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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesinin Yay›n Organ›d›r.

Bültene Yaz› Gönderenlerin Dikkatine!

Yay›n Kuruluna göndermek istedi¤iniz yaz›lar›n›z› flube adresine göndere-bilirsiniz. Gönderilen yaz›lar›n 
hukuki sorumlulu¤u yazar›na aittir. Gönderilen yaz›lar bask› tekni¤ine uygun olmal›, resimler net 
olmal›d›r. Yay›nlanan yaz›lar kaynak gösterilmek kofluluyla baflka yay›n organlar›nda yay›nlanabilir. 
Yaz›lar yay›nlans›n ya da yay›nlanmas›n yazar›na iade edilmez.
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Editörden
Merhabalar, 

2007 y›l›n›n son bülteni ile yeniden birlikteyiz.
 Dünyada ve ülkemizde asl›nda hiçbir fley insanl›k ve do¤a 
için olumlu geliflmiyor.

Savafl, küresel ›s›nma, nükleer tehlike, çevre kirlili¤i, her 
fley aleyhimize gelifliyor. 

TMMOB ve ba¤l› meslek odalar› olarak, mesleki 
sorunlar›m›z›n genel sorunlar›m›zdan soyutlanarak 
çözülemeyece¤i düflüncesiyle, bütün bu olumsuzluklara 
insanl›k ad›na, gelece¤imiz ad›na karfl› duruflumuzu 
sürdürüyoruz.

Karfl› duruflumuzu ve onurlu mücadelemizin bir parças› 
olarak geliflen olaylar› ve yap›lan etkinlikleri, mesle¤imiz 
ve meslektafllar›m›zla ilgili olay ve haberleri sizlere 
duyurmaya ve bir tür yaz›l› tarih oluflturmaya çal›fl›yoruz 
bültenimizle. 

fiube bültenimizi birlikte ç›kard›¤›m›z, olaylar›, haberleri, 
geliflmeleri k›saca bülteni birlikte derleyip haz›rlad›¤›m›z, 
sevgili arkadafl›m›z Gülseren’imiz ne yaz›k ki bu bültenin 
mutfa¤›nda yer alam›yor. Çünkü onu birilerinin “kaza” 
dedi¤i, bizim ise “cinayet” dedi¤imiz olayda yitirdik. Onsuz 
ilk bültenimiz oluyor bu. Mutfa¤›nda yok ama her zamanki 
güleryüzü ile yer al›yor bültenimizde!

fiube Genel Kurulumuz 2–3 fiubat 2007 tarihinde 
yap›lacakt›r. TMMOB ve Odam›z›n 1954 y›l›ndan günümüze 
de¤in sürdürdü¤ü ilkeli mücadeleyi daha da yukar›lara 
tafl›yacak, ça¤dafl, demokrat bir yönetim oluflacak ve 
bültenimiz de bu geliflmeye koflut olarak geliflerek 
yaflamaya devam edecektir.

Yay›n Kurulu olarak meslektafllar›m›z›n üyelerimizle 
paylaflmak isteyecekleri an›, gezi notlar› vb. yaz›lar›na 
bültenimizde yer vermeyi kararlaflt›rd›k. Bu kapsamda 
M. Tevfik ÖZLÜDEM‹R arkadafl›m›z›n yaz›s›na yer verdik 
bu say›m›zda. Dost Küba’dan izlenimlerini aktar›yor 
arkadafl›m›z bize.

Üyelerimizle ve ö¤renci üyelerimizle birl ikte 
gerçeklefltirilen etkinlikleri sizlerle paylaflmak istedik bu 
say›m›zda yine.

Emekli olarak yeni yaflant›s›na bafllayan de¤erli 
üyelerimize, çal›flt›klar› kurumlarda yeni görevlere atanan 
meslektafllar›m›z, maalesef yitirdi¤imiz arkadafllar›m›za 
yer verdik, evlenenleri ve yeni do¤anlar› da unutmad›k 
do¤al olarak.

Yeni bir y›lda, yeni bir dönemde buluflmak üzere, bar›fl, 
sevgi ve mutluluk dolu bir dünya dileklerimizle…

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
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Baflyaz›

De¤erli Üyelerimiz,

19. Dönem Yönetim Kurulu olarak ac›lar›yla, tatl› an›lar›yla ve 

yaflanm›fll›klar›yla, çal›flma dönemimizin sonuna gelmifl bulunmaktay›z. 2–3 

fiubat 2008 tarihinde fiubemizin genel kurulu ve seçimleri yap›lacak. Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odas› geçen iki y›lda neler yapt›? Nereye do¤ru 

evrilmekte? Bütün bu sorular›n yan›tlar›n› çal›flma raporumuzda bulacaks›n›z. 

Ancak yinede k›saca belirtmekte yarar var. Mesle¤imiz ve Odam›z h›zl› bir 

de¤iflim süreci içinde. Bu de¤iflimi do¤ru okumak, ülke ve dünyadaki 

de¤iflimlerle örtüfltürmek, bunu yaparken TMMOB ve Oda’m›z›n elli y›l› aflk›n 

yurtsever, demokrat ve ilerici karakteri ve gelene¤inden sapmamak büyük 

önem tafl›maktad›r. Biz 19. Dönem Yönetim Kurulu olarak bu de¤erlere sahip 

ç›kt›¤›m›za olan inanc›m›zla çal›flmalar yürüttük, mesleki, sosyal etkinliklere 

imza att›k.

Siz de¤erli meslektafllar›m›z›n da, Oda’m›z›n ve mesle¤imizin geliflmelerini 

izleyip bize güç katt›¤›n› biliyor, bu anlay›flla; dünyam›za, co¤rafyam›za, 

Odam›za ve mesle¤imize sahip ç›kmak için fiubemizin Genel Kurulu’na ve 

seçimlere kat›l›m›n›z› bekler, yeni y›l›n›z› en içten dileklerimizle kutlar›z. 

19.Dönem Yönetim Kurulu ad›na

Rahmi Yücel YAfiAYAN
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BASINA VE KAMUOYUNA  
‹fl Kazalar›: Kâra Feda Edilen ‹nsan Hayatlar›

Küresel kapitalizmin vahfli istek ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda flekillendirilen insan yaflam› her geçen gün 
daha da de¤ersiz k›l›narak her alanda tehlike alt›na sokulmaktad›r. Bu sonuçlardan birisi de "ifl kazas›" 
olarak bilinmektedir. Ülkemizde her y›l onlarca emekçi gerekli önlemler al›nmad›¤›, uluslararas› 
standartlara uyulmad›¤› için ifl kazalar›nda yaflamlar›n› yitirmektedir. 

Meslektafl›m›z Gülseren YURTTAfi 27 Eylül 2007 tarihinde bir ifl kazas› sonucu yaflam›n› yitirdi. Sevgili 
Gülseren YURTTAfi‘›n ac›s› hala yüre¤imizi yak›yorken biliyoruz ki meslektafl›m›z ifl kazas›nda ölen ne 
ilk kifliydi  ne de gereken önlemler acilen al›nmazsa son kifli olacak. Yak›n zamanda Tuzla Tersanesi‘nde 
yaflanan ölümler bunun bir göstergesi de¤il midir? Tuzla Tersanesi‘ndeki kazalar sonucu meydana gelen 
kay›plar Gülseren YURTTAfi‘›n kayb›n›; onunki de daha baflkalar›n›nkini iflaret etmiyor mu? Gereken 
önlemler al›nmad›¤› takdirde Gülseren YURTTAfi‘›n kayb›ndan duydu¤umuz ac›n›n son olmayaca¤›n› 
görmek sevgili meslektafl›m›z›n ac›s›n› bizler için daha dayan›lmaz bir hale getirmektedir.

Türkiye‘de ve dünyada ifl kazalar›n›n 
ivme kazanarak gündeme gelmesi 
sermayenin koflulsuz kazanma 
h›rs›n› aç›kl›kla ifade etmektedir. 
Nitekim çal›flma alanlar›n›n güvenli 
hale getirilmesi belli ki gereksiz 
masraflar olarak görülmekte, soruna 
kökten sonuçlar üretmek yerine 
örtbas etme zihniyetiyle yaklafl›ld›¤›n› 
göstermektedir. Önceki y›llara ait 
bilgiler, Türkiye‘de ifl kazalar› ve 
ölüm say›lar›nda son y›llarda sürekli 
bir  art ›fl  yafland›¤›n›  ortaya 
koymaktad›r. Buna göre, 2003‘te 3 
bin 553 olan ifl kazas› say›s› 2004‘te 
3 bin 691‘e, 2005‘te 4 bin 688‘e, 
2006‘da 4 bin 887‘ye yükseldi. 2003‘te 
680 kifli ifl kazalar›nda yaflam›n› 
yitirirken bu say› 2004‘te 743‘e, 
2005‘te 858‘e, 2006‘da 916‘ya ulaflt›. 
Öte yandan dünyada her y›l yaklafl›k 
270 milyon ifl kazas› meydana 
gelmektedir. Bu kazalar sonucunda 
her gün 5 bin kifli ifl kazalar›nda 
yaflam›n› yitirmekte, 160 milyon kifli 
meslek hastal›¤› geçirmekte, 22 bin 
çocuk ifl kazalar›nda ölmektedir. Bu 
veriler ›fl›¤›nda Türkiye ifl kazalar›nda 
dünyada üçüncü, Avrupa‘da birinci 
s›rada yer almaktad›r. Yürekler ac›s› 
bu tablo Türkiye‘de insana, insan 
yaflam›na verilen de¤eri bir kez daha 
gözler önüne sermektedir.

29 Aral›k 2005‘te Bursa‘da Özay Tekstil‘e ait fabrikada sentetik maddelerin tutuflmas›yla bafllayan yang›nda, 
kap›lar üstlerine kilitli oldu¤u için yanarak can veren befl genç kad›n; 6 Temmuz 2006‘da toplayacaklar› 
f›nd›ktan kazanacaklar› 20- 25 YTL u¤runa Giresun‘a giden bir minibüsteki 22 tar›m emekçisi gibi yüzlerce 
iflçi her sene hayat›n› kaybediyor. Sigortas›z, zorunlu fazla mesailerde çal›flt›r›lan tekstil iflçileri de, kota 
nedeniyle ektikleri tütünü satamad›klar› için Karadeniz‘e "ifl"e giden tar›m iflçileri de, 27 Eylül 2007‘de
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Melen Çay› projesi kapsam›nda ‹SK‹ taraf›ndan Sarayburnu‘ndaki boru döfleme çal›flmas› s›ras›nda inflaat›n 
tafleronlu¤unu üstlenen Detek firmas›nda çal›flan ve  üstüne vincin tafl›y›c› kolunun (Bom) düflmesi sonucu 
yaflam›n› kaybeden meslektafl›m›z Gülseren YURTTAfi da ayn› zihniyetin ve ihmalin kurban› olarak karfl›m›za 
ç›k›yor.

‹fl kazalar› neden önlenemiyor?

fiüphesiz herkes kabul eder ki insan hayat›na ac› veren  iktisadi ve sosyal içerikli her olaya insan odakl› 
ve ortak ak›lla çözüm yarat›lam›yorsa ac›lar›n son olmas›n› sa¤lamak olanakl› de¤ildir. "‹fl kazas›" özelinde 
bakt›¤›m›z zaman da ilk olarak kazalar›n olufl nedenlerinin tam olarak belirlenmesinin bu kazalar›n önüne 
geçmek için gereken en temel araç oldu¤u görülmektedir. Temel olgunun kar amac› oldu¤u, bunun 
yan›nda gerekli denetimlerin yeterince yap›lmad›¤›, güvenlik e¤itiminin önemsenmedi¤i, teknolojinin 
kullan›lmad›¤› ve gereken özel önlemlerin al›nmad›¤› bir ortamda ad›na ifl kazas› denilen say›s›z olaylar›n 
engellenmesi mümkün olabilir mi?

Çal›flma alan›n›n insan sa¤l›¤› aç›s›ndan yetersiz olmas›, çal›flanlar›n en temel hakk› olan sa¤l›kl› ortamda 
çal›flma hakk›n› tehdit etmektedir. Bu tehdidin ortadan kald›r›lmas› için ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konusunda 
gerekli önlemlerin al›nmas› bir zorunluluktur.  Siyasi iktidarlar, mesleki e¤itim ve formasyonuyla eme¤iyle, 
bilgi birikimiyle, tar›m›n, sanayinin, alt ve üst yap›n›n her aflamas›nda üreten, sorgulayan, çal›flan mühendis, 
mimar ve flehir planc›lar›n›n görüfl ve önerilerini görmezden gelmektedirler. Bu tür yaklafl›mlar her alanda 
oldu¤u gibi ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i alan›nda da telafisi zor zararlara neden olmaktad›r.

10 Haziran 2003 tarihinde yürürlü¤e giren 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile "Esnek Çal›flma" diye tan›mlanan 
kurals›z çal›flma biçimleri güvence alt›na al›nm›flt›r. Yasa bütününe bak›ld›¤›nda, çal›flanlar aç›s›ndan 
iflyerlerinin tan›m›nda meydana getirdi¤i güvensiz çal›flma koflullar› ile birlikte yaflanan iflsizlik ve iflten 
at›lma kuflkular›, çal›flanlar›n yaflama koflullar›n› iyilefltirme çabalar›n› önleyen bir engele ve daha da 
kötüsü  "ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i" sorununa dönüflmüfltür. 

‹fl Yasas›‘n›n 82. maddesinde "Bu Kanuna göre sanayiden say›lan, devaml› olarak en az elli iflçi çal›flt›ran 
ve alt› aydan fazla sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerlerinde iflverenler, iflyerinin ifl güvenli¤i önlemlerinin 
sa¤lanmas›, ifl kazalar›n›n ve meslek hastal›klar›n›n önlenmesi için al›nacak önlemlerin belirlenmesi ve 
uygulanmas›n›n izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere iflyerindeki iflçi say›s›na, iflyerinin niteli¤ine ve 
tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik eleman› görevlendirmekle 
yükümlüdürler. ‹fl Güvenli¤i ile görevli mühendis veya teknik elemanlar›n nitelikleri, say›s›, görev, yetki 
ve sorumluluklar›, e¤itimleri, çal›flma flartlar›, görevlerini nas›l yürütecekleri, Türk Mühendis ve Mimar 
Odalar› Birli¤i‘nin görüflü al›narak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›‘nca ç›kar›lacak bir yönetmelikle 
düzenlenir" hükmü bulunmaktad›r. 

Yasal durum böyle olmakla birlikte, Bakanl›k, TMMOB‘yi "flekli" bir konumda tutma yolunu benimsemifl 
ve sürecin d›fl›na itmifltir. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› yasan›n 82. maddesine dayanarak 20 Ocak 
2004 tarih ve 25352 say›l› Resmi Gazete‘de "‹fl Güvenli¤i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar›n 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar› ile Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik‘i yay›mlam›fl ve 
mühendislerin e¤itiminden, s›nav›na ve belgelendirilmesine var›ncaya dek tüm süreci kendi inisiyatifinde 
tutmufltur. 

TMMOB, oda¤›nda ifl güvenli¤i mühendisi olmayan bu yönetmeli¤in iptali istemiyle dava açm›fl ve Dan›fltay 
10. Dairesi, an›lan Yönetmeli¤in neredeyse tüm maddelerini oy birli¤i ile iptal etmifltir. Yarg›, ayr›ca 
Bakanl›¤›n yasa gere¤i yay›mlatt›¤›n› söyledi¤i iki ayr› yönetmeli¤i de süreç içerisinde iptal etmifltir. 
Sevgili Gülseren Yurttafl, "Asya Bölgesi Muhtelif ‹çme Suyu fiebekesi Kat Ayr›m› ‹nflaat› Yeni Bo¤az Geçifl 
Projesi" gibi büyük bir projede göreve bafllarken do¤al olarak akl›na "ifl güvenli¤i" diye bir soru gelmemifltir. 
Dünya kenti ‹stanbul‘da dev bir proje de herhalde yetkililer duyarl› davran›rlar diye düflünmüfltür. Ancak, 
süreç sevgili Gülseren YURTTAfi‘›n düflündü¤ü gibi iflletilmemektedir. Sermayenin neo-liberal politikalar›yla 
yaflam alanlar›m›z›n her gözene¤inde tahakküm kurdu¤u bir kez daha ortaya ç›km›flt›r. Esnek çal›flma, 
k›sa süreli çal›flma, ödünç iflçi, tafleronlaflt›rma ve sendikas›zlaflt›rma ne yaz›k ki iflveren lehine evrilmifltir.  
Üyemiz  sevgili YURTTAfi ölümüyle ilgili aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken sorular ortadad›r. Büyük fiehir 
Belediye Baflkanl›¤› konuyu ne kadar sahiplendi; ana firman›n ihale sürecinde araç park› kontrol edilerek 
istenilen araçlar› (kamyon, vinç...vb.) kim kontrol ederek vize verdi? ‹fl güvenli¤i ile ilgili al›nan tedbirleri
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kontrol ünitesi olan belediye hangi s›kl›kta kontrol etti? Tafleron firma (DETEK) yetkili k›l›n›rken, araç 
park› kontrol edilerek onay verildi mi? Raporlar›n› kimler onaylad›? Yoksa rapor tutulmad› m›? ‹hale 
sürecinde gerek ana firma ve gerekse tafleron firman›n ifl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤› konular›nda verdikleri 
yaz›l› teminatlar kurum taraf›ndan yeterli görülmüflse, uygulamada yeteri s›kl›kta kontrol edildi mi? 
Tutanaklar tutuldu mu? Bu sorular ço¤alt›labilir. ‹fl sahibi ‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi kendisini olay›n 
d›fl›nda tutamaz. vicdanen ve etik olarak sorumludur. 

Çözüm nedir?

Aç›kça görülmektedir ki ölümlere, yaralanmalara ve çeflitli kay›plara neden olan kazalar›n önlenebilmesi 
için gerekli olan düzenleme, araflt›rma ve gelifltirme programlar›n›n do¤ru flekilde yap›land›r›labilmesi; 
ilgili bakanl›klar›n, kamu kurum ve kurulufllar›n›n, üniversitelerin, sendikalar›n ve ilgili sektörlerin bilgi 
ve birikimini bünyesinde tafl›yan kurulufl ve birliklerle birlikte hareket etme zorunlulu¤unu beraberinde 
getirmektedir. 

Riskin yüksek oldu¤u üretim ve hizmet alanlar›nda çal›flan say›s›na bak›lmaks›z›n ifl güvenli¤inden sorumlu 
mühendis çal›flt›r›lmas› art›k zorunlu olmal›d›r.

Özellefltirmeler sonucunda ortaya ç›kan sorunlar›n giderilmesi için tüm çal›flanlara ifl güvencesi sa¤lanmal›, 
toplu sözleflmelerde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konular›na kapsaml› bir flekilde yer verilmelidir.
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurullar› ifllevsel hale getirilmeli, bu kurullar›n e¤itilmifl ve yetkilendirilmifl kiflilerden 
oluflturulmas› sa¤lanmal›d›r.

Sorumlu ifl güvenli¤i mühendislerinin ilgili meslek odalar›na kay›tl› olmalar› ve odalarca mesleki denetim 
ve meslek içi e¤itime tabi olmalar› zorunlu tutulmal›d›r.

Her alandaki e¤itimde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu ciddi bir flekilde ele al›narak müfredatlara konulmal›d›r.
Kazalar›n oluflmas›na neden olan etkenlerin; ilgili kurum ve kurulufllar›n koordinasyonu ile birlikte en 
k›sa zamanda masaya yat›r›lmas› ve çözümlenebilmesi için acil olarak eylem plan› haz›rlanmas› 
gerekmektedir. Ulusal ölçekte oluflturulan bu yap›n›n; kazalar›n önlenmesi için gerekli risk haritalar›n›n 
ç›karmas›, gerekli planlamalar› ve e¤itimleri koordine etmesi ilgili yasa ve yönetmelikleri tekrar gözden 
geçirerek sahan›n ihtiyaçlar›na uygun olarak yeniden düzenlemesi ve ifl güvenli¤i kültürünün gelifltirilmesi 
için çal›flmalar yap›lmas› gerekmektedir.

‹fl kazalar›ndan dolay› meydana gelen ölümler, insan kay›plar›, sakatlanmalar can›m›z› yak›yor. Bu ac›lara 
son vermek herkesten önce siyasi iradenin elindedir. Ortaya konulmas› gereken çözüm, yap›lmas› 
gerekenler ortadad›r. Bunu yapacak ve insan odakl› düflünme felsefesini gelifltirecek bir anlay›fla ve 
yürütücüye ihtiyaç vard›r. Aksi takdirde bu kay›plar artarak devam edecek ve birçok insan›m›z göz göre 
göre bu kazalara(!) maruz kalacakt›r. Odam›z emekten yana, halktan ve toplumdan yana, ülkenin geliflmesi 
ve kalk›nmas›ndan yana dün oldu¤u gibi bundan sonra da bu konudaki yasal düzenlemelerin ve uygulamalar›n 
takipçisi olmaya devam edecektir.

Biz bir meslektafl›m›z› kaybettik, ‹stanbul fiubemizde 5,5 y›l Oda Müdürlü görevinde özverili çal›flm›fl olan 
can arkadafl›m›z Gülseren YURTTAfi‘› kaybettik. Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak can›m›z yand› ve 
yanmaya devam ediyor. Ancak umutla diliyor ve istiyoruz ki bu ve benzeri ac›lar›n sonuncusunu biz yaflam›fl 
olal›m. Bu olay›n sorumlular› yarg› önünde mutlaka hesap vereceklerdir. TMMOB ‹stanbul bileflenleri ve 
Odam›z sürecin takipçisidir.

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
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ÜYELER‹M‹ZE DUYURU!

fiubemizin 20. Ola¤an Genel Kurulu, afla¤›daki gündem ile ço¤unluk aranarak 5-6 
Ocak 2008 tarihlerinde, ço¤unluk aranmaks›z›n 2-3 fiubat 2008 tarihlerinde, afla¤›da 
belirtilen yerlerde toplanacakt›r.

Genel Kurulumuza kat›l›m›n›z ile meslek Odam›za iliflkin görüfl ve önerilerinizi 
paylaflman›z› ve yeni dönem fiube Yönetim Kurulumuzun belirlenmesi için oy 
kullanman›z› bekler sayg›lar›m›zla bilgilerinize sunar›z.	

HKMO ‹STANBUL fiUBES‹	
YÖNET‹M KURULU

GÜNDEM:

I. GÜN 

1.	Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan seçimi
2.	Sayg› duruflu
3.	fiube Baflkan› ve konuklar›n konuflmas›
4.	Çal›flma raporunun sunulmas› ve görüflülmesi
5.	Yönetim Kurulu adaylar›n›n belirlenmesi
6.	Oda Merkez Genel Kurul Delege adaylar›n›n belirlenmesi
7.	Dilek ve temenniler

II. GÜN

SEÇ‹MLER					
ÇO⁄UNLUKLU

Tarih ve Saat	 Yer

5-6 Ocak 2008	 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
09.00 – 17.00	 19 May›s Mah. Samanyolu Sok. Onur Apt. No:116/1 K:2 fiiflli/‹stanbul					

ÇO⁄UNLUKSUZ

2 fiubat 2008	 Y›ld›z Teknik Üniversitesi Oditoryumu
10.00 – 17.00	 Y›ld›z-Befliktafl/‹stanbul	

3 fiubat 2008	 TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi
09.00 – 17.00	 Y›ld›z Saray› D›fl Karakol Binas› Barbaros Bulvar› Befliktafl/‹stanbul

Not: 20. Ola¤an Genel Kurula kat›l›rken, ifllem kolayl›¤› aç›s›ndan Oda Üye Kimlik Kart›n›z› yan›n›zda 
bulundurman›z› rica ederiz. Herhangi bir soyad› de¤iflikli¤iniz varsa, de¤iflikli¤e iliflkin belgelerinizi 
(evlilik cüzdan›, mahkeme karar› vb.) yan›n›zda bulundurman›z› önemle hat›rlat›r›z.
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ÖNLENEMEYECEK ‹fi KAZASI YOKTUR! 

‹fi GÜVENL‹⁄‹ MÜHEND‹SL‹⁄‹ YAYGINLAfiTIRILMALI VE 
YASAL GÜVENCEYE ALINMALIDIR!
 

BASINA VE KAMUOYUNA  

Dünyada her y›l yaklafl›k 270 milyon ifl kazas› 
meydana gelmektedir. Bu kazalar sonucunda 
her gün 5 bin kifli ifl kazalar›nda yaflam›n› 
yitirmekte, y›lda 160 milyon kifli meslek 
hastal›¤› geçirmekte, 22 bin çocuk "iflçi" ifl 
kazalar›nda ölmektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre 
de 2006 y›l›nda 79 bin 027 ifl kazas›, 574 meslek 
hastal›¤› vakas› meydana gelmifl, bunlar›n 
1601‘i ölümle sonuçlanm›flt›r.

Türkiye‘de ifl kazalar›n›n %72‘si 50‘den az iflçi 
çal›flt›ran ifl yerlerinde meydana gelmektedir.
‹SK‹‘nin, Melen Çay›‘n›n ‹stanbul‘a Getirilmesi 
Bo¤az Geçifl Projesi Sarayburnu fiantiyesindeki 
müteahhit firma Kutay ‹nflaat Taahhüt Tic. Ltd. 
fiti. firmas›n›n tafleronu olarak çal›flan DETEK (Deniz Teknolojisi Ltd. fiti.) adl› firmada görevli Harita 
Mühendisi 35 yafl›ndaki Gülseren Yurttafl‘›n 27.09.2007 Perflembe günü saat 19:00‘da, boru tafl›yan mobil 
vinç bomunun kopmas› ile meydana gelen ifl kazas›nda hayat›n› kaybetmesi, ‹fl Güvenli¤i konusunda 
gerekli önlemlerin al›nmas›n›n önemini bir kez daha ortaya ç›karm›flt›r.

Bilim ve teknolojide yaflanan h›zl› geliflmeler, h›zl› sanayileflmeyi de beraberinde getirmifl ve buna ba¤l› 
olarak; iflyerlerinde yeterli önlemlerin al›nmamas› her y›l artan ifl kazalar›, meslek hastal›klar› ve çevre 
kirlili¤i, insan ve çevre sa¤l›¤›n› tehdit eder bir noktaya ulaflm›flt›r. 

Üretim araç ve gereçlerinin uygunsuzlu¤u, üretim süreçlerinde kullan›lan ürün, yar› ürün ve ham 
maddelerden kaynaklanan zararl› etmenler, çal›fl›lan ortam›n ve üretim süreçlerinin yetersiz ve olumsuz 
koflullar›, çal›flanlar›n en temel hakk› olan yaflama ve çal›flma hakk›n› tehdit etti¤inden ‹fl Güvenli¤i 
konusunda gerekli önlemlerin al›nmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.

27.09.2007 tarihinde meydana gelen ifl kazas›nda, Müteahhit firman›n uygulat›lmas›ndan sorumlu oldu¤u 
ifl güvenli¤i kurallar›n›n tafleron firma taraf›ndan yerine getirilmemifl oldu¤u görülmektedir. Bu durum, 
ülkemizdeki tafleronlaflt›rma uygulamalar›n›n yanl›fll›¤›n› göz önüne sermektedir. Bu olay tafleronlaflt›rma 
ve yetersiz ifl güvenli¤i konular›n› tekrar gündemimize almam›z› gerektirmektedir.

fiantiyede kaza sonras› inceleme yapmay› baflarabilen bir kaç TMMOB üyesi, kazadan hemen sonra ve 
bir gün sonras› olay yeri ile ilgili farkl›l›klar› flöyle anlatmaktad›rlar.

•	 fiantiye giriflinde proje ad›, yüklenicilerin isimleri vb. bilgilerin de bulundu¤u levhada tafleron firma 		
Detek‘in de ismi yer al›yordu. Ancak levhan›n bu bölümü bir gün sonras› itibariyle sökülmüfltü. 

•	 fiantiyedeki tüm çal›flanlar›n baretlerinin üzerinde yeni yap›flt›r›lm›fl -ana yüklenici	
firma olan- Kutay ‹nflaat‘›n ç›kartmalar› yer al›yordu. 

•	 Vinçlerin üzerlerine ve flantiyenin duvarlar›nda olay akflam› yer almayan "Montaj	
sahas›na girme", "Vinç alan›ndan uzak dur" vb. yaz›lar ilifltirilmiflti. 

•	 K›sacas› tafleron firma Detek "buharlaflm›flt›" ve ortal›kta "ifl güvenli¤i" ad›na al›nmas›	
gereken önlemlerin var oldu¤u görüntüsü yarat›lm›flt›.	
Bununla birlikte; 27/09/2007 tarihinde Gülseren Yurttafl‘›n ölümüyle sonuçlanan ifl kazas›nda kazaya 	
neden olan mobil vincin kontrollerinin yap›l›p yap›lmad›¤› da tespit edilememifltir.	
‹SK‹ projelerinde tafleron firmalar taraf›ndan yürütülen projelerde gerçekleflen ölümlerin, bir ifl kazas› 	
olarak nitelendirilemeyece¤i, as›l nedenin yetersiz ifl güvenli¤i önlemleri oldu¤u, ana yüklenici ve 
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	tafleron firmalar›n delilleri karartmaya çal›flt›klar›, Detek levhas›n›n sökülmesi, uyar› yaz›lar›n›n çal›flma 	
alan›na as›lmas›n›n bu e¤ilimin göstergesi oldu¤u aç›kça ortadad›r.	
‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i konusunun çok yönlü bir çal›flmay› gerektirdi¤inin bilinci ile;

•	 Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›‘na önerdi¤imiz çerçevede ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl	
Güvenli¤i Tüzü¤ünün günün koflullar›na uygun bir biçimde tüm ilgili kesimlerin görüfl ve önerileri 		
al›narak yaflama geçirilmesini, 

•	 Küreselleflme politikalar› ile özellefltirmeler sonucunda ortaya ç›kan sorunlar›n	
giderilmesi için tüm çal›flanlar›n ifl güvencesinin sa¤lanmas›n›, 

•	 Tüm toplu sözleflmelerde ‹flçi Sa¤l›¤› ‹fl Güvenli¤i konular›na kapsaml› yer verilmesini	
ve sendikalar›n bu konuya daha fazla sahip ç›kmas›n›, 

•	 ‹fl Sa¤l›¤› ‹fl Güvenli¤i Kurullar›n›n ifllevsel hale getirilmesini, bu kurullar›n e¤itilmifl ve	
yetkilendirilmifl kiflilerden oluflturulmas›n›, 

•	 Tüm çal›flanlara ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i konusunda sürekli e¤itim verilerek	
bilinçlendirilmesinin sa¤lanmas›n›, 

•	 ‹fl kazas› araflt›rmalar›n›n daha gerçekçi ve güvenilir olmas›n›,
Talep ediyoruz.

TMMOB, "Önlenemeyecek ‹fl Kazas› Yoktur!" demektedir.
TMMOB, "‹fl Güvenli¤i Mühendisli¤i Yayg›nlaflt›r›lmal› ve Yasal Güvenceye Al›nmal›d›r" demektedir.

TMMOB ‹STANBUL ‹L KOORD‹NASYON KURULU

GÜLSEREN YURTTAfi DAVASI’NDA HUKUK‹ SÜREÇ
Hepimizin bildi¤i gibi 27.09.2007 tarihinde Gülseren Yurttafl arkadafl›m›z›n “‹fi KAZASI” sonucu yaflam 
hakk› elinden al›nm›flt›. Ceza mahkemesi bak›m›ndan hukuksal süreç iki ana bölüme ayr›lmaktad›r.

1)Soruflturma 	 2) Kovuflturma

A) Soruflturma aflamas› iddianamenin düzenlenmesine kadar olan k›s›md›r.

B) Kovuflturma aflamas› davan›n esastan görüflülüp hüküm verilinceye kadar, davan›n son bulmas›na 
kadar geçen aflamas›n› ifade eder.

Gülseren Yurttafl davas›nda savc›l›k iddianamesi düzenlenmifl, soruflturma aflamas› tamamlanm›fl, 
davan›n ‹stanbul Sultanahmet 6. Asliye Ceza mahkemesinde görüflülmesi beklenmektedir. Art›k 
kovuflturma aflamas›na geçilmifltir.

Dava taksirle ölüme sebebiyet verme nedeniyle aç›lm›flt›r. TCK 85. madde/1. f›kras›na göre; “Taksirle 
bir insan›n ölümüne neden olan kifli 2 y›ldan 6 y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r” hükmünü 
içeriyor.

Doktrinde Taksir flöyle tan›mlan›yor; “Taksir, dikkat ve özen yükümlülü¤üne ayk›r›l›k dolay›s›yla, bir 
davran›fl›n suçun kanuni tan›m›nda belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçeklefltirilmesidir.”

Taksirli suçlardan bir di¤eri ise “B‹L‹NÇL‹ TAKS‹R” ile ifllenen suçlard›r. Bilinçli taksir flöyle tan›mlan›yor; 
Kiflinin öngördü¤ü neticeyi istememesine karfl›n neticenin meydana gelmesi halidir. Bilinçli taksirle 
ifllenmifl suçlarda verilecek ceza üçte birden yar›s›na kadar artt›r›l›r.

Bunlardan ayr›k olarak taksirle ifllenen suçlarda verilecek ceza failin kusuruna göre belirlenir. Yani 
fail fiili gerçeklefltiren kusuru varsa cezas›n›n kusuruna isabet oran› kadar ceza al›r. Bunun d›fl›nda 
fail “kusursuz” ise hiçbir ceza almas› mümkün olmaz ve dava beraatla sonuçlan›r.

Gülseren Yurttafl davas› yerel mahkemede görüldükten sonra bilmem kaç duruflma sonra bitecek. 
Muhtemelen taraflar sonucu kanun yollar›na baflvurarak temyiz edecekler.

Tüm bu yasal süreç tüketilirken, bizler Gülseren’in ölümünün gerçekten bir “kaza” m› oldu¤unu 
düflünece¤iz, yoksa Gülseren ve daha nice iflçinin, emekçinin yaflad›klar›n›n insan›n kendisine verilen 
de¤erinin sistematik, güncel bir dünya görüflünün sonucu mu oldu¤unu.	

Av. Mahir Ay	
HKMO ‹STANBUL fiUBE VEK‹L‹
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fiUBEM‹Z KÜTÜPHANES‹NE “GÜLSEREN YURTTAfi 
KÜTÜPHANES‹” ADINI VERD‹K
Yönetim Kurulumuzun 04.12.2007 tarih ve 80/300 say›l› karar› gere¤i; “‹stanbul fiube Arfliv ve 
Dokümantasyon çal›flmalar›n› büyük özverili çal›flmalar›yla S.Gökflin SEYLAM ile birlikte yürüten, 
bu ba¤lamda kütüphanemizin düzenlenmesinin yo¤un emektar› ve 2007 A¤ustos ay›na kadar ki 
süreçte oda müdürlü¤ümüzü yapan Gülseren Yurttafl’›n an›s›n› yaflatmak üzere fiube kütüphanemize, 
“Gülseren Yurttafl Kütüphanesi” ad›n›n verilmesine” karar verilmifltir.

TMMOB ÇEVRE MÜHEND‹SLER‹ ODASI 
GÜLSEREN YURTTAfi 
KÜTÜPHANES‹ AÇILIfiI
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas› ‹stanbul 
fiubesi 27 Aral›k Perflembe günü saat 19.00’da 
Gülseren Yurttafl Kütüphanesinin aç›l›fl› ve 
meslekte 10. ve 20. y›llar›n› tamamlayan 
üyelerine meslekte onur y›l› plaketlerinin 
verilece¤i bir kokteyl gerçekleflecektir.		 

GÜLSEREN YURTTAfi’I 
ANMA TOPLANTISI 
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu, fiubemizin yürütücülü¤ünde 27 Eylül 2007'de, Sarayburnu'nda 
‹SK‹'nin Melen Projesi için kurulan ve yeterli ifl güvenli¤i önlemlerinin al›nmad›¤› flantiyede gerçekleflen 
"kaza" sonucu yaflam›n› yitiren sevgili Gülseren Yurttafl için bir anma toplant›s› gerçeklefltirdi. 

8 Aral›k 2007 tarihinde Mecidiyeköy Kültür Merkezinde gerçeklefltirilen anma toplant›s›na TMMOB 
bilefleni odalar›n temsilcileri, Gülseren Yurttafl'›n o¤lu sevgili Ya¤mur, ailesi, arkadafllar› ve 
meslektafllar›m›z kat›ld›lar. Etkinli¤in bafllang›c›nda, Gülseren'in mühendislik ö¤rencilerine yapt›¤›, 
mühendisli¤in toplumsal yaflamdaki yeri ve okumufl ayd›n insanlar olarak mühendislerin 
sorumluluklar›na de¤indi¤i konuflmas›n›n yer ald›¤› bir film gösterildi. Gülseren'in arkadafllar› da 
yaflam›ndan kesitleri içeren bir sunumla etkinli¤e kat›ld›lar ve yaflanan ifl cinayetlerine dikkat çektiler.

Toplant›da konuflan TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz patronlar›n ihmali 
nedeniyle gerçekleflen ölümlere dikkat çekti ve bu konuda duyarl› olunmas› gerekti¤ini belirtti. fiube 
Yönetim Kurulumuz ad›na konuflan Hüseyin Çiçek ise Gülseren'in bafl›na gelenin kaza olmad›¤›n›, 
ülkemizde ifl güvenli¤inin ka¤›t üzerinde kald›¤›n› ve sadece patronlar›n iflinin güvenli¤i anlam›na 
geldi¤ini söyledi. Çiçek, Türkiye'nin e¤itim ve sa¤l›k alan›nda geri bir konumda oldu¤unu, ancak "ifl 
kazalar›"nda Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü s›rada yer ald›¤›n› belirterek bu konuda mücadele 
edilmedi¤i sürece ölümlerin devam edece¤ini vurgulad›. Toplant›da TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon 
Kurulu bünyesinde faaliyet yürüten ‹fl Güvenli¤i Komisyonu'nun çal›flmalar›na iliflkin bilgi sunuldu. 
Anmada ayr›ca fiubemizin ve Çevre Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubelerinin kitapl›klar›na Gülseren 
Yurttafl ismini verdikleri aç›kland›.

Toplant›da söz alan kat›l›mc›lar Gülseren'in yaflam›n› yitirdi¤i "kaza" için yürütülen hukuk mücadelesine 
sahip ç›kacaklar›n› dile getirdiler. 

Konuflmac›lar aras›nda bulunan Avukat Selva Özkarakoç ise yürütülen dava sürecine iliflkin bilgi 
vererek kat›l›mc›lar› 8 fiubat 2008 tarihinde ‹stanbul 6'›nc› Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek ilk 
duruflmaya davet etti.
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1 MAYIS
Emekçiler 
tüm 
engellemelere 
ra¤men 
bir kez daha 
1 May›s’› 
taksimde 
kutlad›lar.
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu olarak 1 May›s Sal› günü Dolmabahçe’de toplan›ld›. Ancak 
aralar›nda 1 May›s Tertip Komitesi Baflkan› ve D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam, KESK Genel Sekreteri 
Abdurrahman Dafldemir, KESK Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gö¤çe, Nakliyat-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› 
Ali R›za Küçükosmano¤lu, Dev Sa¤l›k-‹fl Sendikas› Genel Sekreteri Arzu Çerkezo¤lu, ÖDP ‹stanbul ‹l 
Baflkan› Alper Tafl, TMMOB Yönetim Kurulu II. Baflkan› Hüseyin Yeflil'in de bulundu¤u 48 kifli gözalt›na 
al›nd›.

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, KESK Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul, TMMOB Yönetim Kurulu 
Baflkan› Mehmet So¤anc›, TTB Merkez Konsey Baflkan› Gencay Gürsoy, TDB Baflkan› Celal Korkut Y›ld›r›m'›n 
da aralar›nda bulundu¤u çeflitli emek-meslek örgütü, demokratik kitle örgütü temsilcileri, Dolmabahçe 
Saray› önünde bir aç›klama yaparak, Taksim Meydan›'na ç›k›p, Kazanc› Yokuflu'nda 1 May›s 1977'de 
yaflam›n› yitirenleri anacaklar›n› belirttiler. Emniyet yetkilileri ile yap›lan görüflmenin ard›ndan yaklafl›k 
bin kifli 'Yaflas›n 1 May›s', 'Vali ‹stifa' sloganlar› eflli¤inde ve 1 May›s Marfl›n› söyleyerek, Gümüflsuyu'ndan 
Taksim'e yürüdü. Yol boyunca çevik kuvvet ekiplerinin kontrolüyle yürüyüfllerini Taksim Meydan›'nda 
tamamlayan gruba, AKM, Tarlabafl›, S›raselviler ve Kazanc› Yokuflu'ndan toplanan çeflitli gruplar kat›ld›. 
'‹flte Taksim, ‹flte 1 May›s' sloganlar› atan grup ad›na Mehmet So¤anc›, Süleyman Çelebi ve ‹smail Hakk› 
Tombul aç›klama yapt›. Kazanc› Yokuflu'nda 1 May›s 1977'de yaflam›n› yitirenlerin an›s›na sayg› duruflunda 
bulunuldu, k›rm›z› karanfiller b›rak›ld›.
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30 y›l sonra Taksim yeniden 1 May›s Alan› 

Taksim Meydan›nda bizlerin de oldu¤u mitingde, Süleyman 
ÇELEB‹ (D‹SK Genel Baflkan›), ‹smail Hakk› TOMBUL (KESK 
Genel Baflkan›), Mehmet SO⁄ANCI (TMMOB Baflkan›), Gencay 
GÜRSOY (TTB Merkez Konseyi Baflkan›), Celal Korkut 
YILDIRIM (TBD Baflkan›) taraf›ndan ortak bas›n bildirisi 
okunmufltur.

Bildiri  afla¤›dad›r.

 “Hükümet 1 May›s 2007 kutlamalar› karfl›s›ndaki tutumuyla 
“kendine demokrat” oldu¤unu gösterdi. Kendi ideolojisinin 
hedefleri ve kiflisel ikballeri konusunda demokrat kesilenler 
emekçilerin demokrasi, adalet, bar›fl, özgürlük ve insanca 
yaflam taleplerini dile getirmelerini engelledi.

Susurluk'un, yolsuzluklar›n, derin devletin köklerinin yatt›¤› 
1 May›s 77 olaylar›n›n araflt›r›lmas›n› isteyen halka Taksim'i 
kapatt›. O Taksim ki konserlerden y›lbafl› kutlamalar›na 
motosiklet flovlar›ndan flenliklere kadar her etkinli¤e, herkese 
aç›kt›r.

Bizler taleplerimizi bar›flç› flekilde dile getirmek, topluma demokrasi ve özgürlü¤ün, bar›fl›n, birlik ve 
dayan›flman›n önemini anlatmak ve 1 May›s 77'de öldürülen 36 arkadafl›m›z› anmak için Taksim'de 
buluflmak istedik. 1978'den beri görülmedik bir biçimde sert ve uzlaflmaz bir tutumla karfl›laflt›k. 
Arkadafllar›m›z›n ‹stanbul'a girmesi engellendi. Baflta 1 May›s Tertip Komitesi olmak üzere gözalt›na 
al›nd›lar copland›lar, engellendiler. ‹stanbul bir aç›k cezaevine, bir toplama kamp›na dönüfltürüldü.
Anayasal, demokratik hakk›n› kullanarak katledilen arkadafllar›n› anmak, taleplerini dile getirmek isteyen 
bizlerin daveti üzerine, bu davete icabet ederek alanlara gelenler derhal serbest b›rak›lmal›d›r. Taleplerini 
dile getirenler suçlu de¤ildir. Bu kaosa neden olanlar›n adresi bellidir. Gözalt›na alarak emekçilere gözda¤› 
verilmek isteniyorsa, y›lmayaca¤›m›z› buradan dile getiriyoruz. Tek istekleri yitirdi¤imiz dostlar›m›z› anmak 
olan insanlar, hukuksuz biçimde gözalt›nda tutulmaktad›r. Bu hukuksuzlu¤a son verilmeli ve derhal 
serbest b›rak›lmal›d›r.

Bugün sadece 1 May›s'› kutlamak isteyenler de¤il, tüm halk engellendi, hareket edemez hale getirildi. 
Topluma korku sal›nmak, esnaf, ö¤renci, kad›n gibi toplumun farkl› kesimleri emekçilere, 1 May›s'› 
kutlayanlara düflman edilmek istendi. Sanki halk cezaland›r›ld›. ‹fline ulaflmak için kilometrelerce yol 
yürümeye mahkum edildi. Bunun sorumlusu 1 May›s'› kutlamak isteyenler de¤il Hükümettir, Valiliktir. 
‹stanbullulara 1 May›s'› korku günü gibi göstermek isteyenlerdir. Korktuklar› iflçilerdir, emekçilerdir; 
korktuklar› halk›n talepleridir. ‹stanbul'da terör estiren, hukuku ayaklar alt›na alan, tüm olaylar›n 
sorumlusu olan Vali istifa etmelidir.

Bu çabalar bofla ç›kt›. Taleplerini kararl›l›kla dile getirmek isteyenler yine de Taksim'e ç›kt›. 77 de 
öldürülenleri and›, topluma mesaj›n› iletti. Bu talepler sadece alana ç›kabilenlerin de¤il, tüm toplumun 
istekleridir. Bu talepler tüm halk›n talepleridir.

Bütün bunlar AKP Hükümetinin gerçek yüzünü ortaya koymakt›r. IMF ve Dünya Bankas› talimatlar›na, 
taleplerine eksiksiz uyanlar emekçilerin taleplerini dile getirmelerine dahi tahammül edememektedir.
Bugün Taksim alan›na, 1 May›s alan›na gelemeseler dahi özgür, bar›fl içinde, demokratik bir ülke isteyen, 
eme¤in haklar›na sayg› duyulmas›n› isteyen herkesin kalbi Taksim Meydan›’nda att›. ‹stanbul'un ve 
Türkiye'nin dört bir yan›ndan onlarca 1 May›s kutland›. Binlerce insan Hükümetin emek karfl›t›, iflçi 
düflman› tutumu karfl›s›nda taleplerini dile getirdi. Yollar› kesilen binlerce iflçi Üsküdar', Befliktafl'›, 
Kurtköy'ü S›hh›ye'yi 1 May›s Alan›na, Taksim Alan›na dönüfltürdü, taleplerini hayk›rd›.
1 May›s 2007'yi olmas› gerekti¤i gibi bar›flç› ve özgür bir biçimde Taksim Alan›nda kutlayabilseydik, sizlere 
ayr›ca da¤›tt›¤›m›z konuflma metnindeki talepleri dile getirecektik.

Bu talepler hükümeti, bu talepler gericileri, bu talepler demokrasi düflmanlar›n›, bu talepler çözümü 
darbelerde arayanlar› korkuttu. Onlar›n tümüne bir kez daha hat›rlat›yoruz. Korkunun ecele faydas› yoktur. 
Siz duymak istemedi¤iniz için taleplerimiz ortadan kalkmaz. Onlarcam›z› gözalt›na alsan›z dahi yüzler, 
yüzlercemizi gözalt›na alsan›z dahi binler, onbinler taleplerimizi dile getirmeye devam edecek.
Hükümete bir kez daha sesleniyoruz. Eme¤in taleplerine kulak verin, toplumun taleplerine kulak verin. 
1 May›s 77'yi kana bulayanlar da 12 Eylül darbecileri de emekçileri, toplumu susturmak istiyordu.; 
baflaramad›lar. Sizin gücünüz ise bizi susturmaya hiç yetmez.
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KOCAEL‹ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ BÖLGE TOPLANTISI  
Kocaeli Temsilcilik Bölgesinde bulunan Harita ve Kadastro Sektörü bileflenleri, 15 Nisan 2007 Pazar günü 
kahvalt›l› toplant›da bir araya gelerek sorunlar›n› ve mesleki dayan›flman›n ve iliflkilerin gelifltirilmesine 
yönelik plan ve görüfllerini paylaflt›lar.

Kocaeli ‹l Temsilcili¤inin ev sahipli¤inde 
gerçeklefltirilen toplant›ya, KOÜ Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof. 
Dr. Haluk KONAK, KOÜ ‹nflaat Mühendisli¤i Bölüm 
Baflkan› Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK, Kocaeli 
Büyükflehir Belediyesi Baflkan vekili ‹lyas fiEKER, 
Kocaeli Kadastro Müdürü Metin ÖZAYDIN, 
Kuruçeflme Belediye Baflkan› Ali KAHRAMAN’›n 
yan› s›ra Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i 
bölüm ö¤retim üyeleri, özel sektör temsilcileri 
ile çok say›da kamu kurum ve kurulufllar›nda 
çal›flan 60’› aflk›n Harita Mühendisi kat›lm›flt›r.

Kocaeli ‹l Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Cankut D. ‹NCE 
aç›l›fl konuflmas› yaparak; “Yeni çal›flma 
döneminde daha güçlü bir oda ve üye iliflkisi 
kurmay› hedeflediklerini, bölge ve dan›flma 
toplant›lar›n›n düzenli aral›klarla sürdürülmesini 
önemsed ik ler in i ,  ge lecekte  örgütse l  
dayan›flmam›z›n artan ivmeyle yükselece¤ini 
ümit etti¤ini,  bu konuda bölgemizdeki 
meslektafllar›m›zdan gerekli kamuoyu deste¤ini 
beklediklerini” özellikle vurgulam›flt›r.

‹lk gündem maddesinde Özel sektör ve Kamuda 
çal›flan Harita Mühendislerinin beklentileri ile 
sorunlar› tart›fl›lm›fl ve çözüm önerileri üzerinde 
durulmufltur. Toplant›da; Kocaeli Üniversitesinde 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümünün 
aç›lmas› ve Lisans E¤itimine bafllamas› önemli 
bir bafll›k olarak gündeme al›nm›flt›r.

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Baflkan vekili ‹lyas 
fiEKER; “2004 y›l›nda Büyükflehir Belediyesi’nde 
sadece 2 harita ve kadastro mühendisi varken bu 
say›n›n flimdi 20’ye ulaflt›¤›n›; Belediye olarak naz›m imar planlar›n› oluflturduklar›n›; flehirleflme sürdükçe 
harita mühendislerinin de iflinin bitmeyece¤ini; yeni temsilcilik döneminde desteklerinin sürece¤ini” ifade 
etmifltir.

Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Haluk KONAK, konuyla ilgili söz alarak; bölümün kurulufl sürecinden söz etmifl 
ve kent yaflayanlar› ile yapacaklar› iflbirli¤inin önemine de¤inmifltir. Prof. Dr. KONAK konuflmas›n›n 
devam›nda; “Kocaeli’nde Neden Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i E¤itiminin gerekli ve önemli 
oldu¤unu, Bölüm olarak Kocaeli Kenti ve Çevresi için Bilim, E¤itim ve Mühendislik Hizmetleri ve Hedeflerinin 
ne oldu¤unu” belirterek; bu süreçte Kent ve Meslek kamuoyundan ald›klar› yo¤un destekten ötürü 
teflekkür etmifltir.

fiubat ay›nda fiubemizin deste¤iyle Kocaeli’nde gerçeklefltirilen ‹stanbul Haritac›lar› Sosyal Çal›fltay› 
hakk›nda bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Murat S. ÇEPN‹; “Haritac›lar Sosyal Çal›fltay›n›n amaçlar›ndan söz 
ederek, gelecekte bölüm olarak etkin bir biçimde bu tür etkinliklerin içerisinde yer alacaklar›n› ve Kocaeli 
kenti ile bölüm aras›nda organik ba¤lar›n gelifltirilece¤ini söylemifltir” . 

Toplant› sonunda yap›lan ortak aç›klamada; kentimizde ve üniversitemizde Harita Mühendisli¤i bölümün 
kurulmas›ndan duyulan memnuniyet vurgulanm›fl; Harita ve Kadastro Mühendisleri için çal›flma ve lokal 
alanlar›n›n çözüme kavuflturulmas› gerekti¤i ifade edilerek, benzer toplant› ve faaliyetlerin artt›r›larak 
devam etmesi istenmifltir.
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HAVANA NOTLARI
Herkesin zihninde bir Küba imaj› vard›r. Hakk›ndaki say›s›z spekülasyonlar bir kenara, yaflam›n bizim 
al›fl›k olmad›¤›m›z bir biçimde akt›¤› devinen gerçek Küba var. 12–16 fiubat 2007 tarihleri aras›nda 
düzenlenen 12’inci Havana Biliflim Kongresinin alt etkinliklerinden biri olan 5’inci Geomatik Kongresini 
(Geomatica 2007) ö¤renir ö¤renmez tereddütsüz bu etkinli¤e kat›lmaya karar verme nedenlerimden 
biri de Gerçek Küba’y› görme iste¤im oldu. Bir gezi yaz›s› niteli¤indeki bu yaz›da gerek Küba ve 
Havana’ya, gerekse kongreye iliflkin izlenimlerim yer almaktad›r.

Öncelikle tarihsel geçmifli baflta olmak üzere Küba’ya k›saca bir göz atal›m. Karayiplerde yer alan 
bir ada ülkesi olan Küba’n›n yüzölçümü Türkiye’nin yüzölçümünün yedide biri büyüklü¤ünde. Ayn› 
flekilde nüfusu da Türkiye nüfusunun yedide birine eflit olan Küba’n›n en büyük kenti 2,3 milyonluk 
nüfusu ile baflkent Havana. Kristof Kolomb’un ilk ayak bast›¤› kara parças› olan Küba’n›n yerlileri ya 
‹spanyol sömürgeciler taraf›ndan katledilmifller ya da Avrupa’dan sömürgecilerle beraber gelen ve 
metabolizmalar›n›n yabanc›s› oldu¤u salg›n hastal›klar nedeniyle yok olmufllar. ‹spanyol sömürgeciler 
taraf›ndan fleker kam›fl› ve tütün plantasyonlar› baflta olmak üzere tar›m ve ormanc›l›k faaliyetlerinin 
yürütüldü¤ü Küba, ayn› zamanda deniz ticaretinin yap›ld›¤› limanlar› ile bulundu¤u bölgede ön plana 
ç›km›fl. 19’uncu yüzy›l sonunda Kübal› yurtseverlerin ba¤›ms›zl›k mücadelesi ile ‹spanyol 
sömürgecili¤inden kurtulan Küba, ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan k›sa bir süre sonra ABD’nin arka 
bahçesine dönüflmüfl. 1950’lere gelindi¤inde Batista adl› bir askerin diktatörlü¤ünde bulunan Küba, 
kumarhaneleri, fuhflun kol gezdi¤i batakhaneleri ve e¤lence sektörü ile an›l›r olmufl. Baflta ABD 
flirketleri olmak üzere adada çok say›da yabanc› flirketin faaliyet yürüttü¤ü bu dönemde Küba halk› 
cahilli¤in ve yoksullu¤un pençesine itilmifl. ABD güdümündeki Batista rejimine karfl› Fidel Castro ve 
arkadafllar›n›n bafllatt›klar› mücadelenin zaferle sonuçland›¤› 1959 y›l›ndan bu yana sosyalist Küba 
her alanda önemli ilerlemeler kaydetmifl bulunuyor.

Ülkemizde oldu¤u gibi dünya genelinde de giderek daha fazla ilgi oda¤› haline gelen Küba’ya gidiflim 
öncesinde Küba okumalar› yap›yorum. Bu süreçte ‹spanya Hükümetine ba¤l› olarak kültürel alanda 
faaliyet yürüten Cervantes Enstitüsünde Küba’da çok sevilen ve Küba’n›n ba¤›ms›zl›k hareketinin 
öncüsü olan Jose Marti’nin 154’üncü do¤um y›ldönümü nedeniyle gerçeklefltirilen bir etkinli¤e de 
kat›l›yorum. Söyleflinin hemen ard›ndan foto¤raf sanatç›s› Serpil Y›ld›z’›n uzun süreli Küba gezisi 
boyunca çekti¤i, say›s› 7500’ü aflan foto¤raflar›ndan bir seçkinin yer ald›¤› serginin aç›l›fl› yap›l›yor. 
Küba Büyükelçili¤i Birinci Sekreteri Alejandro Simancas Marin, Jose Marti’nin yaflam›n›, yaz›lar›ndan 
ve fliirlerinden al›nt›lar yaparak anlatt›¤› konuflmas›nda Küba’n›n bugününe dair bilgi vererek ve yeni-
liberal sald›rganl›¤a karfl› Latin Amerika’da bafllat›lan mücadeleyi k›saca özetliyor. Konuflmas›nda 
yapt›¤› en çarp›c› vurgulardan birisi ise çocuklar›n Küba’n›n en ayr›cal›kl› kesimi oldu¤u. 

Sovyetler Birli¤i’nin çözülüflünün ard›ndan enternasyonalist dayan›flman›n do¤al bir uzant›s› olarak 
pek çok alanda Küba’ya verilen deste¤in kesildi¤i 1990’l› y›llar “Özel Dönem” olarak adland›r›l›yor. 
Pek çok zorlu¤un üstesinden gelindi¤i bu evrede k›s›nt›ya gidilmeyen tek fleyin, Kübal› çocuklara 
günlük olarak yap›lan süt da¤›t›m› oldu¤u ifade ediliyor. Gerçekten de Kübal› çocuklar›n ayr›cal›klar› 
Serpil Y›ld›z’›n objektifinden sergiye tafl›nan foto¤raf karelerine yans›yor. Küba’da yaflam› ve Küba 
insan›n› anlatan 30’u aflk›n foto¤raf›n› sergileyen Serpil Y›ld›z, Küba’ya önce görece k›sa süreli bir 
gezi düzenlediklerini, ancak daha sonra bununla yetin(e)meyip Küba’n›n hemen hemen bütün yörelerini 
kapsayan üç aydan uzun bir süreli bir gezi gerçeklefltirdiklerini söylüyor. ‹zlenimlerini k›saca 
kat›l›mc›larla paylaflan Y›ld›z’›n yapt›¤› bir vurgu son derece çarp›c›: “Huzur kelimesinin ne anlama 
geldi¤ini Küba’da anlad›m.”…

Devrimden günümüze Küba ve Küba insan› önemli bir dönüflüm geçirmifl. Devrimin hemen ard›ndan 
bafllat›lan okuma yazma seferberli¤i, yeni insan›n yarat›lmas› yönünde at›lan ilk ad›mlardan biri 
olmufl. Bu hamleler, aradan geçen neredeyse 50 y›ll›k zaman diliminde güçlenerek devam ediyor. 
Do¤al kaynaklar› son derece s›n›rl› olan, fleker kam›fl› ve tütün ürünleri d›fl›nda önemli bir ihraç 
ürününe sahip olmayan Küba, benzer koflullara sahip di¤er Latin Amerika ülkeleri ile 
karfl›laflt›r›lamayacak ölçüde bir ilerleme kaydetmifl bulunuyor. Bugün Küba, ortalama yaflam süresinde 
geliflmifl kapitalist ülkelerin düzeyini yakalam›fl durumda. Yeni do¤an çocuk ölümlerinde Latin Amerika 
ülkeleri aras›nda en düflük düzeye yine Küba’da ulafl›lm›fl durumda. Kübal›lar hakl› olarak e¤itim ve 
sa¤l›k alanlar›nda yapt›klar› at›l›mlarla övünüyorlar.


