¤i ö¤rencileri olarak :

Piyasan�n koßullar�na göre ßekillendirilen, örgüt-
süzleßtirilen, her türlü demokratik hak taleplerini ce-
zaland�ran, ißsizli¤i yayg�nlaßt�ran ve bundan menfa-
at sa¤layan, hukukun üstünlü¤ü ilkesini ihlal eden,
�rkç�l�¤� körükleyen, kültürel çeßitlilikleri yok etmeye
çal�ßan, insanlar� tek tipleßtiren faßist unsurlar� için-
de bar�nd�ran bir dünyay� REDDED�YORUZ� 

Bizler, baßka bir dünyan�n varoldu¤unu biliyoruz
ve örgütlülü¤ü bir yaßam felsefesi olarak benimsi-
yoruz.

Ayd�nlanman�n �ß�¤�nda, örgütlülük bilinciyle, tüm
yaßam alanlar�n� dönüßtürmeyi mümkün k�lacak bu
heyecan� yaßam�m�z�n tamam�na yans�tmay�, bu he-
yecan� ve umut selini baßka insanlarla paylaßman�n
ve yeni kußaklara aktarman�n bu dönüßümü h�zland�-
raca¤�n� biliyoruz.

TMMOB�un toplumsal sorunlar�n tamam�nda
sa¤lam bir zeminde, bu ßekilde olußturulacak tart�ß-
ma platformlar�nda ö¤rencileri ele almas�, yar�nlar�-
m�z� yeßertecek en önemli ad�mlar�n baß�nda gel-
mektedir.

Teßekkürler TMMOB
Örgütlülü¤ümüzü yaßam�m�z�n tüm hücrelerine

yaymak, demokratik taleplerimizi umudumuzu kay-
betmeden tüm toplum kesimlerine yaymak, emek-
ten ve halktan yana bir tavr� benimsemek ve en
önemlisi bu tavr� uygulamak için ö¤renci olarak, mü-
hendis olarak, insan olarak bilincin �ß�¤�nda örgütlü-
lü¤ümüzü sürdürmeliyiz.

Yaßas�n TMMOB�!
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