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başyazı

Merhaba,

Bültenimizin Şubat 2012 tarihli ve 21. Dönem Yöne-
tim Kurulu’nca hazırlanan bir önceki sayısından sonra 
22. Dönem Yönetim Kurulu’nun ilk bülteni olma özelli-
ğini taşıyan Temmuz sayısı ile yeniden sizlerle birlikte 
olmanın heyecanı içindeyiz.

Bildiği gibi şube genel kurulu ve seçimleri 28-29 
Ocak 2012 tarihlerinde yapıldı. Öncelikle Genel Kurula 
ve seçimlere katılan, destek ve emek veren tüm mes-
lektaşlarımıza, dostlarımıza, şube çalışanlarına ve öğ-
renci üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bilinmelidir ki, 36 
yılı aşkın bir süredir HKMO İstanbul Şubesi Yönetimleri;  
üyelerinin desteğinden aldığı güçle ve özgüvenle, üret-
tiği değerlere, geleneğine ve birikimine sahip çıkarak, 
bilimden, emekten, insandan yana, aklın yol göstericili-
ğinde yürüyüşüne devam edecektir.

Yeni dönemde çalışmalarımızı ve ülkemizde yaşa-
nanları kısa başlıklar halinde sizlerle paylaşmak, değer-
lendirmelerinize sunmak istiyoruz.

25 Şubat 2012 tarihinde Ücretli Mühendis Mimar Şe-
hir Plancısı ve İşsizler Kurultayı, 17 Mart 2012 tarihinde 
ise TMMOB Demokrasi Kurultayı, yerel kurultay çalış-
malarından sonra Ankara’da yapıldı. Kurultay delegeliği 
şartına, önce yerel kurultaylara oda bazında katılanların 
1/10’nun, ardından ise sadece katılımcıların delege ola-
bileceği yolundaki karar, merkezi kurultayın odakların 
genel merkez yöneticilerinin katılımının ağırlık oluştur-
duğu bir etkinliğe dönüşmesine neden oldu. Yine iki 
gün olarak düzenlenen kurultayların bir güne sıkıştırıl-
mış olması da sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. 

10 Mart 2012 tarihinde Şube Danışma Kurulu top-
lantısı gerçekleştirildi. Yönetimlerin başarısının; şube 
yönetiminden temsilcilerimize, mesleki denetim so-
rumlularımıza, üyelerimize kadar birlikte paylaşımla 
ve katkılar ile artacağı açıktır. Ülkemiz ve dünyadaki 
gelişmeleri, meslek alanımızın güncel dinamiklerini, ha-
yata ve mesleğimize dair bakış açılarımızı ele aldığımız 
döneme yönelik hedefl erimizi de içeren taslak çalışma 
programını olabildiğince ulaşabildiğimiz tüm üyele-
rimizle paylaşıp, görüşlerine açtık. Üyelerimizin görüş 
ve önerileriyle zenginleşen çalışma programını bu top-
lantıda da katkılarla zenginleştirerek, çalışma dönemini 
kolektif bir anlayışla örgütlemeyi hedefl edik. Bu çerçe-
vede oluşturulan komisyonlara katılım tüm üyelere du-
yurularak oluşturuldu ve çalışmalarına başladı.

21-22 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek 
HKMO 43.Olağan Genel Kurulu’na yönelik görüş ve 
önerilerimizi değerlendirmek üzere 7 Nisan 2012 tari-
hinde yoğun katılımlı delege toplantısını gerçekleştir-
dik. Toplantıda; ülke ve dünyadaki gelişmeler, siyasi ik-
tidarın TMMOB ve bağlı odaları KHK ile işlevsizleştirme, 
güçsüzleştirme, yetkisizleştirme girişimleri, çoğunluğu 
oluşturan ücretli çalışan ve işsiz üyelerin başta istihdam 
sorunu olmak üzere, sosyal güvence, sağlık ve eko-
nomik haklarına yönelik saldırılar ve hak kayıplarının 
artarak devam ettiği vurgulandı. Bu bağlamda Genel 
Merkez yönetiminin bu saldırılara daha güçlü karşı du-
ruş gösterebilmesi için; üyelerini harekete geçirebilen, 
üyeleriyle karşılıklı bilgi alışverişine dayalı ilişki kuran, 
birleştirici yapıcı ve kucaklayıcı bir çalışma anlayışını 
daha ileriye taşıması gerektiğinin altı çizildi.

Ülkenin dört bir yanında meydana gelen iş kazala-
rında güvencesiz, geleceği ipotek altına alınmış işçiler, 
emekçiler, yoksul insanlar cinayetlere kurban gitmeye 
devam ediyor. Geçen yıl Elbistan’da 10 işçi, ardından 
Adana’da 10 işçi, 11 Mart 2012 tarihinde ise Esenyurt’ 
ta çadırlardan oluşan bir şantiyede çıkan yangında 11 
işçi yanarak can verdi. SGK istatistiklerine göre, sadece 
kayıtlara geçen verilere göre 2008’de 865 olan iş kaza-
ları sonucu ölüm, 2010 yılında 1434’e ulaştı. Eğer SGK 
2011 ve 2012 yılı istatistiklerini açıklayabilirse, bu yıllar-
da ölüm sayısının çok daha arttığını göreceğiz.

Kentimizde kamusal alanlarını ranta, sömürüye, ta-
lana açma girişimlerinden olan Taksim Meydanı ve Gezi 
Parkı ile Haydarpaşa Garı ve Çevresi projeleri konusun-
da odamız, süreci diğer bileşenlerle birlikte yakından 
takip etmekte olup halktan yana kamunun çıkarını sa-
vunmaya devam edecektir. Bilindiği üzere Taksim Mey-
danı ve Gezi Parkı; başta İstanbullular olmak üzere her 
insan için bir özgürlük alanı, dayanışma alanı, 1 Mayıs 
kutlama alanı, sosyalleşme alanı, sevincini, üzüntüsünü 
paylaşma alanıdır. Yine günün her saatinde yaşlıların, 
kadınların, çocukların, engellilerin kısacası herkesin 
özgürce bulunabildiği tek alandır. Böylesi bir alan; söz-
de trafiğin yer altına alınarak alanın yayalaştırılmasının 
hedefl endiği ve tarihi Topçu Kışlası’nın tarihi değerlere 
sahip çıkmak bahanesi ile yapımını hedefl eyen plan 
değişikliği ile aslında betonlaştırılmakta, paralı hale ge-
tirilmekte, alana ulaşım güçleştirilmekte, dahası kanlı 
1 Mayıs unutturulmaya çalışılmaktadır. Benzer man-
tığın Haydarpaşa Garı ve Çevresi için de söylememiz 
mümkün. O nedenle hepimizin kentimizin değerlerine, 
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kamusal alanlarına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu 
meydan ve alan tüm insanlarındır.

Kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” yasası olarak bili-
nen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kındaki Yasa Tasarısı”  15.05.2012 tarihinde TBMM de 
kabul edilerek yasalaştı. Bu yasa ile bütün yetkiler Çevre 
Ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’nin elinde toplanmakta, 
kendi değerlendirmeleri ile her yapı “riskli yapı”, her yer 
“riskli alan”, her alan “rezerv alanı” olarak ilan edilebilir 
hale gelmiştir. Sözde riskli yapıların yıkılması, riskli alan-
ların tasfiyesi yasa tasarısının amacı olarak tarif edilmek-
le birlikte tasarının gizli amacının TOKİ ve gizli ortağı 
yandaş inşaat şirketlerini güçlendirilmesi, rantın payda-
şı yapması olduğu açıktır. Ancak, bu amacı gerçekleştir-
mek isterken seçilen yöntem insanca olmaktan uzaktır. 
Tercih edilen bu yöntemle kent merkezlerini yoksul ke-
simlerden arındırarak “soylulaştırılmakta”, yoksul kesim-
leri de banka kredisi kullanmaya ve borçlanmaya zorla-
yıp, yoksulluğu itmektedir. Bu arada Samsun’un Canik 
İlçesi’ndeki Mert Irmağı kıyısına, dere yatağına yapılan 
“örnek” 450 haneli TOKİ Kuzey Yıldızı Konutları sel suları 
altında kaldı. Sel nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Birçok 
konut yaşanmaz halde ve çökme tehlikesi nedeniyle 
binalar boşaltıldı. Gözü kârdan başka bir şey görmeyen 
TOKİ, dere yatağına yerleşim inşa ederek insanları bile 
bile ölüme gönderdi.

Yine kamuoyunda 2B Yasası olarak bilinen “Orman 
Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine 
Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değer-
lendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun tasarısı” 19.04.2012 tarihinde TBMM 
de kabul edilerek yasalaştı. Geçmiş yıllarda arsa spekü-
latörlerine, yap-satçılara, arazi mafyasında birikimini ve-
rerek 2B arazilerinden arsa veya ev satın alan dar gelirli 
emekçi insanlar kıskaçtalar. Şimdi satın aldıkları yeri tek-
rar satın almak için yeniden, bu kez devlete para ödeye-
cekler. Ardından evlerinin “ Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Yasa “ kapsamına sokularak 
“riskli yapı”, “riskli alan”, “rezerv alanı” gereğince yıkılma-
sı gereken yapılar konumuna sokularak, emekçi ve dar 
gelirli insanlar gerek yıkım nedeniyle gerekse yapılacak 
yeni yapılar nedeniyle bir kez daha borçlandırılacaklar-
dır.

“Yeni anayasa” hazırlığı çerçevesi bağlamında; dün-
yanın en hızlı kalkınan ilk üç ülkesinden biri olma ve kal-
kınmış on ülke arasına girme arifesinde olduğu yetki-

lilerce söylenen ülkemizde; insan haklarının gerçekten 
uygulanması, çatışmalı ortam ve akan kanın durması, 
örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, ger-
çekten parasız sağlık ve eğitim hakkının sağlanması, ar-
tarak devam eden iş cinayetlerinin son bulması, “devlet 
için bin operasyon”a imza atanların yargısız infazlarının 
hesabının sorulması, keyfi gözaltına almalarınn son bul-
ması umudumuzdur.

Oda örgütlülüğü çatısı altında bilimin ışığında ve ak-
lın yol göstericiliğinde çalışmalarımızı gerçekleştirirken; 
halktan ve emekten yana olmaya, emeği ve insanı ça-
lışmanın merkezine koymaya, kamusal denetimi savun-
maya her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu 
gerçeğinden hareketle sizleri birlikte dayanışma ruhu 
içinde üretmeye, paylaşmaya, davetimizi bir kez daha 
tekrarlıyoruz.

HKMO İstanbul Şubesi

22. Dönem Şube Yönetim Kurulu
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Van tu turi for me

Deniz Baş

Dört ayı geçti Van’da yaşıyoruz. Ömrümüzün birkaç ayı 
daha buralarda sürecek. Yani “ora” ları buralar belledik. Sekse-
nimizi görürsek, kısa bir zaman dilimi ömrümüzde. Seneyi gö-
remezsek, epey yaşamış sayılacağız Van topraklarında. Şehrin 
bomboş olduğu, gecelerin hayalet şehir diyebileceğimiz gün-
lerinden, tatilin bu günlerinde İstiklal Caddesi kalabalığına 
kavuştuk. Kahvaltısından, kalesinden, Akdamar’ından zaten 
haberdarsınızdır. Dırdır yapmayayım boşuna. Kahvaltı bizim 
evlerde daha güzel desem, ağız tadımdan şüphe edersiniz. 
Hangi kaleye çıksam aynı tat desem, sen manzaradan ne an-
larsın dersiniz. Akdamar’a tekneyle gittik desem, Adalar’dan 
bahset dersiniz. Yani ne yazılacaksa yazmışlardır ve eminim 
sizler okumuşsunuzdur. Biliyorsunuzdur yani. Sizi tatmin ede-
meyeceğimiz muhakkak. Ben de Van kedilerinden bahsede-
ceğim size. 

Bir mühendis gibi, şantiyelerde geçiriyoruz Van’daki gün-
lerimizi. Sabahları erken kalkmak çok kolay gerçekten. Yaz kış 
farketmiyor. Güneş erkenden tepende beliriveriyor. Kolaysa 
karşı koy. Kalk giyin kuşan, susuz günlerde ıslak mendille yü-
zünü sil çık dışarı. Puaça yerine yağlı çörek ye. Çorba iç. Öğlen 
et ye. Akşam et ye. Sürekli et yemekten bık sonunda. Karpuz 
çıktığına öyle bir sevin ki, yanında peyniri ihmal etme. Peynir 

dediysek otlu peynir gelmesin aklınıza, acayip tuzlu çünkü. 
Sevmeniz için çok yemeniz gerek. Tuzundan dolayı çok yiye-
medim ben. Yani sevmek için erken, yemek için geç. Bal kay-
mak güzel ama. Fındıklısı karadeniz havası katıyor biraz Van’a. 
Ağacı az, fındığı ballı. Kedisi mır mır…

Kar mayısta zar zor eridi. Hala Süphan’da Gevaş’ta tepe-
lerde duruyor. Ama keşke erimeseydi, erimeseydi de, şehrin 
gerçeğiyle karşılaşmasaydık. Yolla perişan. Yapılar eski. Yenile-
ri de dahil hasar görmüş çoğu. Yıkımlar başladı başlayalı toz-
dan geçilmiyor. Trafik ışığı yanınca, Abide-i Hürriyet’e dönü-
yor beş yolu olan kavşağı. Trafik kurallarına uyanlar kuzu kuzu 
beklerken, şerit ve ışık ihlalleri yapanlar takmıyorlar, sistemin 
kurallarını. Trafik ışıklarının bozulduğu günler, şehirde trafik 
sorunu da olmuyor doğal olarak. Kedi gibi kıvrılıp geçiyoruz 
her akşam, beş yolu olan kavşaktan.

Şehirde plakalar ya İstanbul, ya Adana, ya Karadeniz men-
şeli. Trafikte durdurulmamak için böyle tercih etmiş yerli halk. 
Ama durdursa trafik ekipleri, isterse Hollanda plaka olsun an-
laşılır hemen Vanlı. Çünkü her ayrılık tek bir cümle ile hayat 
buluyor : “Başım gözüm üstü”. Dur bakalım hemşerim.

Müthiş bir biat kültürü var. Saygı hürmet sonsuz. Bu ko-
nuda abartıya varıldığını söylememde sakınca yok. Böyle biat 
etmek alışkın olmadığımız bir şey. Bunun üzerine sanırım be-
nim söz söylemeye hakkım olmaz. Sadece nedenini merak 
ediyorum. Başım gözüm üstü. Maviye çalan gözleri bir harika 
ama kedilerinin.

İnsanlar aslında birbirlerini sevmiyorlar, gibi hissettim. Dı-
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şardan gelenlerin sevilip sevilmedikle-
rini geçiyorum ama kendilerini sevmi-
yorlar, gibi hissettim. Her köylü diğer 
köyden şikayetçi, gibi hissettim. Arala-
rındaki bu düşmanlığın nedenin ne ol-
duğunu, gibi hissedemedim. Ama öyle 
gelmiş öyle gidiyora bırakmış insanlar 
kendilerini gibiyi hissettim.  Kendileri-
ni dedim, kedilerini demedim. Kedileri 
oldum olası severim çünkü. Ama evde 
beslemeyi sevemedim ne yalan söyle-
yim. 

Şehirdeki araçların camları genel-
de filmlerle karartılmış. Güneşin çok 
olmasıyla açıklanamayacak kadar aca-
yip geliyor bu bana. Ama bir kedisi var 
arkadaş, görmeden olmaz.

Doğası güzel bir şehir, ama şehir 
merkezinde merkeze yakın yerlerde 
yeşillik denen şey, sadece ot diken. 
Yeşili olan yerleri de bulduk ama ağaç 
çok az. Olan ağaç da o kalabalığa yet-
miyor. Bence. Kedisi ama sahiden gü-
zel. Sahili var ama kedisi sahilinden de 
güzel. Buraya gelen en güzel şey olsa 
gerek Van kedisi.

Deprem sonrası şehri boşaltan ka-
labalık, “zaman örter herşeyin üstünü” 
misali, şehre dönüyor. Ocak ayında 
bomboş olan sokaklar, şimdi cıpcıvıl. 
Karanlık sokakları şimdi, evlerin lam-
baları aydınlatıyor. Doyduğun değil, 
doğduğun topraktır senin memleketin 
diyorum da kimseyi inandıramıyorum. Neden döndüklerini 
başka türlü açıklayamıyorum. Kedisi için bile olabilir belki ama 
kim bilir.

Hala sokaklarda, koca koca apartmanlar yıkılmayı bek-
liyor. Orada yaşananlar, artık başka bir coğrafyada yaşanıyor 
diyerek, avutuyorum kendimi.  Başka bir coğrafya acılara ilaç 
olmuşsa, bundan sadece mutluluk duyduğumu belirtiyorum. 
Bütün Van kedilerini çok seviyorum.

Van’da bol bol çay evleri var. Bol boldan öte okey salonları 
var. Çok çay içtik, azını sevdim. İşin gerçeği, kaçak da olsa, yerli 
de olsa, çay yapmayı bilmiyor Vanlı kardeşlerim. Bilenleri de 
bir elin parmakları kadar sayabiliriz. Evde yaptığımız çaylar, 
Van’da içtiklerimden her zaman güzel oldu ne yalan söyleye-
yim. Okey salonlarında yer olmadığı için, Vanlı hemşerilerimi-
zin masaları boşalsın diye beklediğimiz de oldu, üzüntü ile be-
lirtiyorum. Bir Van kedimiz olsa ne mutlu olurum bir bilseniz.

Yaz geldikçe, caddeleri İstiklal Caddesinden kalabalık olu-
yormuş sahiden. Gördük ve inandık.  Görseniz siz de şaşarsınız 
kalabalığa. Hatta ve hatta 11 ile 16 arası, ana caddelerindeki 
insan hareketi bir milyondan fazlaymış. Biliyor muydunuz aca-
ba? Ve oysa şehirdeki Van kedisi hareketi sıfıra yakın. 

O kadar övülen Edremit sahillerinde, Gevaş’ta köfte yedik. 
İskele’ye indik. Ama tertemiz mekan bulamadık maalesef. Ba-
raka köfte salonlarından daha iyilerini hak ediyor Van. Bir Van 
kedisi yetmez. Yetmediği için zaten söylüyorum ya bunları.

TOKİ sayesinde şehir tam bir şantiye görünümünde. Bunu 
uçaktan çok rahat görüyoruz. Bunun iyi mi kötü mü olduğu 
konusunda farklı görüşler hakim. TOKİ konutlarının şehir 
merkezlerinden uzakta olduğu görüşü ağır basıyor. Bağlantı 
yollarının yapılmamasından dolayı halkın bir kısmı belediyeyi 
suçluyor. Halkın bir kısmı da, sırf belediye suçlansın diye yol-
ların yapılmadığını, aslında TOKİ’nin bu yolları yapması gerek-
tiğini söylüyor. Burada böyle bir yaşanırlık var. Halk sadece iki 
partiye inanıyor. Ama yapılanlardan memnun olmayan çok 
az. Çünkü şehrin yeni yapılaşmaya çok çok ihtiyacı var. Bu ne-
denle TOKİ’nin burada yaptıklarını çok önemsiyor ve başarılı 
buluyorum.  Van kedisini ise tek geçerim bu dünyanın kedileri 
arasında.

Hayatımda ilk defa burada yediğim inci kefali balığını ve 
tadına baktığım Van muzunu sanırım bir daha hiç yemeyece-
ğim.  Sevmedim sevemedim. Yöresel yemeklerini ise çok sev-
dim. Tırşik bir harika mesela. Van kedisi bir, tırşik iki.

Bilmem anlatabildim mi dostlar

Başım gözüm üstüne ve hürmet ederim sonuç olarak.

Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Mühendisi
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Erol KÖKTÜRK

“15 Mayıs 1912 tarihinde İstanbul’da doğdum. Asker olan 

babam Ali Rıza, o yıllarda Harbiye Levazım Mektebi’ni bitirerek 

4. Ordu Menzil Müfettişliğine atandı. Böylece 1. Dünya Savaşı 

devam ederken evimiz İstanbul’dan Şam’a taşındı. 1916 yılın-

da babamın ölümü ve Şam’ın İngiliz birliklerinin eline düşmesi 

üzerine, annemle birlikte Mısır’da bir göçmen olarak yaşayan 

dayımın yanına gittik. Ağabeyim Muammer ve ablam Kamuran 

benden çok büyüktüler. Ağabeyim Mersin’e giderken, ablam Türk 

bir mühendisle evlenip Şam’da kalmıştı. Tanta’da iki yıl okula 

gittim. Dayımın beklenmeyen ölümü üzerine, Şam’a ablam ve 

eniştemin yanına döndük. İlköğrenimimi, 1925 yılında müdürü 

bir Hıristiyan-Arap olan Muhacirin Mahallesi Örnek İlkokulun-

da bitirdim. 1927 yılında Mersin’e ağabeyimin yanına geldim. 

Yengemin ağır bir hastalığa yakalanması yüzünden, o yıl okula 

gidemedim. Ertesi yıl Hama Bayındırlık Müdürü olan eniştemin 

yanına döndüm; dışardan 8. sınıf sınavını vererek bir üst sınıfa 

geçtim...”

diye anlatır kendi özgeçmişini… Adı mı? Macit… Kitabım-

da böyle yazdığım için bazı meslektaşlarım kızdılar bana… 

Macit ERBUDAK… Prof. Macit ERBUDAK…

Diğeri de,

“Benim babam askerdi. Benim dünyaya geldiğim 1912 yı-

lında Suriye, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. Dolayı-

sıyla ben Osmanlı İmparatorluğu devrinde doğmuş bir insanım. 

Babam Birinci Dünya Savaşı sıralarında Suriye’de, hatta Yemen 

cephesinde bulunmuş bir insan. Bizim evimiz Halep’teymiş. Ben 

orada dünyaya gelmişim. Aslında nüfus kağıdımda Halep diye 

yazar. Ama tam doğum yerim, hiç kimsenin bilmediği bir yer-

dir. Ben de yerini bilmiyorum. Ancak Halep’e yakın, Muarra diye 

bir yer. Muarra’da dünyaya gelmiş, Halep’te nüfusa kaydolmu-

şum…”

diye anlatır doğduğu koşulları… Adı mı? Ekrem… Ekrem 

ULSOY… Prof. Dr. h.c. h.c. Ekrem ULSOY…

Kim bu Osmanlı Döneminde doğan Cumhuriyet insanı 2 

isim? 1949 yılından önce var olan 25 harita mühendisini özel 

bir yere koyarsak, ülkemizde “harita mühendisiyim” diyen 

herkesin eğitimlerinin başlatıcıları… Kazma vurucuları… Ku-

100. Doğum Yıllarınız Kutlu Olsun!..



7

gündem

rucuları… Yük taşıyıcıları… Emek verenleri… Mesleğimizin 

Burhan TANSUĞ ile birlikte çınarları…

1949 yılında, şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, o za-

manların İstanbul Teknik Okulu’nda “sivil harita mühendisliği 

eğitimi”ni başlatan 3 önder…

İkisinin de 100. Doğum Yıllarını kutluyorum… Gönül 

borcumu sunuyorum…

Tanır mısınız kendilerini? Benim tanıma şansım oldu… 

Sıralarında hocalıklarını, masalarında insanlıklarını tanıdım… 

Şimdi onları tanıdığım yıllara dönebilsem de, yaşadıklarımı bir 

kez daha yaşayabilsem, diye hayıfl anıyorum…

Bunun olanaklı olmadığını bilerek, yaşadıklarımla avunu-

yorum… 

Merak ederseniz eğer, Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası İstanbul Şubesi’nin “Türk Haritacılığının 3 Büyükleri” 

yayınını inceleyin… Kim olduklarını, neler yaptıklarını, nasıl 

yaptıklarını siz de göreceksiniz… Bugüne değin öğrenme fır-

satınız olmadıysa, 100. Doğum Yılları vesilesiyle merak edin 

Onları…

O kitapta yazılanları bir kez daha yazacak değilim…

Bu satırları yazarken, “Hiç olmazsa mezarları başında, 100. 

Doğum Yıllarını kutlamak için bir tören organize edilir mi?” 

diye düşünüyorum… Bunu fazlasıyla hak etmiyorlar mı?

Ben anımsansınlar diye kaleme aldım bu yazıyı… Unutul-

masınlar, diye… Kendi tarihiyle bağ kurmadan, o arka plana 

yaslanmadan mühendis olamayız, diye…

Unutulmaması gerekenlere, teşekkür borcumuz olanlara, 

gönül borcumuzu sunalım diye…

İyi ki doğmuşsunuz Değerli Öğretmenlerim… İyi ki doğ-

muşsunuz… 100. Doğum Yılınız kutlu olsun… Sizlere daha 

nice yaşlar…

Prof. Dr.

Harita Mühendisi
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Ankara’da 17-18 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen ve İstanbul 22.Dönem Şube Yönetim Kurulu üyesi Merve 
Özyaşar, Tomris Gür Kara ve üyemiz Hasret Kitapçıoğlu’nun delege olarak katılım sağladığı “TMMOB 2. Kadın Kurultayı 
Sonuç Bildirgesi” yayımlandı. Kurultay kararları ve sonuç bildirgesine haberin devamında ulaşabilirsiniz...

TMMOB 2. Kadın Kurultayı Sonuç Bildirgesi

17 - 18 Aralık 2011 (Ankara)

Mimar, mühendis ve şehir plancısı kadınların sorunlarını dile getirerek bunlara yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlayan ve TMMOB 41. 
Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nca yapılması karar altına alınan TMMOB 2. Kadın Kurultayı Ankara’da 17-18 Aralık 2011 tarihinde İMO Teo-
man Öztürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Kurultaya mimar, mühendis, şehir plancıları olmak üzere toplam 252 kadın delege ile kadın 
örgütlerinden ve çeşitli kurumlardan 58 konuk katılmıştır.

Kapitalizm ve Kadın, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Kadına Yönelik Şiddet, TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi konu başlıkları altında 4 oturumda 
gerçekleştirilen Kurultayımızda, yerel kurultaylarda kabul edilen önergeler değerlendirilmiştir.

Öncelikle hepimizi derinden etkileyen Van ilinde yaşanan afet nedeniyle aramıza katılamayan Van kadın üyelerimizin acısını paylaşıyor tüm 
kadınlar olarak sevgi ve desteklerimizi bir kez daha sunuyoruz.

Bugün TMMOB’nin 380.000 olan toplam üye sayısının % 19’u kadınlardan oluşmaktadır. 2.Kadın Kurultayımız, TMMOB örgütlülüğündeki 
kadınların örgüt içindeki temsiliyetinin artırılması yolunda atılan adımlardan biridir.

Kadına yönelik ayrımcılık, sömürü ve şiddet, eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, sömürünün, yoksulluğun sistemleştirildiği kapitalizmin doğal 
sonuçlarından sadece biridir. Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit bir toplum oluşması müm-
kün değildir.

Kadınların, kadın oldukları için karşı karşıya kaldıkları şiddet, taciz, tecavüz, güvencesizlik gibi sorunların çözümünde örgütlü bir mücadele 
verilmesi gerektiği açıktır.

Evrilme sürecinde kapitalizmin kadın ile kurduğu ilişki, ihtiyaca bağlı olarak “ucuz emek - kutsanmış annelik” arasında gidip gelmektedir.
Bugün ülkemizde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden başlayarak toplumsal hayat içerisinde her düzeyde yaşanmaya devam 

etmektedir. İş yaşamında, sosyal yaşamda, aile içi yaşamda kadının kadın olmasından kaynaklı sorunlar, tarihsel, kültürel, dinsel faktörler nede-
niyle görmezden gelinerek kadın, indirgemeci bir mantıkla ele alınmakta ve “sığ” politikada malzeme olarak kullanılmaktadır.

Meslek seçimleri ve iş yaşamında da cinsiyetçi iş bölümü ciddi bir sorundur. Oysa çağdaş yaşamda kadın ve erkek, toplumsal iş bölümüne 
katıldıkları oranda hayata ortak olabilmektedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınların eğitim sahibi olmaları toplumsal rolleri nedeniyle yüklendikleri sorumluluklarını azaltmamak-
ta, iş yaşamlarındaki sorunlarını boyutlandırmaktadır. Ailedeki çocuk bakımı ve eğitimi, yaşlı ve hasta bakımı tüm kadınlar gibi asli vazifeleri 
olarak görülmekte ev içi emekleri görünmez kılınmaktadır. İş yerlerinde aynı eğitim ve aynı sorumlulukları taşıdıkları erkek meslektaşlarına 
göre daha düşük ücretlerle çalıştırılmakta, işten çıkarılacaklar listesinde ise ön sıralarda yer almaktadır. Doğanın verdiği doğurganlık özelliği 
dezavantaj olmakta, hamile olmak artık işe yaramaz eleman olmak anlamına gelmektedir. Ne zihnen ne de bilgi birikimi olarak erkek teknik 
elemanlardan hiçbir eksiği olmayan kadınlarımıza cinsiyet ayırımcılığı daha iş ilanlarında dayatılmakta, erkek mühendis arayan ilanlarla yoluna 
ket vurulmaktadır.

Bugünkü siyasi iktidar, kadına yönelik şiddet yasası yerine “Ailenin Korunması Kanunu”nu çıkaran, kadın erkek eşitliğinin sağlanması için 
kurulması istenen komisyonu, “Fırsat Eşitliği Komisyonu”na çeviren bir siyasi bakışa sahiptir.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın yerine “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”nın kurulması ile kadın hareketinin mücadelesi 
geriletilmeye çalışılmaktadır. Bu değişiklik planı ile kadın erkek eşitliğini sağlamakla görevli tek genel müdürlük olan Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü bu yeni bakanlığın altında yer alarak ve kadın erkek eşitliğini sağlamakla yükümlü bir kurum olmaktan çıkarılarak yardım dağıtma 
örgütü haline getirilmektedir.

Bu düzenleme ile kadının birey olarak tanımlanmasına son verilmiş, kadın aile ve namus ile kurumsal olarak da özdeşleştirilmiştir. TMMOB, 
kadını görmezden gelen, kadının kişiliğini yok sayan, bakanlığın adından bile “kadın”ı çıkaran bu siyasi anlayışa karşı ülkemizdeki kadın örgüt-
lerinin yürüttüğü aktif mücadeleyi destekler.

TMMOB, hükümetin kadına dönük ilkel tutumunu somutlaştırarak, kadının toplum yaşamı ve istihdam dışında bırakıldığı çağ dışı politika 
ve uygulamaları tespit eder ve kamuoyuyla paylaşır. Birliğimiz, bu olumsuzlukların giderilmesinde eğitimi bireyin ve toplumun özgürleşme 
sürecinin bir parçası olarak görmektedir. Kişileri baskı altına alan, aralarında insani eşitsizlikler üreten, yaratıcı ve üretici dinamiklere ket vuran 
sistemlerde özgürlüğün gerçek anlamda hayat bulması mümkün değildir.

Emeğin, hakların korunması, yaşam standartlarının genişletilmesi ve insanca bir yaşam, tüm emekçilerin ortak talebidir. Kapitalizmin cin-
siyet ayrımını derinleştirerek sömürdüğü emekçilerin bu saldırıya ortaklaşa yanıt vermeleri kaçınılmazdır. Kadınların, örgütlü emek muhalefe-
tinin asli unsuru olarak, birlik örgütlülüğü içerisinden başlamak üzere toplumsal muhalefetin tüm katmanlarında temsil ve teşvik edilmesi son 
derece önemlidir. Kadın mücadelesi, güçlü toplumsal ve sınıfsal temellere dayanmalı ve “toplumsal cinsiyet eşitliği” bakış açısını yansıtmalıdır.

TMMOB, tüm üyelerinin cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının içselleştirilmesi için çaba 
sarf eder.



9

kadın

Ülkemizde; başta kadına yönelik şiddetin önlenmesi olmak üzere kadına, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılması için TMMOB, söyle-
mini “toplumsal cinsiyet eşitliği” temelinde oluşturarak kamuoyuyla paylaşır.

Birliğimiz, egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı sorunu çözülmeden, demokratik bir toplum yaratılmasının mümkün 
olmayacağının farkındadır. Bu nedenle kadın ve erkeğin eşit bir şekilde, yan yana yaşamın her alanını paylaşmasını ve omuz omuza mücadele 
etmesini savunmaya devam edecektir.

Yasalarla gerçekleştirilen özelleştirme, taşeronlaştırma uygulamaları ve esnek çalışmanın yaygınlaşmasıyla, kadın emeğinin sömürüsü art-
maya devam etmekte, kadınlar daha çok düşük ücretli işlere mahkûm hale getirilmektedir.

Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belirleyici olan cinsiyetçi iş bölümü ve toplumsal kabullerin değişimi için, eğitim süreçlerinde 
cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik eğitimin her aşamasında kullanılan cinsiyetçi dil ve bakışın değiştirilmesi gerekmektedir.

TMMOB, başta kendi meslek odaları olmak üzere, demokratik kitle ve meslek örgütlerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin örgüt içi hukuka yansıtılarak, işler ve işlevsel bir yaşam anlayışına dönüşmesi yolunda çalışır.

TMMOB bölgesel asgari ücret, esnek çalışma biçimleri gibi eşitsizliğin önünü açmayı hedefl eyen saldırılara karşı emek örgütleri ile birlikte 
mücadele eder, toplumsal muhalefeti güçlendirebilmek için üyelerini bu konuda bilgilendirerek eylem ve etkinlikler düzenler.

TMMOB çalışma yaşamı içerisindeki cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biri olan kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılıklarının en-
gellenmesi ve “eşit işe eşit ücret” talebinin hayata geçirilmesi için diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele eder.

Kadınlara ve kadın mücadelesi verenlere karşı önyargıların sonuçları kadınlara baskı ve eşitsizlik olarak geri dönmektedir. TMMOB, toplu-
mun patriarkal yapısı gereği kadının cinsiyetinden dolayı maruz kaldığı eşitsizliği gidermek için pozitif destek politikalarını benimser.

Kadına dönük her türden ayrımcılık ve şiddet ortamını temellendiren nedenler savaş durumlarında güçlenir. Eril kavramlar olan militarizm, 
ırkçılık ve milliyetçiliğin kendini var ettiği ekonomik ve siyasal temel, kadın düşmanlığını üretir ve besler. Türk ve Kürt kadınları savaşın yarattığı 
yıkımlardan ve baskılardan benzer biçimlerde etkilenmektedir. TMMOB, kadınların eşitlik temelinde yaşayabilecekleri bir ortamın sağlanması 
için Kürt sorununun demokratik çözümü, anadilde eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinin verilmesi ve bölgede yıllarca devam eden savaş ortamı-
nın barışa dönüşmesi için hareket eden Demokratik Kitle Örgütleri, kurum, kuruluş ve diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte mücadele eder.

TMMOB, yeni Anayasa’nın özgürlükçü, eşitlikçi, barış ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği sosyal hukuk devleti anlayışını 
tesis eden, cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlendiği bir temel metin olarak, toplumsal mutabakatla yapılması ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel bir anlayış olarak yaşamın her alanında güçlendirilmesini destekler.

TMMOB üyelerinin infaza dönüşen tutukluluk sürelerinin son bulması ve adil yargılanma haklarının gözetilmesini destekler.
TMMOB’li kadınlar; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleğini icra ederken, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve yaşana-

bilir bir çevre için politikaların üretilmesinde ve yaşama geçirilmesinde aktif çalışma yapar.
Son yıllarda, “kamu ve toplum yararına” çalışmalarını sürdüren meslek Odalarına karşı iktidar ve kimi çevreler, “işlevsizleştirme, etkisizleş-

tirme, sindirme ve tasfiye” çabalarını sistematik biçimde sürdürmektedirler. Son olarak 4 Temmuz 2011 tarihinde çıkarılan 644 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilen yetkiler, TMMOB’nin “özerk ve kamusal kimliğini” yok sayan 
düzenlemeler, aynı sürecin devamı olarak gündeme getirilmektedir...

Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi ile bağdaşmayan, hukuka, Anayasa’ya ve ilgili yasalara açıkça aykırı olan gelişmeler, küresel sömürü, rant 
ve çıkar politikalarının yaşama geçirilmesi için, duyarlı tüm kesimlerin ve toplumun sindirilmesi anlamına gelmektedir.

Meslek Odaları, meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz güvenceleridir. Onlara sahip çıkmak, yaşamımıza ve geleceğimize sahip 
çıkmak demektir...

Biz TMMOB’li kadınlar olarak örgütümüze, yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkarak; “Kadınlar örgütlü TMMOB daha güçlü” diyoruz.

TMMOB
2. Kadın Kurultayı Delegeleri
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ikk güncesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

•  TMMOB Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı, 25-26 Şubat

•  NKP Tarafından 2011 yılında Japonya’da Yaşanan Nükleer Felaketin Yıl Dönümü Basın Açıklaması, 10 Mart

•  8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mitingi, 11 Mart

•  “11 İşçi İçin Saat 11:00’de 11 Dakika” Anması ve Basın Açıklaması, 16 Mart

•  Taksim Meydanı “Yayalaştırma” Projesi’ne Karşı Basın Açıklaması, 17 Mart

•  TMMOB Demokrasi Kurultayı, 17-18 Mart

•  “Eğitimdeki 4+4+4 Dayatmasına, Piyasacı ve Rantçı Anlayışa Karşı Çıkıyor!” Basın Açıklaması, 29 Mart

•  Elektrik ve Doğalgaz Zamlarına Karşı Basın Açıklaması, 7 Nisan

•  “Hem Yaşam Alanlarımıza Hem Bilim İnsanlarımıza Sahip Çıkıyoruz!” Basın Açıklaması, 11 Nisan

•  Haydarpaşa İçin Yürüyoruz, 22 Nisan

•  Nükleer Karşıtı Platform Tarafından Çernobil’in Yıldönümü Etkinliği, 26 Nisan

•  1 Mayıs, Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs

•  TMMOB İstanbul İKK Birimleri Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı, 7 Mayıs

•  TMMOB İstanbul İKK Birimleri 

  Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı,  
  21 Mayıs

•  KESK Tarafından Yapılan İş Bırakma  
  Eylemi, 23 Mayıs

•  “Kürtaj Haktır, Karar Kadınların!” 

  Eylemi, 17 Haziran

•  TMMOB İstanbul İKK Birimleri 

  Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı,  
  18 Haziran
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dosya

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 
sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
lerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. 
TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde 
belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulu-
nan TMMOB’nin, bugün itibariyle Oda sayısı 24, üye sayısı ise 
400.000’in üzerindedir.

6235 sayılı TMMOB Yasasının kabulünden sonra, 1. Genel 
Kurul 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında yapılmıştır. TMMOB 
Tüzüğü kabul edilmiş ve Elektrik M.O., Gemi M.O., Harita ve 
Kadastro M.O., İnşaat M.O., Kimya M.O., Maden M.O., Makina 
M.O., Mimarlar O., Orman M.O., Ziraat M.O. kurulması karar-
laştırılmıştır.

TMMOB ve TMMOB’ye bağlı odalardan biri olan Odamız 
kurulduğu tarihten bugüne; bilimi ve tekniği emperyalizmin 
ve sömürgecilerin değil, halkın hizmetine sunmak anlayışıyla 
çalışmalarını sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir.

Şube bültenimizin bu sayısında dosya konusu olarak be-
lirlediğimiz; “Mesleki ve Demokratik Mücadelede Örgütlülü-
ğümüz” başlığı altında Odamız Yönetim Kurulu, organları ve 
TMMOB Yönetim Kurulu’nda Odamızı temsilen, bugüne kadar 
görev almış, örgütümüz ve örgütlülüğümüz için emek ver-
miş üyelerimizden Celal Beşiktepe, Mustafa Erdemli ve Nail 
Güler’e, bugün TMMOB’ne yapılan saldırılar, etkinsizleştirme 
politikaları ve baskı altına alma girişimlerine karşı, geçmişin ve 
örgütlülüğümüzün deneyimlerinden yararlanmak, geleceğe 
ve gelecek kuşaklara ışık tutmak amacıyla konuyla ilgili çeşitli 
sorular yöneltildi.

Bu kapsamda ilk olarak, Odamız Eski Genel Başkanı ve 35., 
36. ve 37. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerin-
de bulunmuş Celal Beşiktepe’nin yayın komisyonumuzun yö-
nelttiği sorulara ilişkin değerlendirmeleri aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur.

YAYIN KOMİSYONU - Sizin için TMMOB ve bağlı Odaların 
varlığı ne anlam ifade ediyor?

CELAL BEŞİKTEPE  - Belleğimizde, mühendislerin-mimar-
ların ve şehir plancılarının ortak mücadele ve dayanışma örgü-
tü olarak yer alan TMMOB, devletten ve sermayeden, egemen 
resmi ideolojilerden ve siyasetlerden bağımsız, emekten yana 
bir mücadeleyi temel alan demokratik bir kitle örgütüdür. 

Mühendislik mimarlık, insanoğlunun tarihiyle başlar. İlk 
çağlarda ateşin bulunması, ilk tekerleğin yapılması, yazının ta-
sarlanmasında ve milyonlarca yıllık uygarlık serüveninin tüm 
aşamalarında insanoğlunun buluşları hep aynı çabaların ürü-

nü olmuşlardır. Taş devrinden, atom dönemine ve günümüze 
kadar uzanan bu karmaşık ve ayrıntılı gelişmelerin unsurların-
dan en önemlisi her zaman düşünsel ve bedeni çabasıyla iş-
gücü, emek olmuştur. Mühendis esas itibariyle emekçi kimliği 
ön planda olan bir insandır. 

Tarihsel gelişim içinde paylaşma, egemenlik sağlama, soy-
gun ve sömürü ilişkilerinin ürünü olan emperyalizmin amacı-
na ulaşmak için askeri güce duyduğu gereksinim, bir yandan 
bilim ve teknolojiyi geliştirmiş, diğer yandan savaşların ve 
felaketlerin nedeni olmuştur. Başta mühendisler, mimarlar ol-
mak üzere tüm meslek grupları bu evrensel çelişik ortamda 
hem gönencin ve uygarlığın gelişmesinde,  hem de savaş ve 
yıkımların oluşmasında rol almış ve aracı olmuşlardır. Bu ne-
denle mühendis ve mimarlar uygarlığın gelişmesi ve insanca 
yaşam ortamlarının sağlanmasında yalnızca bilim ve tekniğin 
gelişmesinin yeterli olmadığını, toplumda yaratılan değerler 
gibi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı bilgi ve ürünlerin 
kullanımında da toplumun söz ve karar sahibi olmasını, doğa-
nın ve insanın temel değerler olarak kabul edildiği ekonomik, 
sosyal, siyasal ve toplumsal politikalarla birlikte demokrasi ve 
barışı benimsemek, savunmak ve geliştirmek durumundadır-
lar.

TMMOB, 6235 sayılı yasa ile 1954 yılında “Mühendislik ve 
mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşıla-
mak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel men-
faatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensupları-
nın birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için 
gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” 
amacıyla kurulmuştur. 

TMMOB ve bağılı Odaları, 1960’lı, 70’li yılların ve 1980 as-
keri darbe sonrası dönemin zor koşullarında bile olsa ve on-
dan sonra 90’lı yılların yeni getirdikleriyle de olsa özgün bir 
örgüt olarak varlığını sürdürmektedir.

YAYIN KOMİSYONU  - Görev yaptığınız dönemlerde mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki ve demokratik 
mücadeleye duyarlılığını, birlik ve odaların yaklaşımlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?

CELAL BEŞİKTEPE - 1973 yılında Yıldız Teknik Üniversite-
si’nden mezun olduktan sonra Ankara’da Oda çalışmalarına 
katılarak, Oda dergisinin yayın kurulunda, 1977 yılında Oda 
Yönetim Kurulunda, 1978-1980 yılları arasında Oda Yönetim 
Kurulu Başkanlığında ve daha sonra 1998-2000 döneminde 
TMMOB Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı, 2000-2004 yılları 
arasında TMMOB Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulun-
dum. 

Odamızın çalışmalarına 1968 gençlik hareketinden ge-
lerek katıldık. Öğrencilik yıllarımız Dünya’da ve Türkiye’de 

Mesleki ve Demokratik Mücadelede Örgütlülüğümüz
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önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdi. Dünya ölçüsünde 
devrimci dalganın yükselişi, anti-emperyalist ayağa kalkışları, 
hakların emperyalizme direnişleri bu döneme damgasını vu-
ruyordu. 

Türkiye tarihinde de yeni bir sayfa açılmıştı. Mevcut düze-
ne karşı toplumun derinliklerinden gelen büyük bir değişim 
ihtiyacı çeşitli biçimlerde dışa vurmaktaydı. İşçilerin, köylü-
lerin, memurların, tüm çalışanların, gençliğin ve aydınların 
kitleselleşen eylemleriyle geniş tabanına dayanan hak arama 
mücadelesi Ülkenin dört bir yanını sarmıştı. 15-16 Haziran 
1970’de Büyük İşçi Direnişini görkemli bir eyleme dönüştüren 
emekçiler Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıyorlardı.

Bağımsızlık ve Demokrasi güçleri; Ülke politikasına gerçek 
güçleri oranında ağırlıklarını koymaya başlamışlardı. Dün-
ya ölçüsünde devrimci dalganın yükselişinin de bunda payı 
vardı. Küba devrimi, Cezayir devrimi, Filistin devrimi ve genel 
olarak Üçüncü Dünya’daki anti-emperyalist ayağa kalkışlar, Vi-
etnam halkının kahramanca direnmesi bu döneme damgasını 
vuruyordu. 

Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açılmıştı. Toplumun tüm 
kesimleri demokratik mücadele safl arında yerlerini alıyor, de-
mokrasinin sınırları adım adım genişletiliyordu. 

Öğrencilik yıllarımız, sadece üniversitedeki eylem ve ha-
reketlerle ile sınırlı değildi. Toplumun hak arama mücadelesi 
veren bütün kesimleriyle buluştuğumuz bir dönemi kapsı-
yordu. Halkla birlikte olduğumuz, sömürü düzenine karşı baş 
kaldıranlarla beraber yürüdüğümüz bir dönemdi. Mevcut dü-
zene kimler baş kaldırıyor? Öğretmenler direniyor...Yüz altmış 
bin eğitim emekçisi boykot yapıyor. Doktorlar yürüyor, sağ-
lık personeli direnişe geçiyor, açlık grevleri yapıyor. Öğretim 

üyeleri yürüyor. Mühendis ve Mimarlar boykot yapıyor. Köylü 
hareketleri yükseliyor...Yoksul köylüler toprak işgalleri yapıyor, 
toprak ağalarına karşı mücadele veriliyordu. Tütün üreticileri-
nin Ege’de, fındık üreticilerinin Karadeniz’de hak arama müca-
deleleri yükseliyordu.  

Bu gelişmeler mühendis-mimarları da derinden etkilemişti.  

Bu dönemde gelişen toplumsal mücadele, sendikalaş-
ma mücadelesi içinde mühendis ve mimarların da yer alma-
ya başlaması, 1968 başkaldırısı gibi hareketler, mühendis ve 
mimarları kendi sınıfsal konumlarını sorgulamaya sevk etti. 
1960’ların sonlarında mühendis ve mimarlar “emekçi halkın 

bir parçası olduklarını, sorunlarının halkın sorunlarından 

ayrılamayacağını” dillendirmeye başladılar. TEKSEN’in kurul-
ması, Teknik Eleman Kurultayları, mühendis ve mimarları ör-
gütlü davranmaya, teknik elemanları bir bütün olarak görme-
ye önemli katkılarda bulundu. 

Emekçi güçlerin yükselen bu mücadelesi karşısında, em-
peryalizm ve uşakları ise baskı, saldırı ve katliamlarını gide-
rek artırıyorlardı. 12 Mart 1971 askeri darbesiyle, toplumun 
demokratik örgütlenmesinin önü kesilmek istendi. Sendikal 
örgütlerin kapatılması, baskılar, gözaltılar, işkenceler, yargıla-
malar, idamlar bu döneme damgasını vurmuştu. 

1950’li yıllarda emekçiler arasında ayrıcalıklı bir meslek 
grubu olarak konumlanan mühendis-mimarlar, yönetici eli-
tin bir parçası olarak devlet bürokrasisiyle iç içe olmuşlardır. 
Bu durum, sorunların çözümünün ve taleplerin karşılanması-
nın iktidarla yakın ilişkiler içinde mümkün olduğu anlayışını 
ön plana çıkarmıştı. Bu dönemde elde edilen kimi haklar da 
mühendis ve mimarların ülke sorunlarına dar teknik yönden 
bakmalarına yol açmıştı. M
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Mühendislerin ve mimarların bir bütün olarak görüleme-
mesi, meslek dalları çıkarlarının ön plana çıkmasına ve buna 
bağlı olarak, bugünkü tartışmaların arka planındaki ayni zih-
niyetin, yani “meslek şovenizminin” geliştirilmesine neden ol-
muştu. 

TMMOB’nin ve Oda yönetimlerinin, mühendislerin mi-
marların sorunlarını iktidarla yakın ilişkiler aracılığıyla çözme 
girişimleri sonuç vermemişti. Bu durum, mühendislerin ve mi-
marların ortak sorunlarının öncelik taşıyacağı 1960’lı yılların 
sonlarına kadar sürmüştür. 

1970’lere mühendis-mimarların sorunlarının ancak top-
lumsal sorunlarla birlikte çözülebileceği doğrultusunda bü-
tünlüklü politik tavırla giren TMMOB, 68 gençlik hareketinden 
gelen yeni güçlerinde katılımıyla kararlı bir mücadelenin içine 
girmişti. 

TMMOB’nin gerçek anlamda “Birlik” olma sürecine girdiği 
bir dönemde, 1974 yılında yapılan 19. Genel Kurul bildirisin-
de, “Antidemokratik saldırıların yoğunluk kazandığı karanlık 
dönemlerde üç yıl süre ile iş görmez halde tutulmaya çalışı-
lan TMMOB’nin 1973 yılı başlarında gerçek yöneticilerine ve 
bugüne dek geliştirerek koruduğu ileri çizgisine kavuşması, 
egemen çevrelerin yönelttiği tertip ve saldırıların boşa çıkar-
tılışının somut bir belgesidir. 

TMMOB’nin bugünkü tutarlı yapısı, 1960 sonrası toplum-
sal birikimlerin ve demokratik mücadelelerin doğal bir ürünü-
dür” saptaması bu dönemin bir özeti niteliğindedir. 

EMEKTEN YANA BİR MÜCADELE TARZIYLA meslek hare-
ketlerinin öncüsü bir TMMOB örgütlülüğü ortaya çıkmıştı. 

Mesleki ve bilimsel alanda etkili çalışmaların yapıldığı, 
mesleki özlük haklarıyla ilgili kazanımlar elde edildiği, kitlesel 
eylemliliklerin yapıldığı, işyerleri örgütlenmesinin geliştiği, 
toplumu etkileyen çok sayıda raporların, dosyaların hazırlan-
dığı bu dönemde TMMOB, birikim ve potansiyeli ile toplumsal 
yaşama ağırlığını koyabilmiş, mühendis-mimarların ortak mü-
cadele ve dayanışma örgütü haline gelmiştir. 

Ortak yayın ve mekan, örgütlenme ve dayanışma anlayı-
şının gelişmesi, örgüt içi demokrasinin ve katılımın yaygınlaş-
ması, mücadelenin kitleselleşmesi bu dönemin ürünleridir. 

Bu dönem sermaye karşıtı bilincin, emekçilerin tümünde 
hızla yükseldiği yıllar olarak toplumsal hafızada olduğu kadar, 
demokratik meslek örgütlerinin ortak hafızasında da varlığını 
korumaktadır. 

YAYIN KOMİSYONU  - Ülke, toplum ve meslek sorunlara 
yaklaşımda, mesleki demokratik kitle örgütleri ve TMMOB için 
neler söylemek istersiniz?

CELAL BEŞİKTEPE - Yukarıda anlatmaya çalıştıklarımı 
özetlemek gerekirse;

TMMOB, üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirdiği eylem-
leriyle, toplumsal ve mesleki sorunlar karşısındaki duyarlılığı 
ve ürettiği politikalarla Ülke gündemine damgasını vurmuş 
bir örgüttür. 

TMMOB başlangıçta korporatist bir anlayışla devlet tara-
fından kurulmuş bir meslek örgütü olmasına rağmen, özel-
likle 1970 ve 80’li yıllardan günümüze doğru artan mühen-
dis-mimar sayısı, üyeleri içinde emekçi ve işsiz oranının ve 
demokrat dünya görüşlerinin ağırlık kazanması nedenleriyle, 
kendi iç dinamiği ile, bu süreç içinde demokratik bir kitle ör-
gütü haline gelmiştir. 

12 Eylül askeri darbesi sonrasında Anayasa’da ve TMMOB 
Kuruluş Yasası’nda yapılan değişikliklerle kamuda çalışanların 
üye olma zorunluluklarının kaldırılmış olmasına rağmen, bu 
gün ülkemizde mevcut mühendis ve mimarların çok büyük 
bir çoğunluğu TMMOB’ne bağlı Odalara üye bulunmaktadır. 
Bu nedenle TMMOB mühendis ve mimarların kitle örgütüdür. 

Yeri gelmişken “TMMOB ve Siyaset” anlayışını açmak isti-
yorum. Yanlış anlaşılan veya “siyaset yapıyorlar” diye suçlandı-
ğımız bu alanını nasıl yorumladığımıza değinmek isterim. 

TMMOB ve bağlı Odaları da tüm demokratik kitle örgüt-
leri, dernekler, sendikalar, siyasal partiler gibi, varolan siyasal-
toplumsal sistemin işbölümü mantığı çerçevesinde ortaya 
çıkmışlardır. Her biri bir çıkarı, talebi, kendi alanlarına ilişkin 
mesleki bilgisini ve söz hakkını temsil eder. Her bir alanın, di-
ğer toplumsal pratik alanları ile toplumun bütünü ya da dev-
letle olan ilişki ve çatışmaları ise gene ayrı bir toplumsal pratik 
ya da meslek alanı olarak tanımlanmış siyaset alanının konusu 
olmaktadır. 

Bu alanda siyasal örgütler, partiler, devlet, parlamento vb. 
siyaset yapmaktadır. Kimilerine göre odaların, derneklerin, 
sendikaların serbestçe siyaset yapabilmesi, bu ayrılmış siyaset 
alanının unsurları ile ilişki kurabilmeleri olarak anlaşılmaktadır. 

Siyasal ve toplumsal pratik alanlarını birbirinden koparan 
bu anlayışın sonucu olarak, odalarda siyaset yapılması ya da 
siyasallaşma, çok yaygın bir şekilde, yandaşı olunan siyasi par-
tiye, harekete yakın kadroların odalara hakim olması, örgütün 
imkanları ile o çizgiye destek olunması olarak algılanmıştır. 

Siyasallaşma salt bu şekilde algılandığında, demokratik 
kitle örgütlerinin ilişkili olduğu toplumsal pratiklerin dönüş-
türülmesi ve düzenlenmesi ya “siyaset dışı” bir alan olarak 
görülmekte ya da “siyaset” yapan kurumlardan, partilerden ve 
devletten beklenmektedir. 

Gerçek anlamda siyaseti, karşı olduğumuz siyasal-top-
lumsal bir sistemi her an yeniden üreten toplumsal pratiklerin 
dönüştürülmesi olarak tanımlarsak, yukarıdaki siyaset anlayı-
şının, her alanın kendi özgül toplumsal pratiklerini dönüştür-
mesini, dolayısıyla o alanda gerçek bir siyasallaşmayı ertele-
diğini, engellediğini, mevcut toplumsal işbölümü mantığını 
veri aldığını ve sürdürdüğünü, o nedenle de özünde apolitik 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Eleştirel, sorgulayıcı, giderek siyasal bir bilinçle dönüş-
türücü bir yaklaşım söz konusu olmayınca, girdiğimiz her 
toplumsal pratik- bu arada mesleki/örgütsel pratikler- sonuç 
olarak sistemin yeniden üretilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Hepimizin katıldığı bu yeniden üretimle, sistemin mantığı M
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egemen olmakta ve meşrulaşmaktadır. O nedenle, gerçekten 
muhalif bir siyasal yaklaşım, her toplumsal pratiği kendi için-
de dönüştürmeyi hedefl eyen bir siyasallaşmayı amaç edinme-
lidir. Bunun için ise, ekseninde içine girilen toplumsal pratiğin 
bütününü kavrayan, sorgulayan ve dönüştürmeyi hedefl eyen 
etkinliklerin bulunduğu programları öne çıkarmak gerekmek-
tedir. 

TMMOB bunu yapmış/yapmaya çalışmıştır. 

Yıllardır, yaşadığımız kentlerin fiziksel ve çevresel olarak 
sağlıksız, güvensiz ve yaşanamaz duruma gelmesinin ardında, 
sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapının yozlaşması, gelir 
dağılımındaki adaletsizlik, bölgelerarası dengesizlik, yoksul-
luk, kente göçün hızlanması, ekolojik dengenin yok edilmesi,  
toprağın, ormanların, sahillerin, derelerin, tarım alanlarının, 
doğal ve kültürel çevrenin sermayenin denetimine geçmesi-
nin yattığı tespitini yapan TMMOB ve Odalarına göre;

Bu modelin yanlışlığı, içten içe içe çürümüş hali ve kor-
kunç sonuçları apaçık ortaya çıktığı halde gereken ders alın-
mamış görünmektedir. Artık günümüzde doğa olayları fela-
ketlere dönüşmekte ve binlerce insan yaşamını yitirmektedir. 
Bu çıkmazın faturasını insanlık çok pahalı ödemekte/ödeme-
ye devam etmektedir. 

Samsun’da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren insan-
lar, 2009’da İstanbul’daki selde yaşamını yitirenler, depremler-
de beton kuleler altında kalan canlar ve daha pek çok örnek…

TOKİ’nin sağlıklı ve güvenli sosyal konutlar inşa etmediği 
ve TOKİ’nin ne yaptığını anlamak için yaşanan süreç bütünlük-
lü olarak ele alındığında, TOKİ’nin asıl faaliyet alanının, gelir 
paylaşımı ve emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) proje-
leriyle sermayenin karlılığını artırdığı ve bu projelerle üretilen 
konutların milyon Euro’lara zenginlere satıldığı dile getirildi. 
TOKİ’nin neler yaptığının anlaşılması için sel felaketinin yaşan-
ması gerekmiyordu. 

Kamu kaynaklarının sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının 
kurulması için harcanması, kentlerin kamusal denetim ortam-
larında inşa edilmesi gerekiyordu. 

Yeni çıkarılan Afetler yasası kapsamında Türkiye düzeyin-
de uygulama hazırlıkları yapılan “kentsel dönüşüm” adı altın-
daki sermaye projeleriyle insanlar yıllardır yaşadıkları mekan-
larından, evlerinden barklarından sökülüp atılacaktır. Sadece 
İstanbul’da 650 binden fazla evin yıkımı, 3 milyon insanın 

yerinden edilmesi söz konusudur.

YAYIN KOMİSYONU - Son dönemlerde gerek siyasi iktidar, 
gerekse bazı Basın ve Yayın organları ile bazı iş çevrelerinin, 
TMMOB ve bağlı odalara karşı saldırı ve itibarsızlaştırma giri-
şimleri hakkındaki değerlendirmenizi paylaşır mısınız?

CELAL BEŞİKTEPE  - TMMOB ve bağlı Odalara karşı başla-
tılan saldırılar, TMMOB’yi tarihinden koparma, ortak mücade-
le ve dayanışma örgütü kimliğini zaafa uğratma girişimlerinin 
arttığı, kendi mesleğini, Şubesini ya da Odasını her şeyin önü-
ne koyan piyasacı anlayışların yaygınlaştığı bir döneme denk 
gelmektedir.

Muhalif olan, sürece ayak direyen örgütleri ehlileştirme 
ve karar süreçlerinden tümüyle dışlama yönelimi örgütümüz 
olan TMMOB’ni de kapsamaktadır. 1960’lı yıllardan itibaren 
demokrasi mücadelesinin ve toplumsal muhalefetin etkin bir 
unsuru olan TMMOB ve odalar içinde bulunduğumuz süreçte 
gözden çıkarılmak istenmektedir. 

Adım adım işlemekte olan TMMOB’yi örgütsel olarak ve 
dolayısıyla kamusal denetim alanlarından tasfiye sürecine 
karşı örgütün bütünselliğinin ve aidiyetinin benimsenmesi ve 
geliştirilmesi için mücadele etmeliyiz. 

Temel hak ve özgürlük alanlarının her geçen gün daral-
tıldığı, doğal ve tarihi varlıklarımızın, ormanlarımızın, dere-
lerimizin ve kentlerimizin sermaye tarafından yağmalandığı, 
halkın büyük bölümünü oluşturan işçilerin, emekçilerin, ezi-
lenlerin, kadınların ve gençlerin yok sayıldığı ve dışlandığı bu 
süreçte TMMOB ve bağlı Odalar;

* Binlerce üyesi olan odalarımız etkili bir demokratik mes-
leki örgüte, bir toplumsal güce dönüştüren, mesleğimizi ve 
ülkemizi ilgilendiren konularda daha fazla taraf olan, politika 
üreten ve bunu etkili bir biçimde kendisini oluşturan üyelere 
ve topluma aktarabilen, kararlı, katılımcı, demokratik bir yapı 
kurulmasını hedefl eyen, 

* Ortak mücadele zemininin genişletilmesi için örgüt içi 
demokrasiyi içselleştiren ve geliştiren, 

* Türkiye’nin sorunlarına, yaşanan insanlık dışı sürece mes-
lek alanlarından aldığı güçle müdahale edecek, çözümler üre-
tecek örgütlü ve kararlı bir güç olmalıdır.M
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* Bilim ve teknolojiyi sınıfsal ilişkilerden soyutlamadan, 
gücünü üyelerinin bilgi ve birikimden, dayanışmasından alan 
katılımcı, çoğulcu, şeff af bir yönetim anlayışını geliştirmelidir.

* Bürokratik örgütsel ilişkiyi reddeden, yönetici ve izleyici 
kitle ilişkisini kırmayı hedefl emeli, buna uygun örgütsel araç-
lar geliştirmelidir.

* Kamusal denetimi emekçilerin, ezilenlerin ve sömürüye 
maruz kesimlerin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda ele alan bir 
anlayışla, mesleki çıkarların kamusal denetim üzerine çıkama-
yacağını, savunur.

* Meslek şovenizminin, egemen siyasal sistemin işine ya-
rayan, örgütün zayıfl atıcı işlevi olduğunu kabul ederek ve böl-
parçala-yönet politikalarına karşı örgütsel bilinci geliştirmeyi 
hedefl eyen,

* Örgütsel verimliliği ve örgütlülüğü geliştirmek için me-
kan ve olanakların ortak kullanılmasını, ekonomik açıdan güç-
süz birimlerin desteklenmesini savunan ve yaşama geçiren bir 
yapıyı amaçlamalıdır. 

TMMOB üyelerinin sınıfsal konumları, sermayenin yıkıcı 
programına karşı verilecek mücadelede, belirleyici bir önem 
taşımaktadır. 

YAYIN KOMİSYONU - TMMOB ve bağlı Odaların bugünkü 
yapısı, örgütlülüğü, gücü hakkında görüşleriniz nelerdir?

CELAL BEŞİKTEPE - Öncelikle TMMOB tarihinin örgütsel dü-
zeyde bilince çıkarılması gerektiğine inanıyorum. TMMOB’nin 
60 yıllık tarihine baktığımızda 12 Eylül askeri darbesinin örgü-
tümüz üzerinde yaptığı tahribatın izlerini hala görebiliriz. 

TMMOB ve Odaları da 12 Eylül’ün baskıcı uygulamaların-
dan nasibini aldı, TMMOB kadroları tutuklandı ve ortadan kay-
boldular. 12 Eylül 1980 askeri darbesi döneminde toplumsal 
muhalefetin tümüne yönelen baskı ve saldırılardan mühen-
dis-mimar kitlesi ve örgütü de payını almış, toplumsal yaşa-
mın ‘piyasalara’ tabi kılınması ve paranın en yüce değer haline 
getirilmesi ile toplumsal değerlerin alt üst oluşu sonucunda 
köşe dönmeci anlayış mühendis-mimar-şehir plancılarını da 
etkilemiş, bireycilik ön plana çıkarken, örgütlenme ve ortak 
mücadele anlayışı da zaafa uğramıştır. Hala bu dönemin sıkın-
tılarını yaşıyoruz, çünkü 12 Eylül hala devam ediyor. 

TMMOB mücadele geleneği olan bir örgüt olduğu halde, 
sancılı bir dönem yaşadı ve bu dönemin yarattığı tahribatları 
aşabilmiş değil henüz. 90’lı yıllardan itibaren TMMOB’de usul 
usul toparlanmaya başladı. 1994 ve 96 Kongreleri yeniden 
toparlanma için adımların atıldığı dönemlerdir. Demirel’in 
boy gösterip, TMMOB Genel Kurulunda konuşmalar yaptığı 
dönemler yaşandı. 1996-1998 dönemi, arkasından 1998-2000 
dönemi ki, TMMOB ortamlarındaki arkadaşların ısrarı üzeri-
ne TMMOB’de görev aldığım dönemdir, örgüt birimlerimizin 
durumunu, örgütün sürüklendiği noktayı görme fırsatımın 
olduğu ve bunları aşmak için yoğun çalışma içine girdiğimiz 
bir dönemdir.

1996 TMMOB Genel Kurulu’nda alınan bir kararla “TMMOB 

Demokrasi Kurultayı” düzenlenmiştir. Bu kapsamda Bölge 
Kurultayları 15 Mart 1997 tarihinde başlamış ve 19 İlde Yerel 
Kurultaylar gerçekleştirildi. 

TMMOB, Kurultay geleneği olan bir örgüttür. TMMOB De-
mokrasi Kurultayı’nda (1998), somut sorunlarından hareketle 
mevcut sistemi sosyal, ekonomik, toplumsal ve siyasal boyut-
larıyla sorgulayan ve çözümler üreten mühendis-mimarlar, 
aynı zamanda kendilerini de sorgulayarak, üretken bir çalışma 
ortamında özgürce tartışarak, tespitler yapıldı ve bazı kararlar 
alındı. 

Neydi bu tespit ve kararlar? TMMOB Demokrasi Kurulta-
yı’nda yapılan tespitlere göre:

- TMMOB, meslek alanlarının, halkın ve üyelerinin çıkar-
larını gözeterek düzenlenmesi, üyelerinin ortak sorunlarının 
çözümlenebilmesi için politikalar oluşturmak ve etkinlikler 
düzenlemek zorundadır. 

- Görevlerini etkin olarak yapabilmesinin en önemli ön ko-
şulu politika oluşumu ve etkinliklerin üyelerin mümkün olan 
en geniş katılımı ile güçlü kılınmasıdır.

- Üyelerin katılımını sağlamanın tek yolu da demokratik 
ve katılımcı bir iç işleyişin etkili bir biçimde sürdürülmesidir. 
Diğer deyişle örgüt bir demokratik kitle örgütü olmalıdır.

- Üyesi ile ilişki kurmanın zorluklarından kaçan birçok Oda 
ya da Şube yöneticisi güçlü olmanın yolunu çok gelir getiren 
çalışma yöntemlerinde, yerel güç odakları ile ilişkilerde ve iyi 
çalışan Oda bürokrasisinde görmektedir.

- TMMOB’nde iki yılda yapılan seçimlerle birim yönetici-
lerinin belirlenmesi biçiminde bir temsili demokrasi süreci 
işlemektedir. Ancak, uygulanan politikaların üye tabanındaki 
emekçi, işsiz üye ağırlığının istekleri ile çakıştığını söylemek 
zor, hatta imkansızdır. 

Bu kapsamda TMMOB;

- Ortak ve bütünlüklü mücadelenin önünde engel olan, 
kendi mesleğini, şubesini ya da Odasını her şeyin önüne ko-
yan küçük girişimci anlayışların, hangi ideolojinin arkasına 
sığınırlarsa sığınsınlar, mahkum edilmesini,

- Üyelerin katılımını sağlayacak, yasada belirlenmiş araçlar 
dışında yeni araçlar geliştirilmesini, işyeri temsilciliklerinin ör-
gütlenmesini ve işlevsel kılınmasını,

-  Oda bürokrasisinin çekici olmaktan çıkarılmasını, bürok-
rasinin sürekli bir istihdam alanı olarak görülmesinin, ideolojik 
ve yönetsel egemenlik çabalarının engellenmesini,

-  Örgütlenme ve kadrolaşma anlayışının üyelerle ilişkileri 
birinci plana almasını, gelir getirici faaliyetlerin, piyasaya yö-
nelik hizmet üretiminin çalışma ve kadrolaşma anlayışını be-
lirlemesine izin verilmemesini, bu kapsamda Odaların temel 
gelir kaleminin üye aidatları olması için gerekli önlemlerin 
alınmasını,

- Amatör ve gönüllü bir anlayışla yerine getirilmesi gere-
ken konularda uzmanlar ve profesyonel kadrolara dayalı bir M
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politika oluşturma ve çalışma anlayışı yerine üyelerin katılımı 
ve tartışmaları ile politika oluşturulması ve mücadele edilmesi 
anlayışının öne geçirilmesini,

- Meslek alanlarının, ilgili kurum ve kuruluşların etkinlik-
lerinin, ülke ve halkın çıkarları doğrultusunda yakından izlen-
mesini, mesleki denetimin bu alanlardaki soygun, vurgun ve 
sömürünün teşhirine yönelmesini ve bu konuda kamuoyu 
oluşturulmasını, 

- Onur kurullarının işleyişinin bu temellerde biçimlendiril-
mesini, Onur Kurullarının, seçimle gelmiş diğer kurullar gibi, 
genel kurullara rapor sunmasını,

- TMMOB’nin örgütsel verimlilik ve etkinliğinin artırılması 
ve birimler arası ekonomik farklılaşmanın yarattığı olumsuz-
lukların önüne geçilmesi için; Kaynakların rasyonel kullanıl-
ması, mekan ve olanakların ortak kullanılması, ekonomik 
açıdan güçsüz birimlerin desteklenmesi anlayışlarının geliş-
tirilmesini,

- Siyasetsizliğin ve depolitizasyona teslimiyetin reddedile-
rek; ekseninde TMMOB’nin içinde bulunduğu toplumsal pra-
tiğin bütününü kavrayan, sorgulayan, dönüştürmeyi hedef-
leyen etkinliklerin bulunduğu bir programın siyaset yapma 
anlayışı olarak benimsenmesini,

- TMMOB’nin ulusal ve uluslararası düzeyde emekten yana 
örgütlerle dayanışma ve ortak mücadele içinde olmasını, savunur.

TMMOB Demokrasi Kurultayı’nda alınan bu kararların ör-
gütsel olarak ne kadar içselleştirildiğini ve mevcut örgütsel 
işleyişin bu kararlarla ne kadar örtüştüğünü sürekli sorgula-
mamız gerekiyor.

TMMOB Demokrasi Kurultayı ile 2000 yılında başlayan 
TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı arasındaki ilişkiyi 
de ele almamız gerekir. Bir saptama yapıyoruz: TMMOB De-
mokrasi Kurultayı’nda alınan kararları yaşama geçirmek için 
gerekli adımlar atılmamış veya atılan bazı adımlar istenilen 
amaca ulaşmamıştır.

YAYIN KOMİSYONU - Başka söylemek istedikleriniz ve var-
sa önerileriniz nelerdir?

CELAL BEŞİKTEPE - Geçmişten Geleceğe, Onurlu Bir Gele-
cek İçin; Eşitlik, Özgürlük, Adalet, Demokrasi ve Barış için mü-
cadelemiz sürüyor ve sürecektir…

Dosya konumuz ile ilgili olarak görüşlerine başvurduğu-
muz bir diğer üyemiz ise 21., 22. ve 23. Dönem TMMOB Yö-
netim Kurulu Üyeliği ve TMMOB Genel Sekreter Yardımcılığı 
görevlerinde bulunmuş Mustafa Erdemli…

YAYIN KOMİSYONU  - Sizin için TMMOB ve bağlı Odaların 
varlığı ne anlam ifade ediyor?

MUSTAFA ERDEMLİ - ‘Kamu Kurumu niteliğindeki meslek 
odası’ kimliği ile TMMOB Türkiye’de anayasa ile kurulmuş mes-
lek örgütlerinden biridir. 1970’li yıllardan itibaren TMMOB, 

diğer bazı mesleki demokratik kitle örgütleri ile birlikte, Tür-
kiye’deki demokrasi mücadelesinin önemli öznelerinden biri 
olmuştur.

Türkiye gibi uluslararası kapitalist sistemin yönlendirmesi 
altında bulunan ülkelerde yürütülen demokrasi mücadelesi, 
TMMOB gibi örgütlere mühendislik-mimarlık alanına yönelik 
düzenlemeler ve üyelerinin hakları için verilen mücadelenin 
yanı sıra emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı yü-
rütülen demokrasi ve insan hakları mücadelesinde de önemli 
görevler yüklemiştir.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işçi ve emek-
çilerin ve onların temsilcileri olan sendikaların siyasal, sosyal 
ve ekonomik alandaki hak kazanımları kendi mücadelelerinin 
sonucu olmuştur. Bu mücadele sadece sermayeye yönelik ol-
mayıp aynı zamanda sermaye ile birlikte hareket eden, onların 
güdümünde olan örgüt yapılarına karşı da verilmiştir. Müca-
delenin başarısında yatan temel etkenler,  bir yanıyla kararlık 
ve örgütlülük ise diğer yanıyla da siyasal iktidar ve sermaye 
grupları ile olan vesayet ve bağımlılık ilişkileri içerisinde olan 
örgüt ya da yapıların bu tür ilişiklerin dışına çıkarılmasıdır.  Yu-
karda sözü edilen 1970’li yıllar tam da TMMOB’nin bu vesayeti 
kırmaya başladığı yıllardır.

TMMOB’nin, diğer meslek örgütlerinin ve sendikaların 
kendi bağımsızlıklarına sahip çıkmaları, kendi sorunlarını 
içinde yaşadıkları toplumun sorunlarının bir parçası olarak 
görmeleri ve bundan hareketle ortak mücadele zeminini ya-
ratmaları, Türkiye’de yürütülen demokrasi mücadelesi bakı-
mından önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Sermaye eliyle yok edilmeye çalışılan kamusal haklara kar-
şı bu hakların korunması TMMOB gibi örgütleri ön plana çıkar-
dığı gibi bu örgütlere tarihsel ve kayıtsız kalamayacakları bir 
görev de yüklemiştir. Egemen sınıfl ar, baskı aygıtı olan devlet 
aracılığıyla sömürü ve talan düzenini, yani kendi çıkarları-
nın korunmasını sağlamaya çalışır.. Bir ülkenin gelişmesinde 
önemli olan doğal kaynaklar, madenler, tarım alanları, orman-
lar, tarihsel ve kültürel zenginlikler, sermaye sınıfın hizmetine 
sunulması devlet eliyle yapılan yasal düzenlemelerle sağlanır. 
Sermayenin kar hırsı için, kamunun malı olan bu kaynakların 
bir avuç sermaye sahibine peşkeş çekilmesine karşı koymak, 
bu kaynakların bütün toplumun malı olduğunu savunmak 
TMMOB gibi örgütlerin görevleri arasındadır. 

Kamuya ait olan bu zenginlikleri korumak, toplumun or-
tak gereksinimlerini ve çıkarlarını karşılamak, toplumsal ye-
niden üretimi sağlamak, siyasal iktidarların yalanlarına karşı 
toplumsal gerçekleri açıklamak, kamu ve halk yararına alter-
natif politikalar üretmek TMMOB ve odalarının kendi mesleki 
ilkelerinin gereğidir. Bu nedenle Türkiye gibi ülkelerde siyasi 
iktidarın vesayet alanından bağımsız olan TMMOB gibi örgüt-
lere ihtiyaç duyulmaktadır. TMMOB 1970’li yıllardan itibaren 
hayata geçirdiği bağımsız ve siyasal iktidarların güdümünden 
uzak yapısını sürdürmeli, kamusal kaynakların talanına, anti 
demokratik uygulamalara, insan hakları ihlallerine karşı, üye-
leri ve ezilenlerle birlikte mücadelesini sürdürmelidir. 
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YAYIN KOMİSYONU  - Görev Yaptığınız Dönemlerde Mü-
hendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Mesleki Ve Demokratik 
Mücadeleye Duyarlılığını, Birlik Ve Odaların Yaklaşımlarını Na-
sıl Değerlendirirsiniz?

MUSTAFA ERDEMLİ- Görev yaptığımız dönem esas olarak 
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin başat rol oynadığı 
bir dönem olmuş ve bu süreç 12 Eylül darbesine kadar devam 
etmiştir.

Bu dönemde TMMOB ve odalara yüklenen görev ve so-
rumluluklar, ülkede yaşanan siyasi ve toplumsal sorunlar tara-
fından belirlenmiştir. Bu nedenle kısaca bu dönemi özetlemek 
gerekir. 

Türkiye emperyalist kapitalist sistemin sömürü ağı içinde 
ekonomik, siyasal ve askeri bakımımdan dışarıya bağımlı bir 
ülke haline getirilmiştir. Ekonomik alanda yürütülen ithal-
ikameci politikalara eşlik eden ve siyasal iktidarların sağladı-
ğı yasal düzenlemelerle Türkiye ucuz iş gücü ve hammadde 
kaynağı olarak açık bir pazar haline getirilmiştir. Uluslararası 
sermaye ve onunla birlikte hareket eden yerli sermayenin ya-
rattığı sömürü düzeni işsizlik, hayat pahalılığı, enfl asyon ve 
gelir adaletsizliğine neden olmuş, bütün bu olumsuzluklara 
karşı yürütülen en küçük hak mücadelesi ise, baskı şiddet ve 
faşist saldırılarla engellenmeye çalışılmıştır.

Mühendis-mimar ve diğer teknik elamanların, yatırımların 

planlanmasında, uygulanmasında, görev almaları ve doğal 
kaynakların toplum yararına kullanılması, teknik bilgi ve bece-
rilerini halkın hizmetine sunmaları engellenmeye çalışılmıştır. 
Bütün bunların neticesinde, işsizlik en önemli sorunlardan biri 
olmuş, insanca yaşam koşulları ortadan kalkmış, yüzlerce mü-
hendis ve mimar baskı ve saldırıların hedefi olmuş, binlercesi 
ise sürgün ve kıyımlara uğramıştır. Can güvenliği ve insanca 
yaşam, tüm emekçilerin ortak sorunu olmuştur.

Mühendis, mimar ve teknik elemanların yerli ve yabancı 
sömürüye karşı mücadelesinde sendikalaşma ve toplu söz-
leşme hakkı ön plana çıkmıştır.

Yukarıda özetlenen koşullarda TMMOB ve odalar kendi 
sorunlarını,  toplumsal sorunların bir parçası olarak görerek 
demokrasi mücadelesini yürütmeye çalışmış, diğer emek 
örgütleriyle emek ve demokrasi platformu oluşturmuşlardır. 
Zaten bu nedenle TMMOB egemen sınıfl arın hedefi olmuş 
ve 12 Eylül darbesiyle yüzlerce üyesi tutuklanmış, baskı altı-
na alınmıştır. 1982 Anayasası ve diğer yasal düzenlemelerle 
sendika ve diğer mesleki örgütlere ve TMMOB’ye yasaklar 
getirilmiş böylece 12 Eylül düzenin sürmesi amaçlanmıştır. 
TMMOB yasasında düzenleme yapılarak zorunlu üyelik orta-
dan kaldırılmış, TMMOB ve odaların gücü azaltılmaya böyle-
likle demokrasi mücadelesine katkıları ortadan kaldırılmaya 
çalışılmıştır.

Bütün baskı ve yıldırma politikalarına rağmen, TMMOB 
kendi mücadele kültürü ve tarihsel kimliği ile günümüzde 
de toplumsal ve mesleki duyarlılığını, hak ve özgürlükler için 
mücadele geleneğini sürdürmektedir.

YAYIN KOMİSYONU  - Ülke, Toplum Ve Meslek Sorunla-
ra Yaklaşımda, Mesleki Demokratik Kitle Örgütleri Ve TMMOB 
İçin Neler Söylemek İstersiniz?

MUSTAFA ERDEMLİ- Mevcut sistemde TMMOB ve de-
mokratik örgütlerin görevlerinin, Türkiye’nin içinde bulundu-
ğu sorunları değerlendirdiğimizde daha da artmış olduğunu 
söyleyebiliriz. Ekonomik sorunların yanı sıra demokrasi, insan 
hakları, özgürlükler, temel hak ve hürriyetler ve her şeyden 
önemlisi toplumsal barış açısından önemli sorunların yaşan-
dığı açık bir şekilde ortadadır. 

Ekonomik açısından; 1980’lerden itibaren serbest piyasa 
ekonomisinin ölçüsüz, kuralsız bir biçimde uygulandığı, sos-
yal devlet anlayışının rafa kaldırıldığı, özelleştirme ile kamu 
tesis ve yatırımlarının yok pahasına elden çıkarıldığı, uluslara-
rası sermaye için bütün sınırların ortadan kaldırıldığı, üretim 
sürecinin sermayenin beklentileri doğrultusunda yeniden ya-
pılandırıldığı bir süreç yaşanmaktadır.

2009 yılında başlayan küresel kapitalizmin krizi kısa süre-
de bütün ülkelere yansıyarak ekonomik durgunluğa, banka 
ifl aslarına, çeşitli sektörlerde daralmaya, küçük işletmelerin 
ifl asına, binlerce çalışanın işsiz kalmasına, yoksulluğa neden 
olmuştur ve olmaya devam etmektedir

Yerli ve uluslararası sermayenin tam desteğini alan siyasal 
iktidarın görevi, ücretli çalışanların aleyhine ve onların sosyal 
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haklarını kısıtlamaya yönelik bir dizi yasal düzenlemeyi yap-
mak olmuştur. Bütün bu yasal düzenlemeler, ücretlerin düş-
mesi, esnek çalışma, artan çalışma saatleri, sosyal güvenceden 
yoksun bırakma ve iş kazalarını getirmiştir. Gelir dağılımındaki 
uçurum artmış, refah seviyesi düşmüştür.

Bu koşullarda sadece üyelerinin haklarını savunmak göre-
vi olan demokratik örgütler ve TMMOB siyasi iktidarın çeşitli 
saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Hak istekleri biber gazı, gö-
zaltına alma ve tehditlerle engellemeye çalışılmıştır.

Meslek örgütleri, sendikalar parçalanarak etkisiz hale 
getirilmek istenmekte,  bu amaçla bir dizi yasal düzenlenme 
yapılmak istenmektedir. Basından takip ettiğimiz kadarı ile ya-
sal düzenleme ile etkisiz ve işlevsiz kılınma sırası TMMOB gibi 
anayasayla kurulmuş örgütlere gelmiştir. 644 sayılı kararname 
ile TMMOB’nin özerk yapısının yok edilmesine ve etkisiz hale 
getirilmesine yönelik bazı adımlar zaten atılmıştı.

Siyasal iktidarın, bütün bu saldırı ve etkisizleştirme poli-
tikalarına karşı, emekçilerin ortak mücadele zeminin yaratıl-
ması her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu süreçte, 
farklı görüşler ayrılma ve bölünme nedeni olmaktan çıkarıla-
rak,  emekçilerin ortak çıkarı ve kazanılmış hakların korunması 
için birlikte mücadele koşulları yaratılmalıdır.

Siyasi planda yaşanan hak ihlalleri daha da yakıcı hale 
gelmiştir. Siyasi iktidarın, kendisine muhalif olan tüm güçle-
ri sindirmek için keyfi ve düzmece senaryolarla tutuklaması, 
halkın oylarıyla seçilmiş yerel yöneticileri ‘terörist’  ilan ederek 
gözaltına alması, en küçük demokratik eyleme karşı onlarca 
yıl ceza istemesi sıradan hale gelmiştir.

Türkiye’de yaşayan haklar arasında barış ve kardeşliğin 
tesisi, bütün etnik ve dinsel kimliklerin, inanç ve yaşam tarzı 
bakımından ötekileştirilmeden özgürce yaşadığı bir düzen 
için bütün demokrasi güçlerinin her zamankinden daha fazla 
birlikte hareket etme ve mücadele etme zorunluluğu vardır.

Yüz binlerce üyesi olan ve farklı disiplinleri bünyesinde 
toplayan TMMOB ortak davranma kültürüne sahiptir ve geç-
mişinde bu tür ortak mücadele ve dayanışma örnekleri olduk-
ça fazladır. 

YAYIN KOMİSYONU  - Son Dönemlerde Gerek Siyasi İkti-
dar, Gerekse Bazı Basın Ve Yayın Organları İle Bazı İş Çevreleri-
nin, TMMOB Ve Bağlı Odalara Karşı Saldırı Ve İtibarsızlaştırma 
Girişimleri Hakkındaki Değerlendirmenizi Paylaşır mısınız?

MUSTAFA ERDEMLİ - TMMOB’ye karşı yapılan bu saldırıla-
rın bilinçli olduğunu açıktır. Çünkü on yıldır her bakımdan si-
yasi iktidarın kamu ve ülke yararına olmayan her türlü merkezi 
ve yerel uygulamasının karşısında durmuş be bu duruşuyla da 
hedef tahtasına konmuştur. TMMOB’yi yıpratma, üyelerinin ve 
halkın gözünde itibarsızlaştırma, iktidar yanlısı basının yalan 
ve dezenformasyona dayalı haberleri ile yürütülmektedir.  

Eğer TMMOB ve odalar bu saldırılar karşısında birlikte ha-
reket ederlerse siyasal iktidarın hedefine ulaşması mümkün 
olamayacaktır.

YAYIN KOMİSYONU  - TMMOB Ve Bağlı Odaların Bugünkü 
Yapısı, Örgütlülüğü, Gücü Hakkında Görüşleriniz Nelerdir?

MUSTAFA ERDEMLİ- TMMOB’nin en büyük gücü üyeleri 
ve onların ortak davranma iradesidir. Mevcut yapı temsil sis-
temine bağlı hiyerarşi nedeniyle giderek üyelerinin iradesini 
yansıtan bir yapı olmaktan uzaklaşmaktadır.

Üyelerin geniş katılımını sağlamanın tek yolu da demok-
ratik ve katılımcı bir iç işleyişi yaratacak yeni kanalların bulun-
ması, her işyerinde, kurumda, fabrikada, atölyede, şantiyede 
veya büroda çalışan mühendis mimarın sorunlarını paylaşaca-
ğı, karşılıklı fikir alışverişinin olacağı bir işleyişin  yaratılmasıdır

Diğer bir deyişle TMMOB tam anlamıyla yani pratikte ifa-
desini bulan bir demokratik kitle örgütü olmalıdır. Bir demok-
ratik kitle örgütünün üyeleri uygulanacak ortak politikaların 
oluşumuna katılabildiklerini ve ortak mücadelenin sonucun-
da kendilerinin de sorunlarının çözülebildiğini bildikleri süre-
ce kendilerini örgüte bağlı hissederler ve o ölçüde de ortak 
etkinliklere katılır ve güç verirler.

Sayısı 23’ e varan TMMOB’ye bağlı oda üyelerinin özel 
sorunlarının yanında mühendis-mimar topluluğunun ortak 
sorunlarının ağırlık kazanması, çalışma alanları ve konuları-
nın çok sayıda disiplinin birlikte çalışmasını zorunlu kılması, 
tüm odaların imkanlarını birleştirmelerinin nesnel koşullarını 
oluşturmaktadır, bu da TMMOB’ye özel bir sorumluluk yükle-
mektedir.

Bu bakımdan TMMOB kendi yapısını yeniden gözden ge-
çirmeli, eylemliliklerini, genel kurullarını, üyelerinin katılım 
düzeyini değerlendirmeli ve dinamik bir yapının yaratılmasını 
önüne görev olarak koymalıdır.

YAYIN KOMİSYONU - Başka söylemek istedikleriniz ve var-
sa önerileriniz nelerdir?

MUSTAFA ERDEMLİ - Gerek odamızın gerekse diğer oda-
lar ve TMMOB’nin ülke ve meslek sorunları konusunda ürettiği 
politikalarını hayata geçirebilmeleri noktasında bütün mes-
lektaşlarımıza önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Odamızın ve TMMOB’nin katılımcı, demokratik ve dinamik bir 
yapıya kavuşması ancak her üyenin örgütlü yapıların güçlen-
dirilmesine ve bu yapılarda aktif olarak çalışması ile mümkün-
dür.

Dosya konumuza ilişkin görüşlerine başvurduğumuz son 
üyemiz ise Odamız İstanbul Şube Eski Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve 38., 39. ve 40. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği gö-
revlerinde bulunmuş Nail Güler…

YAYIN KOMİSYONU  - Sizin için TMMOB ve bağlı Odaların 
varlığı ne anlam ifade ediyor?

NAİL GÜLER- Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları olarak ya-
şadığımız Dünyamız, Ülkemiz İnsanlık ve mesleğimiz ile ken-
dimize karşı yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızı 
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yapabilme, mücadele için birlikte olma çatısı.

Farklı hayatlarda, farklı kişisel özelliklere sahip meslek 
grupları üyelerinin ortak bir amacı gerçekleştirebilmek için 
birleştiği; çalışma anlayışı ve örgütün temel ilkelerini birlikte 
oluşturduğu özgürleşme ve demokratik mücadele yeri.

Örgütlü bir yapıyı önemsiyorum ve bireysel olarak örgütü-
me güç katmaya çalışıyorum.

YAYIN KOMİSYONU  - Görev yaptığınız dönemlerde mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki ve demokratik 
mücadeleye duyarlılığını, birlik ve odaların yaklaşımlarını nasıl 
değerlendirirsiniz?

NAİL GÜLER - Bu güne gelene kadar 58 Yıllık büyük bir 
birikim var. Odamız HKMO, TMMOB’nin kuruluşunda yer alan 
odalarımızdan. Öncelikle 1. dönemden 41. döneme kadar 
TMMOB ve HKMO yönetim organlarında görev alan, emek ve-
ren meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Üç dönem TMMOB 
yönetim kurulunda üye, yürütme kurulu üyeliği, II. Başkanlık 
görevlerinde bulundum. Önceki dönemlerden devraldığımız, 
bizlerin de ortaya koyduğu çalışma ve mücadele; açılmış sa-
yısız hukuki davalarımız, mesleki ve siyasal gelişmeler karşı-
sındaki tepkilerimiz, eylemlerimiz, açıklamalarımızın her biri 
ülkemizde mesleki ve demokratik kitle örgütü olarak tarihe 
düşülmüş derin bir o kadar da önemli izlerdir.

Özellikle 1970’li yıllardan sonra TMMOB ve bağlı odaları-
nın mesleki demokratik mücadelesi konusunda ki duyarlılığı 
ile ortaya koymuş olduğu çalışmaları alt alta sıralasak sayfalar 
tutar. Bu konuda çalışma dönemlerine göre hem TMMOB hem 
de HKMO arşivi yeterli verilere ulaşmamızı sağlıyor. Kentleş-
me, Sanayileşme, Tarım, Planlama, Demokrasi, Özgürlükler, 
İnsan Hakları vb. konularda duyarlı ve mücadeleci, ülkeye, 
topluma, üyesine karşı görevini şartlarına uygun yerine getir-
me çabasında olduğunu düşünüyorum.

YAYIN KOMİSYONU  - Ülke, toplum ve meslek sorunlara 
yaklaşımda, mesleki demokratik kitle örgütleri ve TMMOB için 
neler söylemek istersiniz?

NAİL GÜLER - Kısaca ortaya koyduğu çalışma anlayışı ve 
bağlı olduğu temel ilkeler çerçevesinde görevini yerine getir-
meye çaba gösteren, doğruları ve olması gerekenlere ilişkin 
düşüncelerini açıkca paylaşan, bu doğrultularda mücadele-
sini yürüten haklılığı her zaman ortaya çıkmış bir TMMOB ve 
ona güç veren üyelere sahip ODA’lar. Geçmişi ve geleceği ile 
onur kaynağımız olacak bir örgüt.

YAYIN KOMİSYONU - Son dönemlerde gerek siyasi iktidar, 
gerekse bazı basın ve yayın organları ile bazı iş çevrelerinin, 
TMMOB ve bağlı odalara karşı saldırı ve itibarsızlaştırma giri-
şimleri hakkındaki değerlendirmenizi paylaşır mısınız?
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NAİL GÜLER - Konu o kadar çok geniş bir cevabı gerek-
tiriyor ki say say bitmez. 58 yıllık mücadelesine bakıldığında 
cevap çok açık. Yıllardır kentleşmeden, sanayileşmeden, ta-
rımdan, planlamadan birçok mesleki sorunlara karşı müca-
delelerine, hukuk davalarına, sonuçlarına bakarsak açıkca 
saldırıların güç kaynaklarını ve odaklarını anlarız. Yönetim 
kurullarında bulunduğum döneme bakacak olursak; yapılan 
ve yaygınlaşan Kent Sempozyumları, temsil edildiği kuruluş 
ve platformlarda farklılık yarattığı çalışma anlayışları, mesle-
ki uygulamalar dışında toplumun tüm kesimlerini doğrudan 
ilgilendiren konulardaki hukuki ve siyasal mücadeleler. Çevre 
sorunları, Nükleer Santraller, 2B, HES’ler, Kent Yağmacılığı, Yer 
Altı ve Yer Üştü kaynaklarımızın talan edilmesi, Serbest Bölge 
Yasaları, Kalkınma Ajansları, Halk Sağlığı, İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği vb. birçok konuyu örnek gösterebiliriz

Yukarıdaki mücadele ve sonuçları, saldırının kaynağını 
bize göstermeye yeter. Kimler, yapmak istedikleri yağma ve 
talana engel olunan, merkezi ve yerel iktidarı elinde bulundu-
ranlar, mesleki ve hukuki yollardan TMMOB ve Bağlı odaları ile 
başa çıkamayan uluslararası ve ulusal tekeller, kimi iş çevreleri, 
sisteme hizmet eden bürokrasi vb.

TMMOB’nin birikimiyle ve örgütlü gücüyle bu ve benzeri 
saldırılar ile itibarsızlaştırma girişimlerine karşı verdiği müca-
deleyi kazanacağına kesin inanıyorum.

YAYIN KOMİSYONU  - TMMOB ve bağlı Odaların bugünkü 
yapısı, örgütlülüğü, gücü hakkında görüşleriniz nelerdir?

NAİL GÜLER - Kuruluşundan günümüze TMMOB ve bağlı 
odalarına üye sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kuruluş kanu-
nu ve yasal düzenlemeleriyle TMMOB’nin birikimi bugün ol-
ması gereken konumu birbirine uymuyor. Yasal düzenlemeler 
birlik ve odalarımızın taleplerine göre yenilenmelidir. TMMOB 
Demokrasi kurultayları, TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurul-
tayları, TMMOB’nin olması gereken konumunu belirleyecek 
yol haritalarını çizmiştir. Bu kurultayların kararlarının örgüte 
tam olarak yansıtılmasının örgütlülüğümüzün ve gücümüzün 
artması anlamında önemli olduğunu belirtmek istiyorum. De-
ğişik zamanlarda birçok etkinlikte demokratik işleyiş, örgütsel 
yapının güçlendirilmesi, tabanın ağırlıklı söz sahibi olması 
v.b konularda görüşler dile getiriliyor. Bu görüş ve önerilerin 
olumlu değerlendirilerek içselleştirilmesi önemli.

Ayrıca yeni Anayasa tartışmalarının ve çalışmalarının sür-
düğü şu günlerde meslek örgütleri ve örgütümüz TMMOB’nin 
işlevsel ve örgütsel yapısının istediğimiz şekilde olması için 
çaba sarf etmeliyiz. Bana göre daha güçlü bir yapıyı oluşturma 
görevi üyelere düşmektedir. Birçok kez yazıldığı gibi Demok-
ratik mesleki bir kitle örgütü olan Oda yaşamında, tüm biri-
kimlerin birbirine eklenmesi ve Odanın temel politikalarının, 
yine üyelerin birikim ve potansiyeline dayalı olarak yaşama 
geçirilme anlayışının güçlendirilmesi, tüm üyelerin Oda çalış-
malarına katılım yollarının artırılması gerekmektedir.

YAYIN KOMİSYONU - Başka söylemek istedikleriniz ve var-
sa önerileriniz nelerdir?

NAİL GÜLER - TMMOB ve bağlı Odaların bugünkü yapısı, 
örgütlülüğü, gücü hakkında HKMO İstanbul Şubesi 22.Dönem 
Yönetim Kurulu’nun seçimlerde açıklamış olduğu çalışma 
programı, hedefl er ve beklentiler bildirgesindeki tespitlerine 
ve önerilerine katıldığımı belirtmek istiyorum. İşte o bildirge-
de vurgulandığı gibi “TMMOB’ye, Odalara ve üyelerine yani 
bizlere, bilimi kullanan ve teknolojiye yön veren aydınlar ola-
rak, insani değerlere ve doğaya karşı işlenen yıkımlara karşı 
çıkma noktasında önemli görevler düşmektedir. TMMOB ve 
bağlı Odalar; yurtsever, bağımsız, demokratik çizgisiyle; 
emekten, doğadan ve insandan yana olan tüm toplum kesim-
leri ile dayanışma içerisinde, temel insan hak ve özgürlükleri, 
düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü savunarak, doğanın ve 
ekolojik sistemin tahrip edilmesine, kentlerimizin rant alan-
larına dönüştürülmesine karşı duruşunu sürdürmeye devam 
edecektir.”

Bu tanımlama biz üyelere yol haritamızı açıkça göster-
mektedir. Teşekkür ederim.
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Mehmet Yıldırım

AKP Hükümeti 6 Nisan 2011 tarihinde 6223 sayılı ‘Kamu 
Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülme-
sini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yet-
ki Kanunu’yla TBMM’den KHK çıkarma yetkisi aldı. Bu kanu-
nun amacı ‘kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli 
ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak’ biçiminde 
tanımlanmış ve yasanın verdiği yetkinin sınırı da ‘mevcut ba-
kanlıkların birleştirilmesi, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların 
ilgilerinin yeniden belirlenmesi, yeni bakanlıkların kurulması, 
bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının hiyerarşik 
ilişkileri, görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesi ve 
kamu kurum/kuruluşlarında istihdam edilen personelin çalış-
malarında etkinliği artırmak üzere atanma, nakil, görevlen-
dirme, görevden alınma, emekliye sevk edilme gibi konuların 
usul ve esaslarının belirlenmesi’ şeklinde çizilmiştir.

Yasanın verdiği yetki dikkatlice incelendiğinde kamu yö-
netiminin baştan aşağı yeniden şekillendirilmesi, bu çerçeve-
de idari yapının ve bu yapıya uygun personel seçiminin belir-
lenmesi gibi bir amacın olduğu kolaylıkla anlaşılacaktır. AKP 
Hükümeti; kadrolaştığı konusundaki yoğun eleştirilere adeta 
kulak tıkamaya devam ederken, bu konudaki ısrar ve niyetini 
güçlendirmek üzere kendisine kararnameler yoluyla yasal da-
yanak hazırlamıştır. 

AKP Hükümeti, 6223 sayılı yetki yasasına dayanarak, 11’i 
12 Haziran 2011 seçimlerinden önce olmak üzere toplamda 
35 KHK yayınlandı. Her fırsatta Türkiye’nin demokratikleşmesi-
ni kendine temel hedef belirlediğini iddia eden ve bu kapsam-
da ‘sivil’ bir anayasanın ‘öncülüğünü’ üstelenen AKP Hüküme-
tinin aldığı yetki yasasının dayanakları 1982 Anayasası’nın 87 
ve 91. maddeleridir. Türkiye’de demokrasinin yerleşmesinin 
önünde hemen bütün toplum kesimlerince engel olarak gö-
rülen 1982 anayasasının belirli maddelerini değiştirip özüne 
dokunmamakla demokratik bir Türkiye hedefinin gerçekleş-
meyeceği ve AKP Hükümetinin bu konuda samimi olmadığı 
KHK yetkisi ile bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. KHK yetkisi 
ile yasama organı Meclis devre dışı bırakılmış, yasal düzen-
lemelerin mecliste görüşülmesinin yolu kapatılmıştır. ‘Milli 
İrade’ ve ‘ileri demokrasi’ sözünü her platforma dilinden dü-
şürmeyen AKP Hükümetinin, parlamentoyu devre dışı bırak-
ması nasıl bir demokrasi istediğine ilişkin de önemli ipuçları 
içermektedir. 

6223 sayılı yetki yasası ile TMMOB ve bağlı odalarının 
meslek alanlarının şekillendirilmesine yönelik önemli düzen-

lemeler de yapılmıştır. Bu kapsamda önce 8 Haziran 2011 
tarihinde 636 sayılı ‘Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ 
yayınlanmış, aradan bir ay geçmeden bu defa 4 Temmuz 2011 
tarihinde 644 Sayılı KHK yayınlanmıştır. 644 sayılı KHK ile 636 
sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve 636 sayılı KHK ile kurulan 
bakanlık faaliyete geçmeden lağvedilerek yerine Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı kurulmuştur. 

644 sayılı KHK ile 636 sayılı KHK ile kurulan Çevre, Orman 
ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 
yürürlükten kaldırılırken, bakanlık bünyesinde kurulan Mesle-
ki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arttırıl-
mıştır.

 Mesleğimizi ve çalışma alanlarımızı yakından ilgilendiren 
ve etkileyen ‘Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ nün görev-
lerinden bazıları şu şekilde tanımlanmıştır.

a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, 
müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri 
yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek.

c) Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, de-
ğerleme, parselasyon, etüt ve proje müellifl iği, harita plan, proje 
ve yapım kontrol müşavirliği, her türlü altyapı ve tesisat dâhil 
olmak üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan 
gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ve 
kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki ye-
terlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara tescil 
ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kayıtlarının tutul-
masını sağlamak.

d) Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma iş ve 
işlemlerinde görev alacak bilirkişilerin niteliklerine ve mesleki ye-
terliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

g) kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel hu-
kuk tüzel kişilerine ait her türlü yapıların denetlenmesinde görev 
alan mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarını de-
netlemek, ilgili idareler ile denetim ve müşavirlik kuruluşlarınca 
denetlenmesini sağlamak.

h) Kamuya ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin proje-
lerinin ve yapım işlerinin denetlenmesinde görev alacak mimar 
ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının, yapı denetim 
kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine, görev, 
yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki ye-
terlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge 
verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

“Kararnameler Demokrasisi!”
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ı) Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mi-
marlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı ha-
zırlamak ve bunları denetlemek.

Yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
kurulan ‘Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün yukarıda 
alıntılanan görevleri incelendiğinde AKP Hükümetinin neden 
KHK yayınlama ihtiyacı duyduğu da anlaşılacaktır. 

644 Sayılı KHK ile TMMOB ve bağlı odaları, Bakanlığa ve 
onun Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlayarak ade-
ta onun bir hizmet birimi haline getirmek istenmektedir. Bu 
durum; bakanlıkla hiçbir hiyerarşik ilişkisi bulunmayan, yasal 
dayanağını anayasadan ve kendi yasasından alan, bu yasalara 
göre görev ve yetkileri tanımlanmış TMMOB ve bağlı odaların 
hak, yetki ve görevlerine, örgütlülüğüne ve üyelerinin meslek 
alanlarına açıkça müdahaledir. Bu devirle Hükümet kendine 
muhalif olan, TMMOB ve bağlı odaları sindirmek, etkisizleştir-
mek, işlevsizleştirmek kısacası tasfiye etmek istemektedir.

644 Sayılı KHK, Hükümetin demokratik esaslara göre yö-
netim kurullarını belirleyen, çalışma ilke ve anlayışını bu de-
mokratik zeminde yürüten, gücünü üyesinden alan ve ürettiği 
tüm politikaları her koşulda üyesiyle hayata geçirmeye çalışan 
TMMOB ve bağlı odalarının çoğulcu yapısına olan tahammül-
süzlüğünün göstergesidir.

644 Sayılı KHK ile bilim ve teknik, kanun zoru ve yasal dü-
zenlemelerle bürokrasinin cenderesine sokulmak istenmekte-
dir. Oysa ki, bilim ve tekniğin gelişimi, mühendis, mimar ve 
şehir plancıların yeterliliği, meslek odalarının çalışma anlayışı 
ve ilkeleri dün olduğu gibi bugün de bürokrasiye teslim edile-
meyecek kadar kıymetli ve kutsaldır. Yine bilinmelidir ki bilim 
ve onun ürettiği hizmet, yönetenlerin iki dudağı arasına hap-
sedilemez. İdari metin ve kararlarla da sınırlandırılamaz.

644 Sayılı KHK ile hükümet, üyesinin sorunlarını ülkesinin 
sorunlarından ayırmayan, bilimin ve aklın yol göstericiliğinde 
tekniği toplumun yararına kullanan, kentlerin rant alanlarına 
dönüştürülmesine karşı çıkan, çevre tahribatına, ekolojik sis-
temin bozulmasına hayır diyen TMMOB’ye karşı,  merkezinde 
kar hırsı olan insanı ve çevreyi hiçe sayan, kamu varlıklarını 
özelleştirmeler yoluyla yerli ve uluslararası sermayeye peşkeş 
çeken, serbest piyasa ekonomisinin gereklerini hayata geçir-
mek istemektedir.

Çünkü; akarsular, göller, kıyılar, su havzaları, ormanlar, 
tarım arazileri gibi doğal kaynakların; kamu arazileri, okullar, 
hastaneler, devlet binaları gibi kamusal varlıkların; kent mey-
danları, donatı alanları ve tarihi yapılar gibi kentsel değerle-
rin; bin yıldır yaşanan mahalleler, yerleşik kültürler ve sosyal 
dokuların yok edilmesi, ranta, talana, yağmaya açılmasının 
karşısında duracak, engel olacak, oyununu bozacak olan ka-
musal hakları ve demokrasiyi savunan TMMOB gibi duyarlı ve 
sorumlu yapıları hükümet karşısında görmek istememektedir.

TMMOB ve bağlı odalar, Devlet Denetleme Kurulu incele-
meleriyle başlayan, Kanun Hükmünde Kararnamelerle devam 
eden, siyasi iktidarın bütün engellemelerine ve müdahaleleri-
ne karşı, geçmişten gelen birikimi ve üyesinin örgütlü gücüyle 
karşı koyacaktır. 

TMMOB ve bağlı odalar, demokratik ve yurtsever karakte-
riyle, emekten ve halktan yana antiemperyalist, antişövenist 
ve barıştan yana politikalar üretmeye, toplumun bütün ke-
simlerinin haklarını, demokrasiyi ve yaşanılabilir bir çevreyi, 
sağlıklı kentleşmeyi savunmaya devam edecektir.

Harita ve Kadastro Müh.
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Resim Sergisi

H. Ali Kanıtürk

Odamız üyelerinden Bakırköy bölgesinde uzun yıl-
lardır Harita Mühendislik ve Kontrolörlük Hizmetlerini 
sürdüren meslektaşımız Naci Kartal’ın 6. resim sergisi 
30 Mart 2012 tarihinde Bakırköy Belediyesi, Ataköy Yu-
nus Emre Kültür Merkezinde verilen kokteyl ile gerçek-
leştirildi. Yine yardım amaçlı serginin satış gelirleri bu 
kez ekonomik nedenlerle öğrenimlerini yarıda bırakan 
3 öğrencinin üniversitelerine dönmeleri için kullanıla-
cak.

Sayın Kartal, resimlerini bu şekilde değerlendirerek 
hem yardımları gerçekleştirmeyi hem de insanların re-
sim satın alma ve resim yapma alışkanlıklarına küçük de 
olsa bir katkı yapmayı amaçlıyor.

3 yıldır Ressam Gökhan Uğur’la birlikte atölye çalış-
malarını sürdürüp, ilerisi için oldukça iddialı olduğunu 
da ifade ediyor.

Sanatın bizlere, insan ilişkilerimize, evlerimize ve 

çevremize sosyalite ve estetik kattığını, eksikliğinin 

ise hep yakındığımız, zevksiz, kaba bir çevre ve yaşam 

tarzına yol açacağı gerçeğini her zaman savunuyor.

Yaklaşık 200’e yakın meslektaşımız ve resim merak-
lılarının ziyaret ettiği resim sergisi yoğun ilgi gördü ve 
gelenler “mesleki el becerimizin resim yapma sanatıyla”  
yakın ilgisinin olabileceğini, sadece zaman konusunda 
biraz özveride bulunulması gerektiği konusunda görüş-
lerini bildirdiler. 

Bizde kendisine bu alanda başarılarının devamını di-
lerken meslektaşımız olarak yaptığı hayırsever çalışma-
larından ötürü Odamız adına teşekkür ediyoruz.

Harita Kadastro Mühendisi

Bakırköy-Zeytinburnu İlçe Temsilcisi
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TMMOB`nin ilkini 2006 yılında yayımladığı Mühen-

dislik Mimarlık Öyküleri kitabının beşincisi de çıktı. 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bugüne gelişin 
öyküsü anlatılan “Mühendislik Mimarlık Öyküleri”nin 
beşincisinde 10 öykü yer alıyor.

Kitabın sunuşunda TMMOB Başkanı Mehmet So-

ğancı’nın mesajı şöyle;

“SUNUŞ

TMMOB‘nin 50. yılı dolayısıyla başlattığımız ve 37. 
Çalışma Döneminden bu yana çıkardığımız “Mühendislik 
Mimarlık Öyküleri”nin beşincisini okuyucuyla buluştur-
manın sevincini yaşıyoruz. Mühendislik Mimarlık Öyküleri 
ilk kitaptan itibaren o kadar yoğun ilgi gördü ki, bu hem 
serinin devamını getirdi hem de birçok defa tekrar basım-
lar yapıldı.

Kitap yalnız meslektaşlarımızın değil, her kesimden in-
sanın ilgisini çekti. En sevindirici olan ise geleceğin mimar, 
mühendis ve şehir plancısı gençlerin ilgisiydi.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bir ülkenin tarihi-
ni mühendislik, mimarlık uygulamalarının penceresinden 
anlatan öykülerle, üretmenin ve bölüşmenin kıvancını 
gelecek kuşaklara aktarabilmek bizim için gurur kaynağı 
oldu.

TMMOB Yönetim Kurulu olarak, ilk kitaptan bugüne 
büyük bir özveriyle öykülerin derlenmesini sağlayan, Mah-
mut Kiper‘e, Nadir Avşaroğlu‘na, Orhan Örücü‘ye, kitabın 
hazırlanmasına emek veren yayın görevlimiz Dijle Göksoy 
Konuk‘a ve öyküleri yazan üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Bu öykülerin genç meslektaşlarımıza üreterek büyü-
yen ve paylaşarak gelişen bir ülke yaratma konusunda 
ilham kaynağı olması en büyük dileğimiz...

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Nisan 2012”

Kitap TMMOB’den temin edilebilir.

TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri – V
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Edebiyatımızın Büyük Ustalarını Saygıyla Anıyoruz…

“Terketmedi sevdan beni 

Aç kaldım, susuz kaldım 

Hayın karanlıktı gece. 

Can garip, can suskun 

can paramparça. 

Ve ellerim; kelepçede. 

Tütünsüz, uykusuz kaldım 

Terketmedi sevdan beni.”

Ahmed Arif

Ahmed Arif, 21 Nisan 1927 tarihinde Diyarbakır’da doğdu, 2 Haziran 1991 tarihinde Ankara’da öldü. Asıl adı 
Ahmed Önal’dır. Ortaöğrenimini Afyon Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Felsefe Bölümü öğrencisi iken Türk Ceza Yasası’nın (T.C.K.) 141. ve 142. maddelerine aykırı davranmak savıyla (1950, 
1952-1953) iki kez tutuklandı, yargılandı ve 2 yıl hüküm giydi. Cezaevi günleri sona erince Ankara’daki Medeniyet, 
Öncü ve Halkçı gibi gazeteler ve dergilerde teknik işlerle uğraşarak yaşamını kazandı.

Şiirlerinde hep ezilen insandan yana oldu ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yaptı. Şiirlerinin toplandığı tek kitabı 
Hasretinden Prangalar Eskittim 1968’de yayınlandı. Türkiye’de en çok basılan kitaplar listesindedir. Ahmed Arif 
şiiri hala gençliğe damgasını vurmaktadır. Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca birçok şiiri bestelenmiştir. 
Ankara’da yalnız yaşadığı evinde 2 Haziran 1991 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Şiirleri Beraber, İnkılâpçı Gençlik, Meydan, Militan, Kaynak, Seçilmiş Hikâyeler, Soyut, Yeni a, Yeni Ufuklar, Yeryü-
zü dergilerinde yayımlandı. Toplumcu gerçekçi şiirimizin ustalarındandır. Yaşadığı coğrafyanın duyarlılığı ve halk 
kaynağındaki sesini hiç yitirmeden, lirik, epik ve koçaklama tarzını kusursuz bir kurguyla kullanarak, özgün, tutku-
lu, müthiş ezgili çağdaş şiirler yazdı.
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Orhan Kemal

Orhan Kemal (Mehmet Raşit Öğütçü) 15 Eylül 1914 tarihinde Ceyhan’da doğdu. İlk Büyük Millet Meclisi (1920-
1923) için Kastamonu Mebusu yapılan ve Atatürk’ün yokluğunda seçildiği (1 Kasım 1920) Adalet Bakanlığından, 
üç gün sonra baskıyla istifa ettirilmekle bırakılmayıp, hemen her fırsatta neredeyse tüm İstiklal Mahkemeleri’nde 
yargılanan büyük muhalif Abdülkadir Kemali Bey’in oğludur. Babasının, 1930’da Ahrar Fırkasını kurmak ve gazete 
çıkarmak yüzünden öldürülme korkusuyla Suriye’ye geçmesi üzerine, Orhan Kemal de ortaokulun son sınıfında 
öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Suriye ve Lübnan’da bir süre babasıyla birlikte kaldıktan sonra, ondan 
ayrılarak Adana’ya döndü (1932). Çırçır işletmelerinde işçi, dokumacı, ambar memuru, Milli Mensucat Fabrikası’nda 
katip olarak çalıştı. Askerliği esnasında, komünizm propagandası yapma suçuyla beş yıl hapse mahkum edil-
di (1939-1943). Serbest kaldığında amelelik, sebze nakliyeciliği, Adana Verem Savaş Derneği’nde katiplik yaptı. 
1950’de İstanbul’a yerleşerek hayatını yazılarıyla kazanmaya çalıştı. Bulgaristan ve Romanya Yazarlar Birliği’nin da-
vetlisi olarak, daha çok da tedavi amacıyla gittiği Sofya’da 2 Haziran 1970 tarihinde beyin kanamasından öldü, 
İstanbul’da toprağa verildi.

Eserleri

Hikaye Kitapları: Ekmek Kavgası, Sarhoşlar, Çamaşırcının Kızı, 72. Koğuş, Grev, Arka Sokak, Kardeş Payı, Babil 
Kulesi, Dünyada Harp Vardı, Mahalle Kavgası, İşsiz, Önce Ekmek, Küçükler ve Büyükler, Yağmur Yüklü Bulutlar, Kır-
mızı Küpeler, Oyuncu Kadın, Arslan Tomsen, Serseri Milyoner, İki Damla Gözyaşı, İnci’nin Maceraları Romanları: 
Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza, Cemile, Bereketli Topraklar Üzerinde, Suçlu, Devlet Kuşu, Vukuat Var, Gavurun Kızı, 
Küçücük, Dünya Evi, El Kızı, Hanımın Çiftliği, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları, Sokakların Çocuğu, Mahalle Kavgası, 
Kanlı Topraklar, Bir Filiz Vardı, Müfettişler Müfettişi, Yalancı Dünya, Evlerden Biri, Arkadaş Islıkları, Sokaklardan Bir 
Kız, Kötü Yol, Tersine Dünya İnceleme: Senaryo Tekniği

kültür/sanat
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“Ben bir insan,
ben bir Türk şairi Nazım Hikmet
ben tepeden tırnağa insan
tepeden tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret...
Ben hem kendimden bahseden şiirler yazmak is-

tiyorum,
hem bir tek insana, hem milyonlara seslenen şiir-

ler.
Hem bir tek elmadan, hem süpürülen topraktan, 

hem
zindandan dönen insan ruhundan, hem kitlelerin
daha güzel günler için savaşından, hem bir tek
insanın sevda kederlerinden bahseden şiirler yaz-

mak
istiyorum, hem ölüm korkusundan, hem ölümden 

korkmamaktan
bahseden şiirler yazmak istiyorum.”

Nâzım Hikmet

Gerçek şair kendi aşkı, kendi mutluluğu ve acı-
larıyla uğraşmaz. Onun şiirlerinde halkının nabzı 
atmalıdır... Şair başarılı olmak için, yapıtlarında 

maddi yaşamı aydınlatmak zorundadır.

Gerçek yaşamdan kaçan ve onunla bağıntısız konuları işleyen kimse, saman gibi anlamsızca yanmaya yargı-
lıdır.

Nâzım Hikmet

Yaşamı

Selanik’te doğdu. Aslen 20 Kasım 1901 olan doğum tarihi ailesi tarafından sene kaybetmemesi için 15 Ocak 
1902 olarak kaydettirildi.

İlk şiiri ‘Feryad-ı Vatan’ı 1913’te yazar. Aynı yıl Galatasaray Sultanisi’nde ortaokula başlar. 1917’de Heybeliada 
Bahriye Mektebi’ne girer. Sonrasında Kurtuluş Savaşı dolayısıyla Anadolu’ya geçer; fakat sağlık sorunları yaşaması 
nedeniyle bahriyeden ayrılmak zorunda kalır. Bu sırada Hamidiye Kruvazörü’nde güverte subayıdır.

Bolu’ya öğretmen olarak atanır. Daha sonra Batum üzerinden Moskova’ya giderek Doğu Emekçileri Komünist 
Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat okur. 1921’de gittiği Moskova’da devrimin ilk yıllarına tanık olur ve ko-
münizm ile tanışır. 1924’te Moskova’da yayınlanan ilk şiir kitabı ’28 Kanunisani’ sahnelenir. O yıl Türkiye’ye döne-
rek Aydınlık Dergisi’nde çalışmaya başlar, ne var ki dergide yayınlanan şiir ve yazılarından dolayı on beş yıl hapsi 
istenince tekrar Sovyetler Birliği’ne gider. 1928’de af kanunundan yararlanır ve Türkiye’ye döner. Bu defa Resimli 
Ay dergisinde çalışmaya başlar. 1938’de yirmi sekiz yıl hapis cezasına çarptırılır. 12 sene süren tutukluluktan sonra 
askere alınacağı ve öldürüleceği endişesiyle 1950 yılında Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği’ne giden Nazım, 
25 Temmuz 1951 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türkiye vatandaşlığından çıkarılmasının ardından, büyük dedesi 
Mustafa Celaleddin Paşa (Konstantin Borzecki)’nın memleketi olan Polonya’nın vatandaşlığına geçerek Borzecki 
soyadını alır. 3 Haziran 1963 tarihine gelindiğinde ise, Nazım Hikmet geçirdiği bir kalp krizi neticesinde hayata 
gözlerini yummuştur. 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye vatandaşlığı iade edilmiştir.
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Müziğe Adanmış Yaşam

RUHİ SU TÜRKÜLERİ

Hazırlayan: Karabey Aydoğan 
Everest Yayınları,
Eylül, 2008 - İstanbul

Asıl adı Mehmet olan Ruhi Su 1912 yılında Van’da doğdu. I. Paylaşım Savaşı yıllarında ana babasını yitirdi. Bir 
ailenin yanında yaşadı. Adana Öksüzler Yurdu’nda yatılı okudu. İlkokul 4. sınıfta keman çalmaya başladı. Onun için 
müziğe adanmış bir yaşam diyebiliriz.

Türkülerimizi kendine özgü ve iyi yorumlayanlardan birisidir, Ruhi Su. Ölümüne dek türkülerimizi söyledi. 20 
Eylül 1985’te 12 Eylül döneminin izin vermemesi nedeniyle tedavi edilemediği için yaşamını yitirdi. Pirsultan’dan 
Karacaoğlan’a, Yunustan Dadaloğlu’na, Köroğlu’ndan Nazım Hikmet’e kadar ozanlarımızın türkülerinden oluşan 
çalışmalarını halkımızla buluşturdu.

Türkülerinin hepsi Ruhi Su’nun söylediği biçimiyle alınmış, Sıdıka Su’nun kitabın başında Ruhi Su Türküleri için 
yazdığı bir yazı yer almakta. Değişik biçimde söylenenler de incelendikten sonra bu yapılmaya karar verilmiş.

Ruhi Su albümlerine göre düzenlenen kitap tarihsel bir sıra izlenerek hazırlanmış.

Karabey Aydoğan bir müzik adamı. Türkülerini bir araya getirerek kitaplaştırdığı Ruhi Su’nun Dostlar Korosu’na 
1975 yılında katılmış birisi.

Karabey Aydoğan’ın hazırladığı kitapta Ruhi Su Türküleri’ni derli toplu bir arada bulabiliyoruz.
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basın açıklamaları

Şube Yayın Komisyonu

Mehmet Yıldırım 
Alişan Çalcalı
Mustafa Erdemli
Nail Güler 
M.Tevfik Özlüdemir 
Hüseyin Çiçek
Tekin Akçapınar
Kerem Halıcıoğlu

Tevfik Türkoğlu 

Arazi Yönetimi Komisyonu 

Erol Köktürk
Selahattin Avşar
Mahmut Gültekin
Mehmet Yıldırım
Davut Akdeniz
Mehmet Hışır
Doğukan Toraman

Murat Ergin

Meslek İçi Eğitim Komisyonu

N. Necla Uluğtekin 
Nail Güler
Rahmi Nurhan Çelik
Haluk Özener
M.Tevfik Özlüdemir
Emin Özgür Avşar

Taylan Öcalan

Genç Harita Mühendisleri 

Komisyonu

Cemal Özgür Kıvılcım
Cem Kösem
Mehmet Uğur Girişken
Hasan Açık
Eyüp Sopacı
Tevfik Türkoğlu
Diren Özgün
Serhat Güven
Şaban Soylu
İbrahim Okutmuştur

Kenan Ragıp Sağol

Kadın Komisyonu

Esen Çıtak Yıldırım

Hasret Kitapçıoğlu Kılınç

Evrim Toprak Şahin

Merve Özyaşar

Kültürel ve Sosyal 

Etkinlikler Komisyonu

Ali Hasan Bakır
Meral Durmaz Başkal

Özgür Avcı

Mehmet Uğur Girişken
Kemal Akbulut
Şaban Soylu
Efe Ertekin

Tekin Akçapınar

Mesleki Sorunlar Komisyonu

Hüseyin Erkan
Ahmet Yaşayan
Sıtkı Gökşin Seylam
Ahmet Aksoy
Mehmet Yıldırım
Rahmi Yücel Yaşayan

Hasan İssi

Mekansal Bilişim ve 

CBS Komisyonu

N. Necla Uluğtekin

Ali Melih Başaraner

Caner Güney

Ahmet Özgür Doğru

Alişir Özperçin

Umut Aydar

Kemal Akbulut

Şaban Soylu

Öğrenci Komisyonu

Nail Güler

Rahmi Yücel Yaşayan

Taylan Öcalan

Hüseyin Mercan

Cem Kösem

Mehmet Uğur Girişken

Hasan Açık

Merve Özyaşar

Eyüp Sopacı

Tevfik Türkoğlu

Diren Özgün

Şaban Soylu

İbrahim Okutmuştur

Taşınmaz Değerleme 

Komisyonu

H. Ali Kanıtürk

Zülfü Yaşar Hazır

Aydil Çeven

Ender Böncü

Turğay Erkan

Ayşe Evcin

Davut Akdeniz

Mehmet Hışır

İsmail Selçuk Çayırdağ

Başar Utku Alkan

Murat Ergin

Kemal Akbulut

Ücretli Çalışan ve İşsiz 

Meslektaşlar Komisyonu

Hüseyin Çiçek

Hasret Kitapçıoğlu Kılınç

Cem Kösem

Hasan Açık

Merve Özyaşar

Tevfik Türkoğlu

Şaban Soylu

Tomris Gür Kara

Diren Özgün

Yasa, Tüzük ve 

Yönetmelikler Komisyonu

Ahmet İpekçi

Alişan Çalcalı

Rahmi Yücel Yaşayan

Selahattin Avşar

Mahmut Gültekin

Gülten Mete Baş

Murat Ergin

Afetler Çalışma Grubu

Levent Uzunçıbuk

Haluk Özener

Ergin Tarı

Ebru Türkyılmaz

Özgür Avcı

Kerem Halıcıoğlu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Çalışma Grubu

M. Tevfik Özlüdemir

Tekin Akçapınar

Ergüder Ülger

Engin Kaya

Hasan İssi

Alişir Özperçin

SHKMMB Çalışma Grubu

Ahmet İpekçi

Rıfat Gelbal

Rahmi Yücel Yaşayan

Mehmet Yıldırım

Tekin Akçapınar

Ulaş Karabacak

Hasan İssi

Yerel Yönetimlerde Mesleki 
Faaliyetler Çalışma Grubu

Erdal Köktürk

Orhan Yücel

Nail Güler

Turğay Erkan

Mehmet Yıldırım

Hasan Yalçın Arıpınar

Şube Hizmet Mekanı 

Alımı Çalışma Grubu

Zülfü Yaşar Hazır

Nail Güler

Turğay Erkan

Tekin Akçapınar

Diren Özgün

Üye Örgütlenme ve 

Dayanışma Komisyonu

Mehmet Yıldırım

Alişan Çalcalı

Ali Hasan Bakır

Turğay Erkan

Ulaş Karabacak

Merve Özyaşar

Nail Güler

Hüseyin Çiçek

Tekin Akçapınar

22. DÖNEM KOMİSYON ve ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 22. Çalışma Dönemi Programı kapsamında belirlenen he-
defl er doğrultusunda mesleğimizin ve ülkemizin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözümüne ilişkin çözüm önerileri 
geliştirmek ve çözümler üretmek amacıyla, 10 Mart 2012 tarihinde yapılan HKMO İstanbul Şubesi 22. Dönem I. Danışma Kurulu 
Toplantısı’nda, aşağıda yer alan komisyon ve çalışma grupları oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamışlardır.
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basın açıklaması

TMMOB 2. Ücretli Mühendis Mimar, Şehir Plancıları ve 

İşsizlik Kurultayı Sonuç Bildirgesi

25-26 Şubat 2012 (Ankara)

Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve işsizlik olgusu, ekonomik sos-
yal politikaların meslek alanlarımıza yansımaları ve özlük hakları üzerine tartışmak, çözüm üretmek ve TMMOB örgütlülüğünü 
yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen TMMOB 2. Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı 25 Şubat 2012 
tarihinde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi‘nde toplanmıştır.

12 yerel kurultayın ardından toplanan kurultayda benimsenen önergeler ve bu önergeler üzerine yapılan görüşmelerden 
hareketle, aşağıdaki belirleme ve tespitler, TMMOB birimleri ve kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.

Ülkemizde neo-liberal dönüşümü başlatan 24 Ocak 1980 ekonomi kararları sonrasında uygulanan serbestleştirme politika-
ları, AKP İktidarıyla doruğa ulaşmıştır. 2003‘ten itibaren çalışma yaşamında yapılan yasa/mevzuat değişiklikleri, 12 Eylül‘ün eko-
nomik, sosyal politikaları doğrultusunda emperyalizme bağımlılık ve “yapısal uyum programları” uyarınca gündeme gelmiştir. 
Çalışma yaşamı, neo-liberal politikalar uyarınca yapılan değişiklikler ile “esnekleştirme, serbestleştirme” anlayışına göre şekillen-
dirilmiş, sömürünün derinleştirilmesi sağlanmıştır. Bu politikalar; özelleştirmeler yoluyla kamunun tasfiyesine, taşeronlaşmaya, 
örgütsüzleşmeye, tüm emekçi kesimlerin hak ve gelir kaybına yol açmıştır.

Milyonlarca çalışan, örgütlenme hakkından mahrum, ekonomik ve sosyal bunalım içindedir. Çalışanların başta iş güvencesi 
olmak üzere, kıdem tazminatları, fazla mesai ücretleri ile sendikal hak ve yetkileri budanmaktadır.

Kanun Hükmünde Kararnameler, “torba yasalar” ve diğer yasalarda yapılan kritik değişikliklerin tümü çalışan mühendis, 
mimar, şehir plancıları ve tüm emekçiler ile işgücü piyasasının yedek deposu olarak tutulan tüm işsizlerin aleyhinedir.

Çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmuş, iş kazaları/cinayetleri ve meslek 
hastalıkları ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Emekçiler ve ailelerinin sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel haklara erişimi 
bu hizmetler ticarileştirilerek engellenmektedir. Özellikle AKP döneminde yapılan müdahalelerle sosyal güvenlik bir kamusal 
yükümlülük olmaktan çıkarılmış, sağlık hizmetleri özelleştirilerek bir piyasa faaliyeti halini almıştır.

“Ulusal İstihdam Stratejisi”nde ve İş İlişkileri Kanun Tasarısı‘nda benimsenen yaklaşımlar uyarınca da esnek, güvencesiz ça-
lışma biçimleri çeşitli yasalara parça parça sızdırılarak daha fazla yaygınlaştırılacak, geçici-kiralık işçilik uygulamasına geçilecek, 
özel istihdam büroları yaygınlaştırılacak, kıdem tazminatları budanacak, “bölgesel asgari ücret” uygulamasıyla asgari ücret dü-
şürülecek, başta genç işçiler olmak üzere tüm işçi ve emekçiler güvencesiz ucuz emek sömürüsüne tabi tutulacaktır.

İşçi sağlığı ve güvenliği alanı, bilimsel-mesleki değerler, mühendislik-hekimlik uygulamaları, iktidarın esnekleşme ve ticari-
leştirme çabalarının önünde bir engel olarak görülmektedir. 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı İş Yasası‘nda iş güvenliği mü-
hendisliği ve işyeri hekimliği uygulaması açıkça belirtilmesine ve bu yöndeki yargı kararlarına karşın ardı ardına çıkarılan yasa ve 
yönetmeliklerle işyerlerinde sağlık ve güvenlik faaliyetleri ticarileştirilmektedir. Yargıya taşınan bu düzenlemelerin birçoğunun 
yürütmesinin durdurulmasına, “mevzuatın gözden geçirilmesi” çabaları ile direnilmekte; emek ve meslek örgütlerinin görüşleri 
ile yargı kararlarının üzerinden atlanılmaktadır.

Kamu yararı ve kamusal hizmetlerin tasfiyesi, serbestleştirme politikalarıyla birlikte mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
alanlarına da yansımıştır. İş güvenliği mühendisliğinin önüne çıkarılan engeller, “uzaktan eğitim” ve teknoloji fakülteleri gibi 
mühendislik eğitimini tasfiye edecek yönelimler, mühendisliği niteliksizleştiren uygulamalar ve onlarca yasa ile yapılan düzen-
lemelerle ülke, meslek, meslektaş çıkarları daraltılmıştır.

Plansız bir şekilde yeni üniversite ve bölümlerin peş peşe açılması, kontenjanlar ile istihdam arasında oluşan dengesizlikten 
dolayı meslektaşlarımız kendilerini işsizliğe karşı koruyamaz hale gelmiştir. İşsizliği planlı bir biçimde kullanan kapitalist sistem, 
meslektaşlarımızın ve mesleklerimizin piyasa koşullarının esiri olmasına yol açmıştır. Bu sistematik içinde doğrudan mühendis-
lik aleyhine yasal düzenleme girişimleri de söz konusudur. Değişik mühendislik mimarlık alanlarında kamusal mesleki denetim-
ler ortadan kaldırılmakta ve meslektaşlarımız hak kayıplarına uğramaktadır.

“Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” değişiklikleri uyarınca TMMOB Yasası‘nın 34 ve 35. maddeleri ile Mühendislik 
ve Mimarlık Hakkında Yasa‘nın 1 ve 7. maddelerinin uygulanması engellenerek yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
akademik ve mesleki yeterliliklerini kanıtlamalarına gerek kalmadan ülkemizde çalışmaları sağlanmıştır.

AKP iktidarı, meslek kuruluşlarının idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerini değiştirme hedefini önüne koymuştur. 
Bu doğrultuda hazırlanarak alelacele yürürlüğe sokulan Kanun Hükmünde Kararnameler aracılığıyla, TMMOB ve bağlı meslek 
odalarının özerk kamu tüzelkişiliği ve üye iradesi yok sayılmaktadır. Odaların asli görevleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bün-
yesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘ne verilerek en başta Anayasa‘ya ve ilgili yasalara aykırı bir uygulama 
oluşturulmaktadır.

12 Eylül 2010 referandumuyla birçok kurum gibi, yargı da (var olan yetersiz ve kısmi) bağımsızlığını büyük ölçüde yitirmiş-
tir. AKP İktidarının dindar ve itaatkar gençlik vb. söylemleri ve yaşanan gelişmeler açık ve sivil faşist düzenin göstergeleridir. 
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Toplumsal hedef, itaatkar bir gençlik değil, haklarını bilen, sorgulayan, haklarına sahip çıkan insanlar yetişmesi olmalıdır. Bu 
koşullarda, özellikle işçi sınıfının ve tüm emekçilerin sadece ekonomik ve sosyal haklara ilişkin taleplerle yetinmesi mümkün 
değildir, tüm haklarına bütünlüğü içerisinde sahip çıkmalıdır.

AKP iktidarı değindiğimiz iktisadi temeller üzerinde diktatoryal bir tarz ile demokrasinin temel gerekleri ve kurallarını dışla-
yarak ülkemizi bir bütün olarak yoksullaştırmış; zaten özürlü olan demokrasiyi ortadan kaldırmıştır.

Kurultayımız, ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının da yoksullaşmaları, geleceksizleşmeleri ve işsiz kalmalarının 
asıl sorumlusunun kapitalizm olduğunu tespit eder. Meslektaşlarımızın sorunlarının, parçası oldukları işçi ve emekçi sınıfl arın 
sorunlarıyla ayrılamaz olduğunu ve çözümün de ortak olacağını vurgular.

Bu genel ortamda kurultayımız TMMOB ve bağlı Odalarının;
• Kapitalizme; serbestleştirme, özelleştirmeler yoluyla kamusal varlıklarımızın elden çıkarılmasına, tüm yeraltı ve 
 yerüstü zenginliklerimizin, sosyal hizmetlerin, kentlerin ve doğal çevrenin yerli-yabancı sermayeye yeni rant alanları  

 olarak açılmasına,
• Varlık nedenimiz olan ülke sanayisi ve tarımını bitiren ranta dayalı ekonomi politikalarına,
• Küresel sermayenin direktifl eri ile çıkarılan, bankacılık, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, doğrudan yabancı 
 yatırımlar, hazine arazileri, şeker, tütün, enerji, maden, kamu yönetimi vb. ülke sanayisini, tarımını, alt yapısını bitiren  

 yıkım ve talan politikalarına,
• Emperyalist sömürü, savaş ve işgallere,
• Halklar arasında düşmanlık tohumları eken ırkçı-milliyetçi politikalara,
• Siyasal ve dinsel gericiliğe, dindar ve itaatkar nesiller yetiştirme hedefl erine,
• Gelir bölüşümündeki adaletsizliğe,
• Meslek uygulama alanlarımızın daraltılmasına ve işsizliğe,
kısacası mesleğimiz, halkımız ve ülkemiz aleyhine şekillenen tüm politikalara karşı emekçi halkımızın bir parçası olarak 

mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu bir kez daha ilan eder.

KURULTAY DELEGELERİ

          

                  12.03.2012
KONU: Basın Açıklaması

BASINA ve KAMUOYUNA

İşçiler Ölüyor, Çalışma Bakanlığı Seyrediyor

Dün gece İstanbul Esenyurt’ta, tam burada gördüğünüz AVM inşaatının şantiyesinde, bu çağda çadırlarda kalmak zorunda 
bırakılan 11 işçi, çıkan yangında hayatını kaybetti. Tıpkı her geçen gün çadır yangınlarında hayatını kaybeden Van depremze-
deleri gibi?

Her gün ülkenin bir yerinde, işçi cenazeleri toprağa veriliyor Elbistan’da geçen yıl iş kazasında hayatını kaybeden 10 işçi 
halen toprak altında, geçtiğimiz günlerde Adana’da hayatını kaybeden 10 işçiden 6’sının ölüsüne bile ulaşılamadı.

İmar mevzuatına uygun olmayan ruhsatlar düzenlemiş olan Esenyurt Belediyesi çeşitli uyarılara rağmen bildiğini okumaya 
devam etmiştir. İçişleri Bakanlığı da Esenyurt Belediyesi’ne soruşturma açılmasına izin vermemiştir. Bu yüzden de Esenyurt böl-
gesindeki inşaatlar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından sakınca doğurmaktadır. 

Uzun söze gerek yok. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki yaygın ve ölümcül sorunların en temel kaynağı, küresel kapitalist 
sistemin üretim süreçlerinde esnek ve güvencesiz istihdam ve çalışma biçimlerinin başat hale gelmesidir. Daha fazla kar için, 
daha uzun çalışma saatleri ve daha düşük işçi maliyetleri insanların insanca yaşam koşullarının göz ardı edilmesidir.

Düşük ücretler, 13-14 saate varan uzun çalışma koşulları, sosyal güvenlikten yoksun olma, sağlıksız ve güvenli olmayan 
çalışma ortamı 10 milyonun üzerinde çalışanı çepeçevre sarmış durumdadır. Ülkenin üretken emeği, rekabette avantaj sağlan-
ması ve hızlı birikim yaratılması politikalarına kurban edilmektedir.

Hiçbir ülkede insanların, işçilerin canı bu kadar önemsiz değildir. Ülkemizde işçiler iş kazaları sonucu onar, onar hayatını 
kaybediyor, işçilerin sağlığının korunmasında en büyük yükümlülüğün üzerinde olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ise sadece seyrediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı SGK da sadece istatistik yayımlıyor. SGK istatistiklerine göre, 
2008?de 865 olan iş kazaları sonucu ölüm, 2010 yılında 1434?e ulaştı. Eğer SGK 2011 ve 2012 yılı istatistiklerini açıklayabilirse, 
bu yıllarda ölüm sayısının çok daha arttığını göreceğiz.

Bu koşullarda, işçi sağlığı ve güvenliği, kayıt dışı ekonomi ve istihdam, sorunların ana kaynağı durumundadır. İş kazalarında 
Avrupa birincisi ve dünya ikincisi olan, resmi verilere göre her 8 saatte 1 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği Türkiye’de işçi 

basın açıklaması
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sağlığı ve güvenliği sorunu, her geçen gün daha da büyümektedir. Giderek büyüyen bu soruna karşı emek ve meslek örgütleri-
nin birlikte hareket etmesinin daha da önemli hale geldiği açık olarak görülmektedir.

Çalışma Bakanlığı bu süreci seyrediyor, ölümler olduğunda ise “İş Sağlığı Güvenliği Yasa Tasarısı”nı TBMM’ye getireceğini 
söylüyor. Bu oyalayıcı ve yeni iş kazalarına zemin hazırlayıcı vurdumduymazlığın artık son bulmasını diliyoruz. Bizler, bu yasa-
nın insan sağlığını ve yaşamını piyasalaştıracak bir mantıkla hazırlanmasından vazgeçilmesini, çalışanların can güvenliğini ve 
sağlığının korunmasını esas alan bir mantıkla ve mutlaka ilgili sendika ve meslek örgütleriyle birlikte oluşturulmasını istiyoruz. 

İnsan hayatı sadece istatistik değildir, insan hayatından değerli herhangi bir şey yoktur. Elbette işçilerin sağlığının korun-
ması görevi işverenlere aittir, ama bu konuda düzenleme ve denetim yapma, ceza uygulama, gerektiğinde işyerini kapatma 
yükümlülüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aittir. Bakanlık bu konudaki görevlerini yerine getirmeyip, bu alanda her 
türlü görevi üstlenmeye hazır sendikaları ve meslek odalarını saf dışı etmenin peşinde.

Bakanlık gerekli düzenlemeleri, denetlemeleri yapmadığı için, uygunsuzluklar konusunda cezai işlem uygulamadığı için 
ölümlerin sorumlusudur. İş kazalarının kaynağını olan güvencesiz çalışmanın, taşeron sisteminin, örgütlenme ve sendika düş-
manlığının temelini oluşturan üretim süreçlerine göz yuman, bu süreçlerin hukuksal zeminini hazırlayan ve ölümleri serma-
yenin daha fazla kar edinmesi için meşrulaştıran AKP iktidarı sorumludur. Sorumlular bir gün daha o koltuklarda oturmamalı, 
kaybedilen canların hesabını vermelidir. 

Biz aşağıda isimleri yazılı sendika ve meslek odaları olarak diyoruz ki;
Ölümlerin durması için:

• Taşeron üretim sisteminin tamamen yasaklanmalıdır.
• Sendikaların örgütlenmelerinin önündeki yasal engellerin kaldırılması ve işletme düzeyinde sağlık ve güvenlik 
 alanında etkin rol üstlenmeleridir.
• İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bir kar alanı olarak değil, kamu hizmeti olarak görülmeli, düzenlemeler 
 bu çerçevede yapılmalıdır.
• Bakanlık, işçilerin sağlığının korunmasında en büyük yükümlülüğün kendisinde olduğunun farkına varmalı, 
 yasa çıkaracağız, yönetmelik çıkaracağız diye her gün bir birini tutmayan açıklamalardan vazgeçilmelidir.
• Acilen, işçi sendikaları, kamu çalışanları sendikaları, Meslek Odaları ile bir araya gelerek gerekli düzenlemelere 
 karar verilmeli, örgütlere karşı düşmanca tavırdan vazgeçilmeli, önerileri önemsenmelidir.
• İşyeri denetimleri artırılmalı, İşçi sağlığı ve güvenliğine yönelik cezalar artırılmalıdır.
Yeter Artık! İş kazası haberleri duymak istemiyoruz. Yeter Artık! İşçi ölümlerini seyreden bakanlık istemiyoruz.

TÜRK-İŞ İSTANBUL 1. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

DİSK İSTANBUL MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İSTANBUL MECLİSİ

                  
            16.03.2012
KONU: Sivas davası hakkında basın açıklaması

BASINA ve KAMUOYUNA

Zaman Aşmaz, Aşırılır!

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yaşanan, aralarında aydın, sanatçı ve katliamın gerçekleştiği otel çalışanlarının da bulun-
duğu 35 insanın, 8 saat süren yardım çığlıklarına rağmen diri diri yakılarak öldürüldüğü, insanlık tarihine kara bir leke olarak ge-
çen Sivas-Madımak Katliamı Davası, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ‘zamanaşımı’ kararıyla düşürülmüştür.

Katliama karışanlar daha dün sonuçlanan Hrant Dink Davası ve 1 Mayıs 1977 Taksim, Çorum, Maraş, Gazi ve Uludere gibi 
benzerlerinin faillerinde olduğu gibi ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşmalarına rağmen, devlet suçluları yakalayıp yargı 
önüne çıkarma konusunda ‘aciz’ kalmıştır.

Mahkemenin faillerin cezalandırılması bir yana ödüllendirilmesi anlamına gelen kararı, benzer katliamların işlenmesine 
adeta davetiye çıkarır niteliktedir.

Hukuk, bir kez daha yargılama sonucunda adalet getirmemiştir. Dava mahkemece kapanmış olmasına karşın, kamuoyu 
vicdanında suçlular, azmettiriciler ve sorumlular bulunup cezalandırılıncaya kadar kapanmayacaktır. Dava insanlık nazarında 
bitmemiştir, hesabı kapanmamıştır.

Diğer katliamlar gibi Sivas Katliamı da, hepimizin gözleri önünde alenen işlenmiş, insanlığın utançla anacağı bir insanlığa 

basın açıklaması
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karşı işlenmiş suçlardandır. İnsanlığa karşı suç isleyenlerin kamu görevlisi olsun ya da olmasın, suçlarının zaman aşımından düş-
mesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir.  Sivas katliamı başta olmak üzere Türkiye’de yaşanan İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ 
SUÇLARIN ve katliamların faillerinin açığa çıkarılması için siyasi iktidarı göreve çağırıyoruz.

Barış, adalet, eşitlik, özgürlük ve insan hakları uğruna vermiş olduğumuz mücadelemizi sürdüreceğimizi, insanlık öncelikli 
hedefimizle, insanlığa karşı işlenmiş suçların açığa çıkarılmasının kararlı takipçisi olacağımızı bir kez daha siz değerli meslektaş-
larımızla ve kamuoyu ile saygılarımızla paylaşmayı bir görev biliyoruz.

 

        

                   17.03.2012
KONU: Basın Açıklaması

BASINA ve KAMUOYUNA

Taksim Dayanışması Ortak Deklerasyonu

Çağdaş ve demokrat bir ülkede kabul edilemez karar mekanizmaları, Taksim Projesi ile tekrar karşımıza çıkmıştır. Bilimsel, 
teknik ve demokratik süreçler çalıştırılmadan kamuoyuna sunulan meydan düzenlemesinin geri dönülmez yanlışlara yol aça-
cak olması bizleri bir araya getirmiş ve Taksim Meydanı’na sahip çıkmamızı gerektirmiştir.

Taksim Projesi ilk olarak seçimlerden önce Başbakan tarafından açıklandı. Peşinden, kamuoyuna yayalaştırma projesi adı 
altında sunulan plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
tarafından onaylandı. Plan değişikliği, evrensel şehircilik değerleri göz ardı edilerek, ulaşım planlama ve projelendirme bilim 
ve tekniği gözetilmeden, üstelik koruma ve hukuk kurulları ihlal edilerek ilan edildi. İlan edilen, aslında bir “betonlaştırma”, 

“insansızlaştırma” ve “kimliksizleştirme” projesidir. Bu proje aynı zamanda, araç ve yaya güvenliğini tehdit eden dalış rampa-
ları ve istinat duvarlarıyla, yayaların meydana erişimini engelleyen koridorlaştırılmış kaldırımlarıyla, tarihi bir ortamın görsel ve 
yaşamsal bütünlüğünü yok eden bir yeraltı projesidir.

Plan değişikliğine gayrihukuki bir şekilde eklemlenerek, kamuoyuna Topçu Kışlası’nın ihyası adı altında yeni inşaatlar da-
yatılmaktadır. Hepimize açık, hepimizin hakkı olan, şehrimizin merkezindeki yegane park alanı, depremde sığınacağımız Gezi 
Parkı elimizden alınmakta, ağaçlar, yürüme, buluşma ve dinlenme alanları betonlaştırılmaya ve ticarileştirilmeye çalışılmaktadır. 
Bir kez daha kamuoyu yanıltılarak güç ve paranın prestij kazanması hedefl enmektedir.

Taksim, bir bütün olarak koruma altına alınmış kültür varlığımızdır ve kentimizin en önemli kamusal alanıdır. Projenin bir ol-
dubittiye getirilmeden, acil olarak durdurulmasını talep ediyoruz. Taksim’in, daha bütüncül bir yaklaşımla, sahip olduğu sosyal, 
tarihi, toplumsal, kültürel ve ekolojik değerler göz önünde bulundurularak, evrensel kuram ve kurallara uygun, dürüst, şeff af, 

katılımcı ve demokratik yöntemlerle düzenlenmesini istiyoruz.
Taksim Meydanı, Cumhuriyet dönemi kent düzenlemelerinin ilki ve belki de en önemlisidir. Taksim, tüm bayramlarımızı, 

şenliklerimizi, sevinçlerimizi, tepkilerimizi ve hak taleplerimizi dillendirdiğimiz emek ve demokrasi meydanımızdır.
Taksim Meydanına hep birlikte sahip çıkıyoruz. Çünkü TAKSİM HEPİMİZİN!

TAKSİM DAYANIŞMASI 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi

22. Dönem Şube Yönetim Kurulu
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TMMOB Demokrasi Kurultayı 2012 Sonuç Bildirgesi

17-18 Mart 2012 (Ankara)

İlki Mayıs 1998‘de toplanan TMMOB Demokrasi Kurultayı‘nın ikincisi 17 Mart 2012 tarihinde Ankara‘da başarıyla gerçekleşti-
rilmiştir. TMMOB İKK‘larının örgütlediği ve bağlı odaların şubelerinin etkinlik alanlarındaki üyelerinin, 20 kentte 2.244 delegenin 
katılımıyla düzenlenen yerel kurultaylardan gelen temel başlıkların değerlendirildiği merkezi kurultaya yaklaşık 500 delege 
katılmıştır.

Demokrasi Kurultayı çalışmalarında dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu siyasi durum, demokrasi, insan hakları, kadın 
hakları, Kürt sorunu, ekonomi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, bilim ve teknoloji, sanayi, maden, enerji, tarım, gıda, 
ulaşım, kentleşme, yerel yönetimler, eğitim, deprem ve yapı gibi konular demokrasi ile ilişkisi içinde geniş bir şekilde ele alınmış 
ve tartışılmıştır.

Kurultayda yapılan tartışmalardan hareketle aşağıdaki sonuç bildirisi TMMOB örgütleri ve kamuoyunun dikkatine sunul-
maktadır.

Kurultay mühendis ve mimarların bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunabilecekleri, insanların sömürülmeden, eşit ve öz-
gür yaşayacakları bir düzen hedefini vurgulamış, burjuva demokrasisinin sınırlarının çalışanlar lehine genişletilmesini tartışmış, 
konuyu sınıfl ararası ilişkiler temelinde ele almış ve sorunların çözümünde emek-sermaye çelişkisinin göz önünde bulundurul-
ması zorunluluğunu anımsatmıştır.

TMMOB, demokrasiyi “halkın kendi siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel sistemlerini belirlemek için iradesinin özgürce 
ifadesine, kendi yaşamlarının tüm yönlerine tam katılımına dayanan, temelinde insana saygı ve hukukun üstünlüğü olan bir 
yapı olduğu” şeklinde tanımlamakta ve sınıfl ar arası ilişkiler temelinde ele alınması gerekliliğini savunmaktadır. Demokrasi aynı 
zamanda, barış, düşünce, ifade, örgütlenme özgürlüğü, vb. gibi temel ve güncel kavramlar ile birlikte, yaratılan değerlerin bölü-
şümüyle ve bu bölüşümü belirleyen siyasi yapıyla iç içe bir kavramdır ve bağımsızlık ile insan haklarıyla bir bütündür.

Ülkemizde ve dünyada 1998 yılından bu yana demokrasi ve temel haklar açısından daha da geriye gidilmiş; yeni liberal po-
litikaların uygulanması ile sermaye sınıfl arının sınırsız tahakkümünü pekişmiş, emekçi sınıfl arın kazanılmış hakları gasp edilmiş, 
emperyalizmin silahlı örgütü olan NATO‘nun güdümünde uluslararası hukuk kuralları dahi ihlal edilmiştir.

Ülkemizde AKP-Cemaat Koalisyonu iktidarı ile daha da hızlanan ve yaygınlaşan düzenleme ve uygulamalarla toplumun 
sindirilmesi için her türlü araç kullanılarak esnek istihdam koşulları genişletilmiş, işsizlik, sömürü ve yoksulluğu arttırarak yan-
daş sermayenin yaratılması amacıyla rant ve talan ekonomisi uygulaması hızlanmış, emekçi sınıfl arın hak arama mücadelesi 
her türlü şiddet ve tutuklamalarla ve yargının da kontrol altına alınmasıyla, demokratik örgütlenme girişimleri engellenmiştir.

12 Eylül faşizmi sonrasında başlayıp günümüzde artarak sürmekte olan sınıfsal, toplumsal, kitlesel örgütlenmeler ve et-
kinlik alanları daraltılması çabasının doğal sonucu olarak; siyasal örgütlenmeler ve meslek örgütlerinin işlevsizleştirilmesi ve 
faaliyetlerinin engellenmesi amaçlı düzenlemelerle toplumsal muhalefetin susturulması hedefl enmektedir. Yasama, yürütme 
ve yargı erklerinin tek elde toplanarak halkın yaşamıyla ilgili yasalar anti demokratik bir içerikle belirlenmektedir. 1980 sonrası 
gerçekleşen neoliberal dönüşüm ile başlayan taşeronlaştırma ve özelleştirmeler ile eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, altyapı, tarım 
alanları, ormanlar, sular, kentsel alanlar, yerel hizmetler, haberleşme, ulaştırma, enerji, madenler ve mühendislik hizmetleri dahil 
hemen her alan uluslararası sermaye ile bütünleşmiş yandaş sermayenin egemenliğindeki piyasa işleyişine ve talana açılmıştır. 
Son olarak genel sağlık sigortası ile yoksul ve dar gelirli halkın sağlık hakkı elinden alınmış, sağlık alanı tamamen güvencesizleş-
tirilmiş ve piyasa koşullarına terk edilmiştir.

Ülkemiz emperyalist güçlerin açık bir sömürü alanı haline gelmiştir. AKP-Cemaat Koalisyonu gericiliği/faşizmi bu zincir için-
deki politikalarla kalkınma planlamasına son vermiş, sermaye vesayeti/egemenliği düzenini pekiştirici ve zor yöntemleriyle 
koruyan bir işlev üstlenmiştir.

Türkiye, AKP İktidarı süresince, davalar ve iddianameler yoluyla siyasi bir dönüşüme uğratılmıştır. Son yıllarda ülke günde-
mini meşgul eden tüm davalar, hukuksal zemini olmayan siyasal davalardır. Mahkemeler eliyle yürütülen bu siyasi dönüşüm 
çerçevesinde, 12 Eylül‘den beri en yoğun gözaltı ve tutuklama kampanyası son birkaç yıl içinde gerçekleştirilmiştir. Seçilmiş 
vekiller, belediye başkanları, gazeteciler, yazarlar, aydınlar, öğretim görevlileri, öğrenciler, iktidara muhalif olan içlerinde mes-
lektaşlarımızın da olduğu binlerce kişi tutuklanmıştır.

Bugün itibarıyla sisteme muhalif binlerce öğrenci, yüzlerce basın mensubu, 6000‘in üstünde KCK tutuklusu ülkenin içinde 
bulunduğu antidemokratik ortamın en net resmidir.

Uludere (Roboski) katliamı Kürt sorunundaki şiddet ve tasfiyeye dayalı “çözüm” yaklaşımının son örneği olmuştur. Ceza-
evlerindeki koşullar insanlık dışıdır. Hrant Dink davasında “örgüt yok” kararı alınması ve Sivas katliamı davasının zamanaşımı 
gerekçesiyle düşürülmesi iktidarın hukuku siyasallaştırarak her alanda örgütlendiğinin açık delili olarak görülmelidir.

AKP İktidarının basın, spor, kadın, aile, gençlik, din eğitimi ve çocuklara ilişkin operasyon ve politikaları toplumsal alanların 
ekonomik çıkar, sömürü ve siyasal-dinsel gericilikle nasıl kuşatıldığını açık bir şekilde göstermektedir. Son 7 yılda işlenen kadın 
cinayetlerinin %1400 artmış olması, her gün 5 kadının öldürülmesi, aile içi şiddettin artması, taciz ve tecavüz olaylarının erişmiş 
olduğu düzey bir tesadüf değil, kadını sosyal yaşamdan soyutlamaya yönelik politikaların somut sonucu olarak değerlendiril-
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melidir. Son olarak gündeme gelen 4+4+4 eğitim yasa tasarısı ile biat eden, dindar ve kindar nesiller yetiştirilmesi projesinin 
altında, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdan soyutlanmasının yanı sıra, çocuk emeğinin sömürüsü, kız çocuklarının eğitim 
hakkının engellenmesi, çocuk gelinlerin meşrulaştırılması amaçlanmaktadır.

Kitlelerin depolitizasyonunu ve örgütsüzleştirilmesini siyasal zor ve dinsel kültür ile tahkim eden AKP, yoksullaşma süreçleri 
içinde bunalan yığınları yeni toplumsal örgütlenmeler, cemaatçi vb. yapılara bağımlılıklara yönlendirmektedir.

Türkiye‘nin en temel sorunlarının başında gelen Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için; ana-
dilde eğitimin önündeki engellerin ortadan kaldırıldığı ve anadilde eğitimin özendirildiği, siyasi genel aff ın ilan edildiği, seçim 
barajının kaldırıldığı, vatandaşlığın ırk üzerinden tanımlanmadığı, çatışma ortamının ortadan kalktığı, yerinden yönetimin öne 
çıkarıldığı, özgürlüğü, barışı, emeği, eşitliği ve halkların kardeşliğini temel alan demokratik ve laik bir düzene olan ihtiyaç her 
geçen gün artmaktadır.

Türkiye gericiliğin ve faşizmin egemenliği altındadır.
Birliğimize yönelik DDK raporu ile başlayan süreç, KHK‘lar ile devam etmekte, TMMOB‘nin bağımsız, özerk, kamu yararı gö-

zeten yapısı dağıtılmak istenmektedir. Bu saldırının temel nedeni; kamu yararı ve kamusal malların talanının önünde kalan son 
direnç noktaları arasında tarihsel görevini yapmakta olan TMMOB‘nin ortadan kaldırılmasıdır. Böylece; uluslararası talan ile elde 
edilen rantların arttırılması karşısındaki muhalefet susturulmuş olacaktır.

Bugünkü durum, demokrasinin emperyalizm ve sermaye sınıfl arı ile onların siyasi iktidarlarının sınırsız, kuralsız ve vahşi 
tahakkümüne dönüşmesini yansıtmaktadır. Bağımsızlık ile demokrasi ilişkisi bu noktada önem kazanmaktadır. Emperyalizmin 
sömürü ve yayılma politikaları ile yerli işbirlikçilerinin sermaye birikimi ve iç egemenlik politikaları arasında sağlanan uyum, 
aynı zamanda iç ve dış politika bağlarını da oluşturmaktadır.

Demokrasi Kurultayı mühendis, mimar ve şehir plancılarının emekçi halkımızla, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte, üre-
ten, hakça paylaşan, eşit ve özgür bir ülke için mücadelesini sürdürme kararlılığını kamuoyuyla paylaşır.

TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI

                 08.05.2012
KONU: Basın Açıklaması

BASINA ve KAMUOYUNA

Bugün Gazetesi TMMOB Hakkında Yaptığı Yalan ve 

Gerçek Dışı Haberle Hangi Provokasyonun Peşinde?

7 Mayıs 2012 tarihli Bugün gazetesinde “Odalara da Reform Şart” başlığı, yine gazetenin bugun.com.tr internet sitesinde 
“Meslek Odalarında Denetimsiz Saltanat” başlığı ile Birliğimizi ve bağlı odalarımızı gerçek dışı mesnetsiz şekilde suçlayan ve 
yalanla dolu bir haber yayımlanmıştır. Gazete 8 Mayıs 2012 tarihli nüshasında da benzer içerikli yayınını sürdürmüştür.

Bergama’daki altın arama ve çıkarma faaliyetleri nedeniyle davalık olduğumuz Koza Grubunun sahibi olduğu Bugün gaze-
tesinde bu tür haberlerin yayınlanması bizim açımızdan çok da şaşırtıcı olmamıştır. 

Bugün Gazetesi’nin TMMOB’ye ilgisi nereden geliyor?

Bugün Gazetesi’nin sahibi, Koza Davetiye işi ile başlayıp, Eti-Gümüş ihalesine giren, ardından Bergama Altın Madenlerini 
Normandy Madencilik’ten devralan kişidir. Yani kağıtla başlayıp, gümüş ve 50 milyon dolarla 820 milyon dolarlık altın madeni 
sahibi olmuştur. 

Bergama Altın Madeninde yabancı şirketlerin aşamadığı sorunları 6 ayda nasıl aştınız sorusuna, verdiği yanıtta “Yabancılar 
ilk geldiğinde bölge insanlarını incitmişler, Afrika gibi görmüşler. Ben onlara gerçeği anlattım. Bu orada yaratılan direnişi kırdı” 
(Vatan Gazetesi 28 Mayıs 2007) diyebilmektedir. Oysa satın aldığı gazete ve televizyonlar aracılığıyla Bergama’da hukuk müca-
delesi verenler ve çevreciler deyim yerindeyse “linç” edildi. Yerli bir şirketin altın madenini işlettiğine inandırılan halk, Koza Altın 
İşletmeleri A.Ş’nin % 60 oranındaki ortağının Amerikan sermayeli olduğunu Çevre ve Orman Bakanlığı’nın soru önergesine 
verdiği yanıtla öğrenebilmiştir.

TMMOB ve Odaların, Bergama-Ovacık altın madeninin işletilmesine ilişkin ürettiği bilimsel raporlar, açmış olduğu davalar 
nedeniyle Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi rahatsız olmaktadır. Yöre halkının direnişini kırmakla övünen grup, anlaşılan 
odur ki, TMMOB’yi de “reform” yoluyla etkisiz bırakmak istemektedir. Daha önce de gerek web sitelerinde gerekse Bugün gaze-
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tesinde, televizyonlarında TMMOB ve başkanına ağır ithamlar yöneltmişlerdir. Arkasından TMMOB’ye ticari itibarlarını sarstığı 
iddiasıyla tazminat davası açmışlardır. Gerek TMMOB gerekse Odalarımıza karşı açılan tazminat davalarını mahkemeler reddet-
miştir. 

Mahkemeler gerekçelerinde, “Davalı Meslek Odası Anayasa ve özel kanunlarda yazılı olduğu üzere derinliği ile ilgili konularda 
toplumu bilgilendirmek, kamuoyunu aydınlatmak, ülke yararına gerekli girişimlerde bulunmak ve meslek mensupları arasında ko-
ordine ve dayanışmayı sağlamak üzere örgütlenmiş bir anayasal kuruluştur. Davacı şirketin Bergama ilçesi Ovacık bölgesinde altın 
madeni çıkarması ve işletmesi ile ilgili kamuoyuna yansıyan lehte ve aleyhte birçok görüşler ve eleştiriler ve eylemler mevcuttur. Bun-
ların her birinin haklılık ve doğruluk payları elbette tartışmaya açıktır... Davacı şirket kamuoyuna mal olan ve son yıllarda ülkemizde 
en çok tartışılan konulardan biri olan altın madeninin çıkarılması ve işletilmesi konusunda faaliyette bulunmaktadır. Madenin çıka-
rılması ve işletmesinde siyanür maddesinin kullanılmasından çevreye verdiği her türlü zarara kadar kamuoyunda birçok tartışmalar 
yapılmıştır. Davalı Odanın konuyla ilgilenmesi görüş beyan etmesi aynı zamanda yasal yükümlülüğüdür.” diyerek, mahkemelerin 
gerek gazetede haber yapanlar, yaptıranlar, gerekse İhracatçı Birlikleri Başkanı, Türkiye Teknik Elemanlar Başkanı ve Gemi Mü-
hendisleri Odası Başkanının bilgisinin önünde olduğunu göstermişlerdir.

Bugün gazetesinde ve internet sitesinde yazılanlar aslında “Haber” adı altında örgütümüze yapılan alçak bir saldırıdır.

TMMOB bu ülkenin mühendis ve mimarlarının örgütüdür. Uluslararası sermaye ve işbirlikçi sermaye ortaklarının “sermaye-
lerine sermaye katmak için” ulusal kaynakları sınırsızca kullanmalarına aracı olmayacaktır. 

Bugün gazetesinin yaptığı yayıncılık, Birliğimizi ve bağlı odalarımızı işlevsizleştirmek, yeniden şekillendirmek ve yandaş 
meslek örgütü yapmak için yürütülen politikaların bir uygulamasıdır. Örgütümüzü teslim alma yolunda kullanılan “maşa”ların 
çaresizlik içerisinde geldiği son noktadır. 

Bilmediğiniz TMMOB’yi size bir kez de biz anlatalım:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan, 6235 sayılı Yasayla kurulmuş 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Bir yandan üyelerinin hak ve çıkarlarını korur, bir yandan da meslek alanları ile 
ilgili ülke gerçeklerini, sorunlarını, çözümlerini kamuoyu ile paylaşır. 

TMMOB meslek alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine 
kavrar, yorumlar ve toplumu bilgilendirir. İnsana karşı yanlış yapan merkezi ve yerel iktidarı uyarır. “Kral çıplak” demekten hiç 
çekinmez. Kimseye diz çökmez, boyun eğmez.

İlkeleri vardır bu örgütün:

TMMOB ve bağlı Odaları; 

Mesleki demokratik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten ve halktan yanadır. Anti-emperyalisttir, 
Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle 
ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsız-
lığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve 
halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi 
yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum 
tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya 
yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği 
içerisindedir.

Yalanlarınız ve provokasyonunuz bizi yolumuzdan döndürmeye ve bu ilkelerimizden taviz verdirmeye yetmeyecektir. 

Bunu iyi biliniz.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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basın açıklaması

                 06.06.2012
KONU :  Tutuklu Öğrenciler Hk. Basın Açıklaması

BASINA ve KAMUOYUNA

Öğrencilerin Üniversitelerinden ve Hayattan Koparılmalarına Karşı 

Sessiz Kalmayacağız!

Bir süredir sendikalara, gazetelere, kurumlara, derneklere, kısacası halkın her kesimine baskınlar düzenlenmektedir. Özellik-
le son bir yıl içerisinde ürkütücü boyutlara varan bu baskıların önemli bir kısmı üniversite öğrencileri üzerinde yoğunlaşmakta-
dır. Yeni tutuklamalar, tahliyeler ve disiplin soruşturmaları neticesinde öğrencilikten çıkarılmalar nedeniyle doğru ve güncel ve-
rilere ulaşmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Geçtiğimiz haftalar da Gençlik Federasyonu başta olmak üzere birçok öğrenci 
birliğine (örgütüne), ev ve derneğe baskınlar düzenlenmiş, 96 kişi gözaltına alınmış, 38 kişi ise “Grup Yorum konserine katılmak, 
parasız eğitim istemek, 1 Mayıs’a katılmak, YÖK’e karşı çıkmak, 8 Mart Eylemine katılmak” gibi gerekçelerle tutuklanmıştır.

Ülke genelinde herkesin vicdanını rahatsız eden gözaltılara, tutuklamalara ve yargılama süreçlerine şahit olmaktayız. Tama-
men keyfi, yıldırmaya yönelik komplolarla düzenlenen gözaltıların ve tutuklamaların hiçbir yasal gerekçesi bulunmamaktadır. 
Son olarak Konya Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği 3.Sınıf öğrencisi Muhammet Burak Akyurt ve Ali Kılıç ile İnşaat Mühen-
disleri Odası üyesi Barış Önal da bu hukuksuz gözaltı sürecinin bir parçası olmuştur.

12 Eylül askeri darbesi ürünü Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, tutuklu öğrencileri sindirmenin ta-
mamlayıcı bir aygıtı olarak kullanılmaktadır. Birçok üniversite yönetimi, bazı hallerde henüz hakkında bir kamu davası dahi 
açılmamış olan tutuklu öğrenciler için disiplin soruşturmaları başlatarak, uzaklaştırma ya da yüksek öğretimden çıkarma gibi 
ağır cezalar vermekte acelecilik göstermektedir.

Protesto eden, bazen yalnızca sorgulayan ya da farklı politik görüşleri benimseyen öğrencilerin, somut gerekçe ya da de-
liller gösterilmeksizin “terör örgütü” şüphelisi veya sanığı haline getirilmeleri ve sonu gelmeyen yargılama süreçleri içerisinde 
kaybedilmeye ve devlet şiddetiyle terbiye edilmeye çalışılmaları kesinlikle kabul edilemez.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak  halkın tüm kesimlerine yapılan bu saldırılara karşı sessiz 
kalmayacağız. Uydurma gerekçelerle artarak devam eden gözaltı ve tutukluluk uygulamaları ile öğrencilerin hedef haline geti-
rilmesine, özgürlükleri ellerinden alınarak sindirilmelerine, üniversitelerinden ve hayattan koparılmalarına karşı sessiz kalmaya-
cağımızı beyan ediyor ve tutuklanan Muhammet Burak Akyurt, Ali Kılıç ve Barış Önal nezdinde tutuklu tüm öğrencilerin serbest 
bırakılmalarını talep ediyoruz!

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi

22. Dönem Şube Yönetim Kurulu
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• Keşan Bölgesi Üye Toplantısı, 8 Mart

• HKMO İstanbul Şubesi 22. Dönem I. Danışma Kurulu Top-
lantısı, 10 Mart

• Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş-
tırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı Ziyareti, 13 Mart

• TMMOB Demokrasi Kurultayı, 17-18 Mart

• HKMO İstanbul Şubesi 22.Dönem I. Temsilciler Toplantısı, 
31 Mart

• Şube Delege Toplantısı, 7 Nisan

• “Hem Yaşam Alanlarımıza Hem Bilim İnsanlarımıza Sahip 
Çıkıyoruz!” Basın Açıklaması, 11 Nisan

• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel 
Kurulu, 21-22 Nisan

• Nükleer Karşıtı Platform Tarafından Çernobil’in Yıldönümü 
Etkinliği, 26 Nisan

• Meslekte 30. Yılını Dolduran Üyelerimiz için Plaket Töreni, 
28 Nisan

• 1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Daya-
nışma Günü, 1 Mayıs

• Şube Delege Toplantısı, 5 Mayıs

• TMMOB İstanbul İKK Birimleri Yönetim Kurulları Ortak Top-
lantısı, 7 Mayıs

• Taşınmaz Değerleme Komisyonu Toplantısı, 9 Mayıs

• Eğitim ve Öğretim Komisyonu Toplantısı, 10 Mayıs

• Mekansal Bilişim ve CBS Komisyonu Toplantısı, 16 Mayıs

• Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Toplantısı, 17 Ma-
yıs

• Prof. Dr. Erol Köktürk Ulusal Kanal’da 2B Arazilerinin Satışı 
İle İlgili Şubemiz Görüşlerini Kamuoyu İle Paylaştı, 23 Mayıs

• Arazi Yönetimi Komisyonu Toplantısı, 24 Mayıs

• Ücretli Çalışan ve İşsiz Meslektaşlar Komisyonu Toplantısı, 
24 Mayıs

• Mesleki Sorunlar Komisyonu Toplantısı, 25 Mayıs

• Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Toplantısı, 25 Ma-
yıs

• Haritacılık Tarihi Etkinliği, 26 Mayıs

• Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler Komisyonu Toplantısı, 30 Ma-
yıs

• Şube Yayın Komisyonu Toplantısı, 4 Haziran

• Mekansal Bilişim ve CBS Komisyonu Toplantısı, 6 Haziran

• Ücretli Çalışan ve İşsiz Meslektaşlar Komisyonu Toplantısı, 6 
Haziran

• Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Toplantısı, 7 Hazi-
ran

• Şube 29.Geleneksel Yemeği, 9 Haziran

• Mesleki Sorunlar Komisyonu Toplantısı, 13 Haziran

• Arazi Yönetimi Komisyonu Toplantısı, 14 Haziran

• Öğrenci Komisyonu Toplantısı, 14 Haziran

• İstanbul Teknik Üniversitesi Geleneksel Arazi Pikniği, 15 Ha-
ziran

• 15-16 Haziran Direnişi ve Günümüz Konulu Söyleşi, 16 Ha-
ziran

• Yıldız Teknik Üniversitesi Mezuniyet Töreni, 19 Haziran

• Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Toplantısı, 21 Hazi-
ran

• Genç Harita Mühendisleri Komisyonu Toplantısı, 21 Haziran

• HKMO 43. Dönem I. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplan-
tısı, 23 Haziran

• İstanbul Teknik Üniversitesi Mezuniyet Töreni, 28-29 Hazi-
ran

• Yıldız Teknik Üniversitesi Geleneksel Arazi Pikniği, 3 Tem-
muz

• Şube Yayın Komisyonu Toplantısı, 10 Temmuz

• Mekansal Bilişim ve CBS Komisyonu Toplantısı, 11 Temmuz

 
Yitirdiklerimiz

• 369 sicil numaralı üyemiz Orhan Yalçın 2011 yılında yaşamı-
nı yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

• 2273 sicil numaralı üyemiz Ahmet Selçuk’un babası İbra-
him Selçuk 22.03.2012 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 92 sicil numaralı üyemiz Cemal Gökgöz 07.04.2012 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslek-
taşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 3787 sicil numaralı üyemiz Mehmet Muaz Uzun’un annesi 
İmmehan Uzun 16.04.2012 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Aile-
sine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 4176 sicil numaralı üyemiz Ufuk Güvem’in babası Burhan 
Güvem 20.04.2012 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, se-
venlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2611 sicil numaralı üyemiz Mustafa Mete Canpolat’ın annesi 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşla-
rımıza başsağlığı dileriz.

• 3839 sicil numaralı üyemiz Özcan Sadıç’ın kayınpederi Ab-
durrahman Tanrısever 27.04.2012 tarihinde yaşamını yitirmiş-
tir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

• 534 sicil numaralı üyemiz ve İTÜ Geomatik Mühendisliği 
Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Mustafa Aytaç’ın eşi Bey-
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han Aytaç yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 3701 sicil numaralı üyemiz İhsan Kırcan’ın annesi ve 4746 
sicil numaralı üyemiz Yasemin Kırcan’ın kayınvalidesi Meryem 
Kırcan 20.05.2012 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, se-
venlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2989 sicil numaralı üyemiz Yeşim Gülnur Tanrıkulu’nun ba-
bası 27.05.2012 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, seven-
lerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 11032 sicil numaralı üyemiz ve Şube teknik görevlimiz Tev-
fik Türkoğlu’nun amcası 30.05.2012 tarihinde yaşamını yitir-
miştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağ-
lığı dileriz.

• 7029 sicil numaralı üyemiz ve Şubemiz 22. Dönem Yönetim 
Kurulu üyesi Esen Çıtak Yıldırım’ın abisi Kutay Çıtak 17.06.2012 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 345 sicil numaralı üyemiz Faik Çakmak 22.06.2012 tarihin-
de yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslek-
taşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 7085 sicil numaralı üyemiz Şenol Bozkır’ın babası Nazmi 
Bozkır yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslek-
taşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 11795 sicil numaralı üyemiz Hasan Özgür Güner’in babası 
Ali Deniz Güner yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 6156 sicil numaralı üyemiz Fatih Eraslan’ın babası Celal 
Eraslan yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm mes-
lektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Emekli Öğre-
tim Üyelerinden ve meslektaşımız Prof. Dr. Orhan Baykal 21 
Temmuz 2012 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenle-
rine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Doğanlar

• 6692 sicil numaralı üyemiz Barış Demir ile Güldem Canan 
Demir çiftinin 22.03.2012 tarihinde bir kız çocukları olmuştur. 
Ecem adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 6994 sicil numaralı üyemiz Tekin Akçapınar ile Günseli Bay-
ram Akçapınar çiftinin 29.03.2012 tarihinde bir erkek çocukla-
rı olmuştur. Ilgaz Eren adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgel-
din”  diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 7144 sicil numaralı üyemiz Tan Menlikli ile Özge Menlikli çif-
tinin 02.05.2012 tarihinde bir kız çocukları olmuştur. Liva Melis 

adını verdikleri bebeğe “aramıza hoş geldin” diyerek, meslektaşı-
mıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 5730 sicil numaralı üyemiz B. Ahmet Bülbül ile Nevin Akpı-
nar Bülbül çiftinin 02.07.2012 tarihinde bir kız çocuğu olmuş-
tur. Zeynep Beren adını verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 8038 sicil numaralı üyemiz ve 22. Dönem Şube Yöne-
tim Kurulu üyesi Ulaş Karabacak ile Fatoş Karabacak çiftinin 
05.07.2012 tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. Erdem adını 
verdikleri bebeğe  “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşı-
mıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

Evlenenler

• 10604 sicil numaralı üyemiz Gülçin Çalışkan ve 9930 sicil nu-
maralı üyemiz Selçuk Aydemir 18.03.2012 tarihinde evlenmiş-
lerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

• 8050 sicil numaralı üyemiz Mehmet Hışır ile Sevgi Ucuzcu 
çifti 02.06.2012 tarihinde evlenmişlerdir. Ömür boyu mutlu-
luklar dileriz.

• 9837 sicil numaralı üyemiz Cem Kösem ve Merve Öner çifti 
07.07.2012 tarihinde evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Atananlar

• 10164 sicil numaralı üyemiz Salih Eroğlu İSKİ Genel Mü-
dürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Harita İşleri Şube 
Müdürü görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mut-
luluklar dileriz.

• 10165 sicil numaralı üyemiz Ünal Kartal İSKİ Genel Müdür-
lüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 
Müdürü görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mut-
luluklar dileriz.
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Gün geçtikçe artan mesleki ve güncel 
sorunlar karşısında yerellerdeki üyelerimi-
zin tespit, görüş ve düşüncelerini almak, bu 
sorunların çözümüne yönelik çözüm öneri-
leri ve mekanizmaları geliştirebilmek adına 
düzenlediğimiz bölgesel toplantılardan bir 
diğeri 8 Mart 2012 tarihinde Keşan’da gerçek-
leştirildi.

Oldukça verimli geçen toplantıda, mes-
lektaşlarımız bölgesel anlamda karşılaştıkları 
mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlar ve bu 
sorunların çözümüne yönelik görüş ve dü-
şüncelerini ifade ettiler.

Şube sorumluluk alanımızdaki bölgelerde üyelerimizin, 
gün geçtikçe artan mesleki ve güncel sorunlarını yerellerde 
tespit etmek ve bu kapsamda birlikte çözüm üretmek amacıy-
la gerçekleştirmekte olduğumuz çeşitli bölge toplantılarının 
yanı sıra meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı kurum ve 
kuruluşlara yönelik ziyaretlerimiz de büyük bir hızla sürmek-
tedir.

Şubemizin bu kapsamda önceki dönemlerde de yürüttü-
ğü ve yeni dönemde de sürdürülmekte olan ziyaretlerimizden 
bir diğeri, yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla 13 Mart 
2012 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 

Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı’nda görev 
yapan meslektaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirildi.

Toplumsal ve mesleki gelişmelerin, mesleğimiz ve mes-
lektaşlarımız üzerine etkilerinin dile getirilip paylaşıldığı ziya-
retimizde, başta Boğaziçi Üniversitesi İşyeri Temsilcimiz Prof. 
Dr. Haluk Özener olmak üzere, bizleri sıcak bir şekilde karşıla-
yan, görüşlerini bizlerle paylaşan ve değerli zamanlarını biz-
lere ayıran tüm değerli meslektaşlarımıza en içten duyguları-
mızla teşekkür eder, ilerleyen dönemlerde de sürdüreceğimiz 
benzer ziyaretlerde de siz değerli meslektaşlarımızla bir arada 
olmayı dileriz.

Keşan Bölgesindeki Meslektaşlarımızla Bir Aradaydık

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 

Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı ziyareti
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Şubemiz etkinlik alanında bulunan meslektaşlarımızla 
kurduğumuz örgütsel bağların en sıkı halkası ve yatay örgüt-
lenmemizin en önemli ayağı olarak gördüğümüz İl/İlçe/İşyeri 
Temsilcilerimiz ve Mesleki Denetim Görevlilerimizin değerli 
katılımıyla; gerek Şubemiz çalışmalarını ve güncel gelişmele-
ri değerlendirmek, gerekse temsilcilik bölgelerinde yaşanan 
sorunlara ve taleplere ilişkin bilgi alışverişinde bulunarak çö-
züm yolları geliştirmek amacıyla 31 Mart 2012 tarihinde Yıldız 
Teknik Üniversitesi Çatı Restaurant’ta 22. Dönem 1. Temsilciler 
Toplantısı gerçekleştirildi.

Temsilcilerimizin geniş katılımıyla gerçekleştirilen toplan-
tımızın, açılış konuşmasında Şube Başkanımız Mehmet Yıldı-
rım, temsiliyet anlamında ve üyelerimize ulaşma noktasında 
bugüne kadar önemli görevler yürüten temsilcilerimizin 
bundan sonrada aynı şekilde çalışmalarına devam edecekle-

rine inandığını belirterek, 
Şubemizin yürüttüğü 
çalışmalar ve önümüz-
deki evrede Şubemizce 
düzenlenmesi planlanan 
mesleki ve sosyal etkin-
liklerle ilgili bilgilendir-
melerde bulundu.

Te m s i l c i l e r i m i z i n 
geniş katılımıyla gerçek-
leştirilen toplantımızda; 
temsilcilerimizin bölgesel 
anlamda karşılaştıkları 
mesleki sorunlar, mesle-
ki denetim uygulamaları 
sırasında yaşanan sorun-

lar, haksız rekabet, TUS uygulamaları, LİHKAB’lar ve kamu ku-
rumlarından kaynaklanan keyfi uygulamalar nedeniyle ortaya 
çıkan sorunlar ve Şubemizin, Odamızın sorunların çözümüne 
ilişkin yürütmesi gereken çalışmalarla ilgili temsilcilerimiz 
önemli tespitlerde ve önerilerde bulundular.

Ayrıca mühendislik hizmetleri ücret cetvelinde yer alan 
birim fiyatların uygulanması ve uygulamada birim fiyatların 
yoruma açık olmaması gerektiği dile getirilerek, sözleşmele-
rin HKMOBIS üzerinden alınması ve mesleki denetim uygula-
malarının da yine HKMOBIS üzerinden yapılmasının mesleki 
denetimi ve takibini kolaylaştıracağı ifade edildi.

 Toplantımızda bizlerle olan ve daha güçlü bir örgütlülük 
adına görüşleriyle ve önerileriyle örgütsel sürecimize katkıda 
bulunan tüm İl/İlçe/İşyeri Temsilcilerimiz ve Mesleki Denetim 
Görevlilerimize en içten duygularımızla teşekkür ederiz.

HKMO İstanbul Şubesi 22. Dönem 1. Temsilciler Toplantısı Yapıldı
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21-22 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılan Odamı-
zın 43. Olağan Genel Kurulu öncesinde, 7 Nisan 2012 tarihin-
de Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Dış Kara-
kol binasında Odamız Genel Kurulu’nda görüşülerek karara 
bağlanmasına gereksinim duyulan Odamız mevzuatlarında 
yapılacak düzenlemeler ve Genel Kurulumuza taşınacak diğer 
görüş ve önerilerle ilgili Şube delegelerimizin geniş katılımıyla 
delegasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Kurul sonrasında ise 5 Mayıs 2012 tarihinde, Şube-
mizde, Odamız Genel Kurulu ve Oda Organları seçim sonuçla-
rının değerlendirilmesi gündemleriyle delegasyon toplantısı 
yapılmıştır.

Geniş katılımla gerçekleşen toplantılarımızda; meslek ve 
ülke sorunlarımıza ve bunların çözümüne ilişkin Odamızın yü-
rüteceği çalışmaları ve politikaları belirlemek amacıyla, dele-
gelerimiz görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.

Şube Delegelerimizle Toplantı Gerçekleştirildi

Mesleğimize ve Oda örgütlülüğümüze yaptıkları değerli 
katkılardan ötürü meslekte 30. Yılını dolduran üyelerimizle 
gerçekleştirdiğimiz plaket töreni 28 Nisan 2012 tarihinde Yıl-
dız Çatı Restaurant’ta meslektaşlarımızın ve ailelerinin geniş 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Şube II. Başkanımız Tomris Gür Kara törenin açılışında, 
birlikte üretme, paylaşma ve dayanışma kültürü ekseninde 
düzenlenen etkinliğimizi onurlandıran değerli meslektaşla-

rımızı selamlayarak törenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 
Ardından yönetim kurulu üyelerimiz tarafından meslek ya-
şantısında 30.yılını dolduran meslektaşlarımıza, mesleğimize 
ve Odamıza sundukları değerli katkılarından dolayı 30. Yıl 
Plaketlerinin sunulduğu tören; günün anısına düzenlenen ye-
mek ve devamında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle 
son buldu.

Meslek yaşantılarında 30. yılını geride bırakan tüm değerli 
meslektaşlarımı-
zın mesleğimize ve 
odamız çalışmala-
rına sundukları kat-
kıların ilerleyen ev-
relerde de artarak 
süreceği inancıyla, 
sağlık, mutluluk ve 
başarı dileklerimizi 
sunar, bu anlamlı 
günde bizlerle olan 
tüm meslektaş-
larımıza en içten 
duygularımızla 
teşekkür ederiz.

Meslekte 30. Yılını Dolduran Meslektaşlarımızla Bir Aradaydık
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26 Mayıs 2012 Cumartesi günleri, Şubemiz salonunda, 
“Haritacılık Tarihi - Geçmişten Günümüze Haritacılık” semineri 
gerçekleşti. 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşen semine-
rin sunucusu Prof. Dr. Erol Köktürk’tü. Şube salonunun kısıtlı 
kapasitesi nedeniyle 25 kişilik katılımla sınırlandırılan semine-
ri 35 meslektaşımız izledi.

6 derste, 15 alt başlıkta Haritacılığın 5.000 yıllık yürüyüşü-
nü bir kez daha gerçekleştirdi sayın KÖKTÜRK…
Erol Köktürk, “Meslek Tarihi”ni, Prof. Dr. Salih Özba-ran’dan 
yaptığı şu alıntı üzerine temellendirmişti: “Hep bizimle birlikte 
olan, ona hoşgörülü bakamadığımız için değil, ondan kurtu-
lamadığımız için  onu  anlamak  zorunda bulunduğumuz bir 
geçmiş var arkamızda; günlük yaşantımızın iplerini tutan, ge-
lecek yaşantımız için yol gösterebilecek bir geçmiş ve bu geç-
mişin anlaşılabilir ve anlatılabilir biçime sokulması anlamına 
gelen tarih bilimi var elimizde. Tarih, her insan bilimine, onu 
kuran, ona bir zemin oluşturan ve bir “vatan” gibi olan bir “arka 
plan” vermektedir. Bu, bilginin geçerliğinin tanınacağı kültürel 
alanı belirlemektedir.”

Genel tarihin insanlara bir vatan gibi verdiği “arka pla-
nı”, meslek ortamında “mesleki arka plan” olarak oluşturmak 
gerekmektedir. Bu arka planın zeminini de “meslek kültürü” 
oluşturacaktır.

Bu seminer bu bağlamda önemliydi ve anlamlıydı…
Bir yandan haritacılık mesleğinin düşünsel temellerini or-

taya koyan, bunu tarihsel bağlama oturtarak, yani değişim ve 
gelişim ilişkisi içinde ele alan sunum; öte yandan bu temel-
leri oluşturan kişilerle ilişkilenmemizi sağlamıştır. “Aristoles’in 
mesleğimizin isim babası olmakla neden övünmeyelim?” diye 
soruyor sayın Köktürk… Gördük ki, bilmezsek, övünemeyiz…

Meslek tarihinin, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarından 
yola çıkarak ele alındığı seminerde, Antik Yunan’ın ve Doğa 

Düşünürlerinin mesleğimize katkıları, Roma İmparatorluğu 
dönemindeki gelişmeler ele alındı. Ortaçağ karanlığı döne-
minde Arapça konuşulan ülkelerdeki gelişmeler değerlendiril-
di… Daha sonra gelişmelerin odağının Avrupa’ya kaymasına 
değinildi. Rönesansın, Fransız Devriminin, Sanayi Devriminin 
haritacılığa yaptığı katkılar değerlendirildi…

5000 yıllık dönemdeki genel gelişmelerden sonra, Anado-
lu topraklarındaki haritacılık serüveni, Cumhuriyet Öncesi ve 
Sonrası olmak üzere 2 bölümde ele alındı…

Sanatla, resim, edebiyat ve sinema ile mesleğimizin ilişki-
sinden sunulan örnekler, seminerin daha eğlenceli bölümünü 
oluşturmuştur.

5 çay, 1 sandöviç molası verilen ve 6 saat denilince biraz 
fazla görünen süre, sunumun zenginliği içinde yetersiz bile 
kalmıştır…

Ayrıca bu seminerin, 2012-2013 öğretim yılının başında 
İTÜ ve YTÜ öğrencileriyle de paylaşılmasının düşündüğünü 
belirtir, değerli bilim insanı Prof. Dr. Erol Köktürk’e ve seminere 
katılanlara teşekkürlerimizi sunarız.

Prof. Dr. Erol Köktürk’ün Sunumuyla 

“Haritacılık Tarihi Semineri” Etkinliği Gerçekleştirildi



44

şube güncesi

Dayanışma kültürümüzün bir göstergesi olarak meslek-
taşlarımızın yoğun ilgisiyle, her yıl geleneksel olarak gerçek-
leştirilmekte olan Geleneksel Yemeğimizin yirmi dokuzuncu-
su, 9 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirildi.

Geleneksel Yemeğimize, Odamız Genel Sekreteri Mustafa 
Erdoğan, Odamız Saymanı Hüseyin Altun ve Odamız Denet-
leme Kurulu Üyesi Ayhan Erdoğan, Samsun Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Ertuğrul Çöl, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Gür 
ve Bursa Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Burak Muhammet 
Kaplan’ın da katılarak onurlandırdığı yemeğimizde, Şubemiz 
21. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten mes-
lektaşlarımız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstanbul II. 
Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kan-
dilli Rasathanesi ve Deprem Araştır-
ma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, YTÜ 
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Halil Erkaya, Bölüm Öğren-
ci Temsilcilerimiz ve Şube emekçi-
lerimizin yanı sıra mesleğimize ve 
örgütlülüğümüze önemli katkılarda 
bulunan yaklaşık 400 meslektaşımız 
katılım sağladı.

Geleneksel Yemeğimizin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Yıldırım, 22. Dönem Şube Yönetim 
Kurulu adına konukları selamlaya-
rak başladığı açılış konuşmasında, 
dönem içerisinde gerçekleştirilen 
etkinliklerde ve çeşitli çalışmalarda 
bir araya geldiğimiz meslektaşla-

rımız ile bu anlamlı gecede de birlikte üretme, paylaşma ve 
dayanışma ekseninde bir arada olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Şube Başkanımızın konuşmasının ardından Odamız Genel 
Sekreteri Mustafa Erdoğan bir 
konuşma gerçekleştirdi. Sayın 
Erdoğan konuşmasında tüm 
konukları selamlayarak tüm 
üyelerimize güzel ve eğlence 
dolu bir gece dileklerini sundu.

Konuşmaların ardından 
yapılan plaket töreninde, 21. 
Dönem Yönetim Kurulu Üye-
lerine, Odamız ve mesleğimize 
sunmuş oldukları katkılardan 
dolayı teşekkür plaketi verildi.

Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanımızın açılış konuşması ve 
plaket töreni sonrasında gece 

müzik ve sohbetler eşliğinde kaldığı yerden devam etti. Mes-
lek camiası olarak bir araya geldiğimiz etkinliklerimizin, önü-
müzdeki günlerde de siz değerli meslektaşlarımızın yoğun 
ilgisi ve katılımıyla devam edeceğine olan sonsuz inancımızla, 
mesleğimizin her alanında birlikte üretmeyi ve dayanışmayı 
ilke edinen ve 29. Geleneksel yemeğimizi onurlandıran tüm 
değerli meslektaşlarımıza ve yemeğimizin düzenlenmesinde 
katkı sağlayan tüm üyelerimize en içten duygularımızla teşek-
kür ederiz.

29. Geleneksel Şube Yemeğimiz Gerçekleştirildi
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15-16 Haziran 1970’te gerçekleştirilen ve Türkiye’deki 
emek mücadelesinin en kitlesel eylemliliklerinden birisi olan 
15-16 Haziran İşçi Direnişi ile ilgili olarak; Odamız Eski Genel 
Başkanı Celal Beşiktepe, Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tay-
fun Görgün ve Hava-İş Eski Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı 
Munzur Pekgüleç’in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğimiz 
16 Haziran 2012 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Yıldız Dış Karakol Binası’nda gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım etkinliğin 
açılışında yaptığı konuşmada, 42 yıl önce gerçekleşen dire-
nişin bir nostalji olarak değil, bugünkü emek mücadelesine 
ve gelecek kuşaklara ışık tutması anlamında ülkemiz tarihi 
açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, 
mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi gerektiğini dile getirdi.  

Açılış konuşmasının ardından Odamız Eski Genel Başkanı 

Celal Beşiktepe, günümüzde kapitalizmin baskı ve sömürü 
düzeniyle insanları sömürmeye devam ettiğini ifade ederek, 
15-16 Haziran direnişinin, sömürüye ve kapitalizmin baskıla-
rına karşı toplumun tüm kesimlerinin hak arama mücadele-
sinin gelişmesine neden olduğunu belirtti. Direnişin olduğu 

şube güncesi

Geleneksel İ.T.Ü. Arazi Pikniği Düzenlendi...

Odamız ile üniversiteler arasındaki etkileşimi arttırmak, 
öğrencilerin bir araya gelerek tanışmalarını ve meslek odamızı 
tanımalarını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak dü-
zenlediğimiz arazi ziyaretimiz ve pikniğimiz 15 Haziran 2012 
tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi‘nde ger-
çekleştirildi.

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile bölüm 
öğretim görevlilerinin oluşturduğu takımlar arasında her yıl 
geleneksel olarak gerçekleştirilen kupa maçı sonrasında ya-

pılan kutlamanın ardından geniş bir katılımla Şubemizce dü-
zenlenen arazi pikniğine geçildi.

Yoğun ve yorucu geçen arazi çalışmaları sırasında gerçek-
leştirdiğimiz, bölüm öğrencileri ve bölüm öğretim eleman-
ları ile bir arada bulunmamıza olanak sağlayan değerli Şube 
Öğrenci Komisyonu üyelerimize, İTÜ Geomatik Mühendisliği 

Bölüm Başkanlığı‘na, bölüm öğretim üyelerine ve fakülte çalı-
şanlarına en içten duygularımızla teşekkür ederiz.

15-16 Haziran İşçi Direnişi ve Günümüz Konulu 

Söyleşi Gerçekleştirildi
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dönemde ve bugünde önemli olanın örgütlenme ve kitlesel-
leşme olduğunu, direnişin hayatın içinden kendi dinamikleri-
ni oluşturarak sisteme alternatif bir sistem yaratılabileceğini 
gösterdiğini ifade etti. Tüm emekçilerin birlikte hareket ettiği 
bu direnişin ve toplumda neden olduğu uyanışın, egemen 
sınıfın 12 Mart darbesini yapmasına neden olan süreci başlat-
ması açısından da önemli olduğunu belirtti.

Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün ise, o dö-
nem dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de emek 
mücadelesi veren kesimlerin hak ve özgürlüklerine sahip çık-
ma ve bunları ileriye taşıma anlamında yürüttüğü mücadeleyi, 
dönemin koşulları içerisinde elde ettiği kazanımları söyleşiye 
katılanlarla paylaştı. Günümüz emek ve özgürlük mücadele-
sinde, geçmişte verilen mücadele ve pratiklerin emekçi ke-
simlere hala ışık tutmaya devam ettiğini belirtti.

Söyleşide son olarak söz alan Hava-İş Eski Eğitim ve Örgüt-
lenme Uzmanı Munzur Pekgüleç ise 15-16 Haziran direnişinin 
en önemli noktasının, işçi sınıfının var olduğunu ve burjuvazi 
karşısında bir alternatif olduğunu göstermesi olduğunu be-
lirtti.

Yoğun ve verimli geçen etkinliğimize konuşmacı olarak 
katılarak değerli deneyimlerini ve bilgilerini bizlerle paylaşan 
Odamız Eski Genel Başkanı Celal Beşiktepe, Dev Maden-Sen 
Genel Başkanı Tayfun Görgün ve Hava-İş Eski Eğitim ve Ör-
gütlenme Uzmanı Munzur Pekgüleç’e ve söyleşiye katılarak 
görüşlerini dile getiren değerli meslektaşlarımıza en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.

Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi…

Mesleğimizin geleceği olan ve öğrenimlerini başarıyla 

tamamlayarak bu yıl bölümlerinden mezun olan genç mes-

lektaşlarımıza meslek odamızı ve örgütlülüğümüzü tanıtarak 

tebrik etmek amacı ile 19 Haziran 2012 günü gerçekleştirilen 

YTÜ İnşaat Fakültesi Mezuniyet Töreni‘ne katılım sağlandı.

Y.T.Ü. Beşiktaş Yerleşkesi‘nde düzenlenen, öğretim üyele-
rinin, ailelerin ve yeni mezun genç meslektaşlarımızın yoğun 
katılım sağladığı tören Rektör, İnşaat Fakültesi Dekanlığı Yöne-
ticileri, Bölüm Başkanları ve öğrenciler tarafından yapılan ko-

nuşmaların ardından diploma dağıtımı ve kep atma töreniyle 
son buldu.

Bölümlerinden başarı ile mezun olan ve aramıza katılan 
tüm meslektaşlarımızı tebrik eder, meslek yaşantıları boyun-
ca karşılaşacakları her türlü sorunu birlikte göğüslemek, üze-
rimize düşen tüm mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızı 
eksiksiz yerine getirebilmek adına; bilimi ve tekniği toplum 
yararına yürütmeyi amaç edinmiş meslek odalarına üye ol-
maya ve örgütlülüğümüze katılmaya ve sahip çıkmaya davet 
ediyoruz...
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Öğrencilerin yoğun ve yorucu geçen arazi çalışmaları sı-

rasında Şubemiz tarafından her yıl geleneksel olarak düzen-

lenen ve bölüm akademik kadrosu - bölüm öğrencileri ve 

Şubemiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefl eyen arazi pik-

niklerimizden bir diğeri 3 Temmuz 2012 tarihinde YTÜ Davut-

paşa Yerleşkesi‘nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yıldırım ve Yıldız Teknik Üni-

versitesi Harita Mühendisliği 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil 

Erkaya tarafından yapılan et-

kinliğimize, Bölüm Öğretim 

görevlileri, bölüm çalışanları ve 

bölüm öğrencileri yoğun katı-

lım gerçekleştirdi.

Pikniğimizin verimli geç-

mesinde büyük emeği olan 

başta YTÜ Harita Mühendisliği 

Bölümü‘ne, Bölüm çalışanları-

na ve değerli öğrenci komisyo-

nu üyelerimize en içten duygu-

larımızla teşekkür ederiz.

şube güncesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mezuniyet 
Töreni 28-29 Haziran 2012 tarihlerinde İTÜ 
Maslak Yerleşkesi‘nde, yeni mezunların, öğ-
retim üyelerinin ve ailelerinin geniş katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarıyla 
başlayan Mezuniyet Töreni‘nde Üniversite 
genelinde ve bölümleri özelinde dereceye 
giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve pla-
ketler sunuldu. 

Konuşmaların ve plaket töreninin ar-
dından bölümlerinde başarı ile mezun 
olan ve aramıza katılan meslektaşlarımız 
diplomalarını aldılar. Toplu kep atma töre-
ni ile son bulan İTÜ Mezuniyet Töreni‘nde, 
Şubemiz de mezun meslektaşlarımıza Şu-
bemizi tanıtan çeşitli dokümanlar ve hediyeler sunarak, genç 
meslektaşlarımızın gerek mezuniyetleriyle meslek camiamıza 
attıkları ilk adımı kutladı gerekse tüm meslektaşlarımızı örgüt-
lülüğümüze sahip çıkmaya ve kayıt olmaya davet etti. 

Bölümlerini başarıyla bitiren ve aramıza katılan değerli 
genç meslektaşlarımızı bir kez daha en içten dileklerimizle 
kutlar, meslek yaşantıları süresince birlikte üretmenin ve so-
runlarımızı birlikte çözümlemenin yolunun örgütlülüğümüze 
sahip çıkmaktan geçtiğini bir kez daha belirtmek isteriz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Geleneksel Y.T.Ü. Arazi Pikniği Düzenlendi
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şube güncesi

ARAZİ YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

1. DUYURU

Şube Yönetim Kurulumuzun yeni çalışma döneminde yapmayı 
planladığı etkinliklerden birisi olan “Arazi Yönetimi Sempozyumu”, 15-
17 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Bu etkinliği planlamamızdaki amaç, meslektaşlarımızın önemli 
bir bölümünün uğraştığı, ama en az tartışmaların yaşandığı arsa dü-
zenlemeleri başta olmak üzere, kentsel dönüşüm, 2B ve yabancılara 
mülk satışı konularında bir tartışma ve değerlendirme ortamının ya-
ratılmasıdır.

Mesleğimizin mekanda var olan düzeni tespit edici ve düzen-
leyici faaliyetleri, son yıllarda “Arazi Yönetimi” başlığı altında top-
lanmaktadır. Arazi Yönetimi, kadastro, taşınmaz mülkiyeti ve tüzesi, 
orman kadastrosu ve 2B, şehircilik, arsa düzenlemeleri (imar planı 
uygulamaları), arazi düzenlemeleri (kırsal gelişim planlaması ve arazi 
toplulaştırması), taşınmaz değerlemesi, kamulaştırma alt konularını 
kapsamaktadır.

Bu konular başta siyaset kurumu olmak üzere, hukukun ve önem-
li kamu kurumlarının ilgi alanında yer almaktadırlar. Meslektaşlarımı-
zın % 60-70’inin de bu alanlarda faaliyet gösterdiği bilinmektedir.

Tüm önemine karşın, konunun başta eğitim kurumlarımız olmak 
üzere, meslek topluluğumuzda da yeteri yoğunlukta ve sistematik 
olarak tartışıldığından, bu konularda bilgi ve belge üretiminde güçlü 
sektörel çabaların harcandığından da söz edilemez.

Bu nedenle, bu etkinlik sonuçlar üreten, bilgi ve belge üreten bir 
sempozyum olarak tasarlanmıştır.

Konuların yatay ve dikey düzlemlerde uzmanlarınca ele alınması, 
derinlemesine tartışılması, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın, konu-
larla ilgilenenlerin önünün aydınlatması amaçlanmaktadır.

Sempozyum, kendisini 4 ana başlıkla sınırlandırmaktadır, Arsa 
Düzenlemeleri, Kentsel Dönüşüm, 2B, Yabancılara Mülk Satışı…

Bu dört ana başlığın en önemli boyutlarıyla ele alınması, ulusla-
rarası alandaki gelişmeler ve ülkemizde sağlanan birikimler doğrul-
tusunda yeni model arayışlarının gerçekleştirilmesi temel hedefl er 
olacaktır.

Çünkü uygulamada “18. Madde Uygulaması”, yaygın biçimde ve 
resmi kararlarda “Şuyulandırma” diye nitelenen Arsa Düzenlemeleri 
konusunda neredeyse bir tıkanma noktasına gelinmiştir… Yasal dü-
zenlemedeki yetersizlik, uygulamaya yön vermesi gereken yönetme-
liğin yürürlüğünden bu yana geçen 27 yıl içinde çoktan eskimesi ve 
günün koşullarına uyarlanamaması, çok sayıda uygulamanın yargıya 
taşınmasına neden olmuştur ve olmaktadır. Türkiye arsa düzenleme-
sini yeni bir model içinde yeniden düzenlemek zorundadır.

Kentsel dönüşüm ise, kentlerimizin ve ülkemizin, bunlara bağlı 
olarak da mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğini belirleyecek 

bir önem ve anlam taşımaktadır. Yapılan tartışmaların bir yandan 
konunun önemi, kentlerimizin geleceği açısından taşıdığı stratejik 
önem üzerinde yoğunlaştırırken, öte yanıyla mesleğimize ve meslek-
taşlarımıza yükleyeceği görevler ve sunacağı açılımlar açısından da 
değerlendirmek gerekmektedir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alan-
ların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Eylül ayı ile birlikte öncelikli 
olarak 5 ilimizde olmak üzere, tüm ülke coğrafyasında uygulamaya 
konulacaktır… Bu süreci dikkatle izleme zorunluluğu vardır.

Öte yandan 2B konusunda 6292 sayılı yasayla yeni bir süreç baş-
lamıştır. Başvurular yapılmaktadır. Ancak yasanın Anayasaya aykırı 
hükümleri de bulunmaktadır. Bu konuda da, değerlendirilmesi ge-
reken çok temel sorunlar, ele alınması gereken başlıklar ve geleceğe 
dönük yapılması gereken öneriler vardır. Yasa uygulamasının, gerçek 

orman köylülerinin sıkıntılarını çözememe olasılığı yüksektir.
Tapu Yasası’nın 35. maddesinde yapılan değişiklikle, yabancılara 

mülk satışı konusunda yeni bir dönem başlamıştır. Karşılıklılık ilkesi 
kaldırılmış, eski düzenlemelerdeki kısıtlamalar kaldırılırken, satış limiti 
2.5 hektardan 30 hektara çıkarılmıştır. Bir anlamda ülkenin egemenlik 
hakları ile ilgili bu konuyu da sempozyum hedefl erinin bütünleyeni 
olarak ele almayı amaçladık.

Bu nedenle sempozyumun, yalnızca 4 başlık altında yapılması 
planlanan değerlendirmeler ışığında, hem mesleğimiz hem de mes-
lektaşlarımız açısından güncel olduğu kadar stratejik önemde oldu-
ğuna inanıyoruz.

Sempozyumda tematik sunuşların, çağrılı bildirilerin yanı sıra, 
birikimlerini ve çalışmalarını katılımcılarla paylaşmak isteyen uzman-
ların, bilim insanlarının bildirilerine de yer verilecektir.

Bildiri ile katılmak isteyenlerin “400 sözcük, 12 Punto, Times New 
Roman, A4, Anahtar Terimler” kapsamında bildiri özetlerini 24.08.2012 
tarihine kadar Şubemize (faks, e-posta, normal posta yoluyla) gönder-
meleri gerekmektedir.

Bildiri özetlerinin aşağıdaki başlıklarından birisiyle ilişkili olması, 
sempozyum amaçları açısından önemsenmektedir.

Kentsel Dönüşüm: Hukuksal Boyut, Sosyolojik Boyut ve Katılım, 
Ekonomik Boyut, Planlama, Dağıtım Modelleri, Örnek Uygulamalar, 
Konut Sorunu ve Barınma

2B: Orman Kadastrosu, Planlama, Bedel Tespiti
Yabancılara Mülk Satışı: Siyasal Boyut, Karşılıklılık İlkesi, Ulusla-

rarası Boyut
Arsa Düzenlemesi: Hukuksal Sorunlar, Uygulama Boyutu, Yeni 

Model (Eşdeğerlik)

Bildiri özetleri 07.09.2012 tarihine kadar değerlendirilerek, so-
nuçlar özet gönderenlere bildirilecektir.

Katılımın “ücretsiz” olacağı Sempozyuma, ilgi göstermenizi, katıl-
mayı planlamanızı ve sempozyum duyurusunun kurumunuzun ilgili 

birimlerine, ilgililerine iletilmesini dileriz.

Bildiri Özetlerinin Gönderileceği İletişim Bilgileri:

Posta Adresi: TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi
19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. 
No:106 Kat:2 D:2
34360 Şişli/İstanbul
e-posta: istanbul@hkmo.org.tr

Faks: (0212) 232 94 28

duyuru

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu






