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Bizler, kurulduğu 1976 yılından bu yana Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul 
Şubesi yönetimini birlikte paylaşmayı ve sizlerin katılımlarıyla birlikte yönetmeyi ilke edindik. 
Bu süre boyunca, bilimin ve aklın yol göstericiliğinde, insan öncelikli hedefimizden sapmadan, 
katılımcı, kapsayıcı ve çoğulcu anlayışımızla, birlikte üreten, paylaşan ve geliştiren 
kültürümüzle, demokratik ve çağdaş bir meslek örgütü inancımızla çalışmalarımızı sürdürdük. 
Mesleki faaliyetlerimizin toplum yararı çerçevesinde yürütülmesi ve meslektaşlarımızın 
haklarının savunulması için çaba harcadık. 24. dönemde de mesleki sorunların ülke 
sorunlarından bağımsız olmadığını bilerek, yaşamın her alanında mesleğimize ve ülkemize 
sahip çıkmak, değerlerimizi aydınlık geleceğe taşımak ve daha ileriye götürmek için mücadele 
etmeyi görev bildik. Bilimin ve teknolojinin halkımızın gereksinimleri doğrultusunda 
kullanılması ilkesi, çalışmalarımızın temelini oluşturdu. Bizler, 24. Dönem TMMOB HKMO 
İstanbul Şubesi yönetim kurulu olarak uzun deneyimler sonucu, sizlerin katkılarıyla 
oluşturduğumuz çalışma anlayışı ve ilkelerimizden ödün vermeden, doğruları savunduğumuz 
onurlu geçmişimizden aldığımız güçle, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu olarak yönetimlerin başarısının üyelerin paylaşımları ve katkıları ile artacağına yürekten 
inanıyoruz. 24. Dönem çalışmalarımızı  “Siz ve biz 14+1’iz” çağrımızdan hareketle birlikte 
yürüteceğimizi bildiriyoruz. 

 

MÜHENDİS OLARAK KİMLİĞİMİZ  

Bizler mühendisler olarak eğitilmiş insan gücüyüz. Eğitimin amacı, bilimsel düşünme yetisine 
sahip, sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı ve özgür düşünen, karar verebilme bilincine erişmiş 
insanlar yetiştirmek ve bu eksende toplumsal gelişmeyi sağlamaktır. Üretim alanındaki 
görevlerimiz nedeniyle ülke kalkınmasındaki payımız, göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. 

Ancak; 

 Özgür insanlar yerine otoriteyi ve onun temsil ettiği ideolojiyi sorgulamadan kabul eden 
ve tek tip bir toplum oluşturmaya yönelen eğitim sisteminin, 

 Önemli bir bölümümüzün işsiz ya da gizli işsiz olmasının, 
 Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulların yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel 

daralmanın, günlük yaşamımıza yansıyarak hak ve çıkarlarımızı zedelemesinin, reel 
kayıplara uğramasının, 

sıkıntılarını yaşıyoruz. 

Bu durum sınıfsal konumumuzu ele almamızı, genel olarak düzenle ve diğer sınıflarla 
ilişkilerimizi sorgulamamızı gerektirmektedir. 



Mühendislik-mimarlık alanının mühendisler-mimarlar adına düzenlenmesi görevini TMMOB 
ve bağlı Odalar üstlenmiştir. 

 Mesleği en iyi yapabilmenin, 

 Mesleğin, uzmanlık alanlarına göre sorunlarını, istemlerini ve çıkarlarını 
savunabilmenin, 

 Mühendislik ve mimarlık faaliyetlerinin topluma getireceklerini ortaya koyabilmenin, 
 Kamuoyunu bilinçlendirmenin, 

 Mesleki davranış ilkelerinin korunmasının, 
 Mesleki tartışma platformlarının yaratabilmesinin, 

yolu odalarımızın örgütlü yapısının güçlendirilmesinden geçmektedir. 

Birey olarak biz mühendislerin görevi, somut sorunlara getireceğimiz çözüm önerilerimizle 
ülkemiz insanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve demokrasinin sınırlarını toplum lehine 
genişletmek için çalışmaktır. 

 
TMMOB VE ODALAR 

TMMOB ve Odalar; Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu’na göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde özerk kurumlardır. 

Örgüt, en genel anlamıyla ‘ Belli bir amaç ve hedefler doğrultusunda bir araya gelmiş, kendi 
içinde bir program ve tüzüğe sahip, ulusal, mesleki, ekonomik, dinsel, düşünsel, sınıfsal veya 
benzer ortaklıkları olan topluluk veya grup’ olarak tanımlanmaktadır. 
TMMOB ve ona bağlı odalar, bu tanım çerçevesinde kendine özgü bir yere sahip olan, aynı 
meslek grubundan kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılanmalardır. Ortak payda meslek 
ve meslektaşlık olunca, TMMOB’de farklı sosyal sınıflara mensup kişilerin bir arada 
bulunabilmesi de doğaldır. TMMOB ve odalar; işveren konumunda olan, ücretli veya serbest 
çalışan, devlet memurluğu yapan, sözleşmeli olarak kamuda veya özel sektörde çalışan, meslek 
dışı farklı alanlarda çalışan, hatta çalışma olanağı bulamayan işsizler; kısaca aynı mesleği icra 
eden ya da etme iddiasında olan geniş bir kitlenin oluşturduğu bir yapıdır. 

Bu kadar geniş bir kitleyi bir arada tutan ise elbette ki demokratik işleyiş tarzı ve çalışma 
anlayışıdır. Demokratik bir yapı olmaksızın bu kadar geniş bir kitlenin bir arada bulunabilmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle bütün meslek örgütleri, bu arada TMMOB ve bağlı 
odalar Demokratik Mesleki Kitle Örgütleri olarak algılanması gereken yapılanmalardır. 
Meslek boyutu; üyelerin aynı meslek grubuna mensup olmalarından, demokratiklik; yapısı, 
işleyişi, çalışma anlayışı ve demokrasi mücadelesi içerisinde yer alışından, kitlesellik ise; 
örgütlenme anlayışından ileri gelmektedir. Mesleki temelde olsun ya da olmasın, bu örgütün 



demokratik kitle örgütü olabilmesinin doğal olarak en temel koşulu, üyelerinin ve temsil ettiği 
kitlenin gerçek çıkarları doğrultusundaki bir mücadeleyi, demokrasi mücadelesine tabi kılarak 
yürütmesi ve onun bir parçası olarak görebilmesidir. Mesleki örgüt ve demokratik kitle örgütü 
kavramları birbirlerinin alternatifi değildir. Böylesi bir ayrım ve bu eksende yürütülen 
tartışmalar; örgüt bütünlüğünü dağıtmaya yönelik olduğu kadar, TMMOB ve bağlı odaları 
mücadeleden uzaklaştıran bir yaklaşımın ürünleri olarak değerlendirilmelidir. 

İnsanlığa ve doğaya özgü değerlerin hoyratça tüketildiği, bilim ve tekniğin kar etmenin birer 
aracı haline dönüştürüldüğü, yozlaştırıldığı, ticarileştirildiği, bu tür olumsuz girişimlere karşı 
koymak isteyen bilim insanlarının susturulmaya çalışıldığı, tüm bu yapılanların 
dezenformasyonla kalkınma diye topluma sunulduğu küresel kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. 
Bütün bu olumsuzluklara karşı, TMMOB’ye, Odalara ve üyelerine yani bizlere, bilimi kullanan 
ve teknolojiye yön veren aydınlar olarak, insani değerlere ve doğaya karşı işlenen yıkımlara 
karşı çıkma noktasında önemli görevler düşmektedir. 

TMMOB ve bağlı Odalar olarak, ya sermayenin ya da toplumun çıkarı doğrultusunda 
mesleki ve demokratik görevlerimizi yerine getirmek seçimiyle karşı karşıyayız. TMMOB ve 
bağlı odalar, anti-emperyalizmi, anti-şovenizmi, demokrasi mücadelesini, emeğin çıkarlarını 
temel alarak ve toplumun değişik kesimlerinin talepleri ile kendi taleplerini birleştirerek 
bağımsız-demokratik bir Türkiye yaratmak için mücadelede üzerine düşen görevi 
yapmalıdırlar. 

TMMOB ve bağlı Odalar; her odanın kendi alanlarını ilgilendiren sanayi, enerji, madencilik, 
tarım, ulaşım, arazi ve arsa kullanımı gibi konularda toplumun çıkarları doğrultusunda 
bütünlüklü görüşler üreterek örgütleriyle birlikte bu politikaları hayata geçirmek için mücadele 
etmelidirler. 

TMMOB ve bağlı Odalar; ülkemizin doğal kaynaklarının, ormanlarının tahrip ve yok 
edilmesine, her türlü sanayi, kimyasal ve nükleer atıklarla doğal çevrenin kirletilmesine, 
özelleştirme politikaları ile KİT’lerin, tüm toplumsal varlıkların sermaye gruplarına peşkeş 
çekilmesine, ülke topraklarının emperyalist tekellere satılmasına karşı, kamunun çıkarlarını 
savunan ekonomi politikalarından, toplumun ihtiyaçlarına yönelik üretim ve yatırımdan 
yanadır. 

TMMOB ve bağlı Odalar; yurtsever, bağımsız, demokratik çizgisiyle; emekten, doğadan ve 
insandan yana olan tüm toplum kesimleri ile dayanışma içerisinde, temel insan hak ve 
özgürlükleri, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü savunarak, doğanın ve ekolojik sistemin 
tahrip edilmesine, kentlerimizin rant alanlarına dönüştürülmesine karşı duruşunu sürdürmeye 
devam edecektir. 

 



TMMOB’YE YÖNELİK YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI 

TMMOB 6235 sayılı yasa ile 1954 yılında kurulmuştur. Yasa, 1980 sonrası, arasında kamuda 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek odalarına üyeliğini zorunlu olmaktan 
çıkaran bir dizi düzenleme ile 10 kez değişikliğe uğramıştır. AKP iktidarı döneminde de bu 
değişiklikler devam etmiş, TMMOB ve bağlı odalar, hükümete kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı yasa dayanak gösterilerek hazırlanan 644 ve 648 sayılı 
kararnamelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü’ne bağlanmak istenmiştir. 

Bununla yetinmeyen siyasi iktidar 2012 yılında hazırlamış olduğu ve 12 yasada değişiklik 
içeren torba yasa niteliği taşıyan ‘Yapı Denetimi Yasa Tasarısı Taslağı’na TMMOB yasasında 
yapmayı düşündüğü köklü değişiklikleri de ilave etmiştir. 

TMMOB yasasını değiştirmekte ısrarcı olan siyasi iktidar bu kez 2013 yılının sonuna doğru 
hazırlamış olduğu  ‘3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı‘ ile TMMOB yasasında benzer değişiklikleri tekrar gündemine almıştır. 
Ancak, TMMOB ve bağlı odalardan, emek örgütlerinden gelen eleştiriler ve karşı duruş 
nedeniyle arzu edilen yasa değişiklikleri yapılamamıştır. 

TMMOB ve bağlı odaların yetkilerini elinden alma girişimi, 2 Ağustos 2013 tarihinde 
yürürlüğe giren ‘6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’ ile devam etmiştir. Bu yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. 
Maddesine eklenen (i) bendiyle odaların mesleki denetimlerindeki proje, plan kontrol ve 
onayları ellerinden alınmak istenmiştir. 

Siyasi iktidar; 12 Eylül darbecilerinin TMMOB yasasına 1983 yılında eklediği ancak 
darbecilerin ve sonraki hükümetlerin 30 yıl boyunca uygulamadığı “bakanlıklarca idari ve 
mali denetim yapılmasını” içeren maddeyi 7 Kasım 2013’de odaları bakanlıklar arasında 
paylaşılarak yürürlüğe koymuştur. 

İmardan kentleşmeye, sanayi ve kalkınmaya kadar 6235 sayılı yasa ile TMMOB’ ye verilen 
kamusal denetim yetkisini ortadan kaldıran, il odacılığı ile örgütsel bütünlüğü dağıtmayı 
hedefleyen bir dizi düzenlemeyi içeren yasa değişikliği kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle 
bir kez daha yasalaşmadan tasarı halinde kalmıştır. Ancak basına yansıyan haberler ve köşe 
yazılarından, siyasi iktidarın önemli gündem başlıklarından birinin TMMOB yasasını 
değiştirmek olduğu anlaşılmaktadır. 

Siyasi iktidarın TMMOB yasasını değiştirerek; 

 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 müdahale ederek, kendine muhalif 



olarak gördüğü, TMMOB ve bağlı odaları sindirmek etkisizleştirilmek ve 
işlevsizleştirilmek, 

 Üyesinin sorunlarını ülkesinin sorunlarından ayırmayan, bilimi ve tekniği toplum 
yararına kullanan, kentlerin rant alanlarına dönüştürülmesine karşı çıkan, çevre 
tahribatına, ekolojik sistemin 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 
geçirmek, 

 Akarsular, göller, kıyılar, su havzaları, ormanlar, tarım arazileri gibi doğal kaynakların; 
kamu arazileri, okullar, hastaneler, devlet binaları gibi kamusal varlıkların; kent 
meydanları, donatı alanları ve tarihi yapılar gibi kentsel değerlerin; bin yıldır yaşanan 
mahalleler, yerleşik kültürler ve sosyal dokuların yok edilmesi, ranta, talana, yağmaya 
açılmasının karşısında duracak, engel olacak, oyununu bozacak olan kamusal hakları ve 
demokrasiyi savunan TMMOB gibi duyarlı ve sorumlu yapıların karşı duruşlarını 
engellemek, 

istemektedir. 

TMMOB ve bağlı odalara ilişkin yasal mevzuatın değiştirilmesi, günümüz koşullarına göre 
güncelleştirilmesi, 1980 sonrası yapılan değişiklikle TMMOB delegesi olmak için aranan 10 
yıllık üyelik şartı gibi antidemokratik düzenlemelerin kaldırılması gerekmektedir. Ancak bu 
değişiklikler siyasi iktidarlardan bağımsız, TMMOB ve bağlı odalara kayıtlı üyelerin karar 
alma mekanizmalarına aktif katılımının sağlandığı tartışma süreçleri ile gerçekleşmelidir. 

 
ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ 

TMMOB ve bağlı odaların birer demokratik mesleki kitle örgütü oldukları, bu anlamda 
mühendislik-mimarlık alanının mühendisler ve mimarlar adına düzenlenmesi görevini 
üstlendikleri gerçeğini göz önüne alarak, Odamızın İstanbul Şubesi faaliyetlerini; 

 TMMOB çatısı altında örgütsel bütünlüğü, birlikte hareket etmeyi ve dayanışmayı 
sağlayacak davranışların demokratik çizgide üretilmesini, 

 Mesleki problemlerin çözümünde, mesleki gereksinimlerimiz göz önünde tutularak, 
katılımın ve kapsayıcılığın her düzeyde yeniden üretilmesi ve üretilen politikaların 
üyelerimizin birikim ve potansiyeline dayalı etkinliklerle yaşama geçirilmesini, 

 Gelişen teknolojinin mesleğimize olan etkilerinin incelenmesi ve buna bağlı olarak 
mesleki etkinlik alanımızın sınırlarının geliştirilmesinde doğru, güçlü ve etkili 
politikaların üretilmesini, 

 Harita sektörünün, mesleki alanda daha güçlü, daha etkili, daha üretken ve çevresindeki 
sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara daha duyarlı ve paylaşımcı bir mesleki örgüt 
olarak taşınmasını, 

 Ülkemizde ve dünyada gelişen tüm toplumsal sorunlara karşı olan duyarlılığımızı ve 
çözüm önerilerimizi, TMMOB çatısı altında toplanan diğer meslek örgütleriyle birlikte, 
bulunduğumuz platforma taşıyarak, sağlıklı çözüm politikalarının oluşturulmasına 
katkıda bulunulmasını amaçlayan, 



demokratik ve paylaşımcı bir çalışma anlayışı ile sürdürmeyi hedeflemektedir. 

 
ANAYASA VE İNSAN HAKLARI 

Türkiye’de uzun süreden beridir sivil ve demokratik bir anayasa yapımı ile ilgili tartışmalar 
sürmektedir. Anti demokratik ve baskıcı 12 Eylül darbesinin ürünü olan mevcut anayasanın 
demokratik bir Türkiye’nin önündeki temel sorun olduğu, TMMOB başta olmak üzere 
sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin de içerisinde yer aldığı geniş bir kesim 
tarafından dile getirilmektedir. 

TBMM 24. Dönem yasama faaliyetleri kapsamında oluşturulan anayasa uzlaşma komisyonu 
altmışı aşkın madde üzerinde uzlaşma sağlamış ancak üzerinde mutabakat sağlanamayan 
maddeler nedeniyle çalışma sonlandırılamamıştır. 

1 Kasım seçimleri ertesinde yeni anayasa tartışmaları tekrar gündeme gelmiş ve mecliste grubu 
bulunan partiler arasında görüşme trafiği başlamıştır. Ancak yeni anayasa çalışmaları sadece 
mecliste temsil edilen siyasi partilerin katılımı ile sınırlandırılmamalıdır. 

Hazırlanacak yeni anayasanın gerçekten sivil, demokratik niteliklere ve güçlü bir meşruiyete 
sahip olması için, anayasa hazırlık sürecine örgütlü, örgütsüz tüm toplum kesimlerinin aktif 
olarak demokratik katılımı şarttır. Demokratik katılım, ancak etkin ve şeffaf biçimde çalışacak 
mekanizmaların oluşturulmasıyla gerçekleşebilir. Bu nedenle anayasa hazırlık sürecine 
toplumun en geniş katılımının sağlanması, anayasanın demokrasi, evrensel hukuk ve insan 
hakları ilkelerine uygun olarak demokratik bir süreçle hazırlanması zorunludur. 

Demokratik mesleki kitle örgütü olmamız ve mesleğimizin sorunlarını içinde yaşadığımız 
toplumun sorunlarından bağımsız olarak ele alamayacağımızdan hareketle, nasıl bir anayasa 
sorusuna dair yanıtımız olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede yeni yapılacak bir 
anayasa; 

 Toplumun en geniş kesiminin ortaya koyduğu bir uzlaşı metni olmalıdır. 

 Sendikalar Kanunu’ndan Türk Ceza Kanunu’na, Dernekler Kanunu’ndan Basın 
Kanunu’na kadar uzanan geniş bir alanda ifade ve örgütlenme özürlülüğünü, siyasi 
katılımı engelleyen kısıtlamalar ve yasaklar mevcuttur. Bu bağlamda yeni anayasa 
düşünce özgürlüğünü kısıtlayan değil geliştiren bir içeriğe sahip olmalıdır. 

 Örgütlenme önündeki her türlü engeli kaldıran bir yapıda olmalıdır. 

 Bireye karşı devleti koruyan bir anlayış yerine, devlete karşı bireyi koruyan bir anlayışı 
temel almalıdır. 



 Emekten yana hükümleri içeren, sendikal hakları güvence altına alan yapıda olmalıdır. 

 Her bireyin, sağlık ve eğitim hizmetlerinden herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan 
eşit ve ücretsiz olarak yararlanmasını sağlayıcı hükümler içermelidir. 

 Toplum yararı ekseninde, özelleştirme uygulamalarını engelleyici hükümler içermelidir. 

 Soysal devleti temel alan hükümlere yer vermelidir. 

 Demokratik hukuk devleti kavramına tam olarak işlerlik kazandırmalıdır. 

 Siyasi partiler yasasını yeniden düzenlenmeli, 12 Eylül’ün ürünü olan seçim barajı 
tümüyle kaldırmalıdır. 

 Kimsenin etnik kimliği, dili, cinsiyeti, cinsel yönelimi, inancı, siyasi görüşü, yaşı, 
engellilik ya da medeni hali nedeniyle ayrımcılık görmeyeceği, tüm canlıların yaşam 
hakkına ve dünyaya saygılı, barış içinde demokratik yaşamını güvenceye almalıdır. 

 Barış içinde yaşamayı sağlayacak olan medeni, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 
hakları hayata geçiren ve koruyan yapıda olmalıdır. 

 

BARIŞ VE ADALET 

Türkiye’nin yakın tarihi insanlarımız arasında barış ve kardeşlik duygularını zedeleyen ve 
toplumumuzu acılara sürükleyen sayısız olaylarla doludur. Son örneklerinin canlı tanığı 
olduğumuz, düzenleyicileri arasında TMMOB’nin de bulunduğu ve barış taleplerinin dile 
getirilmek istendiği 10 Ekim Ankara mitingi, Diyarbakır, Suruç ve Sultanahmet’te yapılan 
bombalı saldırılarla gerçekleştirilen kitlesel katliamlarda yüzlerce insanımız hayatını 
kaybetmiştir. Katliamları önleyici tedbirler yeteri kadar alınmamış, faillerinin kimler olduğuna 
ilişkin yaygın kanıya karşın, , soruşturmalar etkili bir biçimde yürütülmemiş ve bu cinayetlerin 
bir kısmı tarihe ‘faili meçhul’ olarak geçmiştir. 

12 Eylül darbe anayasasının hazırlanmasından bugüne kadar geçen yaklaşık 35 yıllık süre 
içerisinde, dayanağını bu anayasandan alan uygulamalarla temel insan hakları, örgütlenme, 
düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar, anti-demokratik uygulamalar, 
yasaklar  devam  etmiş, tüm toplum kesimlerinin eşit haklar temelinde, barış içinde bir arada 
yaşaması, adalet ve özgürlüğün tesis edilmesi engellenmiştir. 

Bu anlayış, bugün de siyasi iktidarın ‘ileri demokrasi, kardeşlik, birlik, beraberlik’ söylemi 
eşliğinde varlığını korumaktadır. ‘Terörle mücadele, terör propagandası’ gerekçe gösterilerek 
öğrenciler, gazeteciler, aydınlar, akademisyenler, insan hakları savunucuları, parti yöneticileri 
kısaca siyasi iktidarın kendine muhalif gördüğü kesimler hakkında soruşturmalar açılmakta, 
tutuklanmakta ve toplu linç kampanyaları ile sindirilmeye çalışılmaktadır. Anayasa ve 



yasalardan kaynaklanan toplantı ve gösteri hakkı keyfi uygulamalarla kısıtlanmakta, basına 
yönelik baskılar ve sansür ile halkın haber alma hakkı engellenmektedir. 

Şubat 2015’de yürürlüğe giren ve kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak da bilinen  Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda yapılan değişiklik ile  mülki amirlere ve  kolluk kuvvetlerine 
geniş yetkiler tanınmıştır. Makul şüphe kavramı ile uzun süre gündemde kalan yasa ile  arama, 
gözaltına alma, gösteri ve yürüyüşlere müdahale vb benzeri konularda olağanüstü hal ve 
sıkıyönetim dönemlerinde bile rastlanılmayacak düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal 
düzenlemeyle toplumun, meslek odalarının, sendikaların, siyasi partilerin kısaca siyasi iktidarın 
antidemokratik uygulamalarına karşı mücadele etmek isteyen kesimlere korku ve gözdağı 
verilerek susturulmak istenmektedir. 

Siyasi iktidarın komşularla sıfır sorun ve stratejik derinlik gibi kavramlarla yürüttüğünü iddia 
ettiği dış politika nedeniyle, Türkiye  uluslararası arenada yalnızlaşırken, nerdeyse sorun 
yaşamadığı komşu bir ülke de kalmamıştır. Komşu ülkelerde yaşanan savaşlara müdahil ve 
taraf olma politikası Suruç, Ankara ve son olarak Sultanahmet ’de yaşanan bombalı saldırılarla 
savaşın Türkiye sınırları içine çekilmesine sebep olmuştur. Siyasi iktidar yürüttüğü bu 
politikadan vazgeçerek, Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan 
savaşlara karşı barış, insan hakları ve demokrasi ekseninde bir dış politika yürütmelidir. 

Türkiye’de her dönem yürütülen yargının bağımsızlığı tartışmaları, siyasi iktidarın 
uygulamaları nedeniyle ayyuka çıkmış, adil yargılama ve mahkemelere olan güven, 
mahkemelerin iktidarın ideolojisini uygulamaya çalışan aygıtlar olduklarına dair kuşkularla 
sarsılmıştır. Demokratik bir ülkede rastlanılması mümkün olmayan bu uygulamalara karşı, 
evrensel hukuk temelinde, eşit, adil ve bağımsız bir yargının hakim kılınması zorunludur. 

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri, otuz yılı aşkın süredir devam etmekte olan şiddet 
ortamıdır. Şiddet ortamı bütün yakıcılığıyla gündemdeki yerini korumaktadır. Sorunun bugüne 
kadar çözülememiş olması ciddi ve derin tahribatlar yaratmıştır. Yüz milyarlarca dolar  sağlık, 
eğitim, barınma gibi alanlarda kullanılacağı yerde şiddet ortamına aktarılmıştır. Binlerce can 
kaybedilmiş, köy boşaltmaları, zorunlu göçler nedeniyle milyonlarca insan üretimden 
koparılarak şehirlerin varoşlarında açlık ve sefaletle yaşamak zorunda bırakılmıştır. 

Bu olumsuz durum halklar arasında kardeşlik duygularını zedelemektedir. Çatışma ortamının 
yarattığı gerilimle toplum kamplaşmaya itilmekte, ölümler üzerinden siyaset yapılmaktadır. 
Sorunun demokratik yollardan çözümü için iki yıllık süre içerisinde yürütülen çalışmalar, 
çözüm için umut yaratmış, ancak süreç sonuçlandırılamamıştır. Son dönemlerde yaşan sokağa 
çıkma yasakları, çatışmalar ve göçler dikkate alındığında, neredeyse bütün toplum kesimlerinin 
hem fikir oldukları, sorunun demokratik yollardan çözümünde ısrar edilmesi gerektiği fikri 
daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle çözüm süreci yeniden başlatılmalı,  siyasal, kültürel, 



toplumsal ve ekonomik haklar sağlanmalı, sanayileşme, yatırım ve istihdam olanakları 
yaratılmalıdır. Sağduyunun ve barışın egemen olması kardeşçe, bir arada ve birlikte yaşama 
taleplerinin her zamankinden daha yüksek sesle dile getirilmesi ve bu yönlü gayretlerin 
sürdürülmesi gerekmektedir. 
 
SOSYAL GÜVENCE ve SAĞLIK 

Kapitalist serbest piyasa ekonomisi, dünya ölçeğinde yeni bir devlet yönetimi modelini tarif 
süreçleri hayata geçirmektedir. Türkiye’de küresel sermayenin direktiflerini bir bir uygulamaya 
sokan siyasi iktidarlar eliyle yürütülen bu süreçte; emek değersizleştirilmekte, “esnek” ve 
kuralsız çalışmanın yasal altlığı uygulamaya sokulmakta, iş güvencesi ve işçi güvenliği yok 
edilmekte, kıdem tazminatı gasp edilmekte, ağır ve uzun çalışma koşulları dayatılmakta, en 
temel insan haklarından biri olan ve kamu tarafından parasız sunulması gereken sağlık 
hizmetleri, parası olanın yararlanacağı bir ayrıcalık haline getirilmektedir. SSK hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı’na devri, çalışanlardan alınan katılım paylarının arttırılması, sağlık 
hizmetlerinin özel hastaneler eliyle yürütülmesinin teşvik edilmesi vb çalışmalar sağlığın 
ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi uygulamalarının birer parçasıdır. 

Kıdem tazminatının fona devredilmesine yönelik yapılması planlanan düzenleme ile işverenler 
kıdem tazminatı yükünden kurtarılırken, çalışanlar için kıdem tazminatını hak etme koşulları 
zorlaştırılmaktadır. Düzenleme ile getirilen “esnek” ve güvencesiz çalışma kuralları ile 
çalışanların işten çıkarılmaları kolaylaştırılmaktadır. Kıdem tazminatını hak edebilmek için 
daha önce bir yıl çalışmak yeterli iken düzenleme ile 10 yıllık çalışma şartı ya da işçinin ölümü 
veya emekli olması şartları getirilmektedir. Düzenleme; iş yasasından kaynaklı olarak çalışanın 
haklı nedenlerle işten ayrılması, askerlik ya da kadınların evlilik nedeniyle işten ayrılması 
durumunda da kıdem tazminatının ödenmemesini de içermektedir. 

Zorunlu Tasarrufu Teşvik Fonu, Konut Edindirme Yardımı Hesapları, İşsizlik Fonu vb. fonlar 
siyasal iktidarlar tarafından asıl amaçları dışında kullanılarak yağmalanmıştır. İşsizlik Sigortası 
Fonu’nun 2015 yılı rakamlarına göre 93 milyar lirayı aşarak, Türkiye’nin en büyük finansal 
varlıklarından biri haline gelmesine rağmen, Fon’dan işsizlere ödenen miktar ise sadece 2 
milyar 199 milyon liradır. Türkiye’de milyonlarca işsiz açlıkla mücadele ederken İşsizlik 
Fonu’ndan patronlara, merkezi bütçeye ve GAP gibi projelere kaynak aktarımları yapılmıştır. 
Geçici olarak çıkartılan deprem vergileri de duble yolların yapımı için kullanılmıştır. Fonların 
amaç dışı kullanılmasına dair bu örnekler, düzenlemeye ilişkin kuşkuları haklı çıkarmaktadır. 

Kıdem tazminatı hakkı, iş güvencesi hakkı, insan onuruna yaraşır düzeyde asgari ücretle 
çalışma hakkı, her yurttaşın parasız, eşit ve nitelikli bir sağlık hizmetinden yararlanma hakkının 
korunması, sosyal devlet olmanın gereği olup, aynı zamanda temel insan hakları arasındadır. 



Kıdem tazminatı hakkının kaldırılmasına, güvencesiz ve kuralsız çalıştırmaya, 
taşeronlaştırmaya, hükümetin gündeminde olan ve ‘esnek çalışma’ ile işçi kiralamayı 
hedefleyen ‘özel istihdam bürolarına’ karşı kazanılmış haklarımızın korunması ve daha da 
genişletilmesi için; TMMOB, sendikalar ve emek örgütleri ile birlikte ortak mücadele 
yürütülmesi emeğimize ve kazanılmış haklarımıza sahip çıkmanın gereğidir. 

 

ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİSLER 

Günümüzde mühendis, mimar ve şehir plancılarının konumları, teknolojinin, üretim ilişkileri 
ve üretici güçlerin gelişim ve dönüşümüne bağlı olarak tarihsel bir değişim içerisindedir. 
1970’lerde dünya çapında uygulanmaya başlanan ve Türkiye’de 24 Ocak kararları ile hayata 
geçirilen liberal ekonomik politikaların bir sonucu olarak, özel sektörde istihdam edilen ücretli 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının sayısı çarpıcı biçimde artmıştır. 

Üretimin yeniden örgütlenişi, plansız ve altyapısız bir şekilde her ilde bir üniversite açılmasına 
bağlı olarak giderek artan mezun sayısı ve kapitalizmin sıklaşan krizleri, bir taraftan 
meslektaşlarımızın emeğini vasıfsız bir emek türü haline getirirken, diğer taraftan da ucuz iş 
gücünün oluşmasına dolayısıyla sömürünün daha açık hale gelmesine neden olmuştur. 

Bu sömürü, en temel haliyle diplomalı işsizlik, çalışma koşullarının kötüleşmesi, çalışma 
saatlerinin uzaması, düşük ücretler, iş güvencesinden yoksun mezarda emeklilik dayatması 
olarak hayatımıza girmiştir. 

TMMOB’ye kayıtlı üyelerin yaklaşık %80’i ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir 
plancılarından oluşmaktadır. Başta istihdam sorunu olmak üzere, çalışan meslektaşlarımızın 
sosyal ve ekonomik haklarına yönelik kısıtlamalara karşı politikaların ve örgütlenme 
modellerinin oluşturularak hayata geçirilmesi, kapitalizmin süreklilik arz eden krizleri 
karşısında önemli bir görev olarak önümüzde durmaktadır. 

Temmuz 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve TMMOB arasında imzalanan protokol ile 
ücretli çalışan mühendis mimar ve şehir plancıları için her yıl için ilk işe giriş bildirgesinde baz 
alınacak asgari brüt ücretinin TMMOB tarafından belirlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
bildirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Aynı protokolde, belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin 
arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim 
elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, 
bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği 
belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmak zorunda olduğu da ayrıca karar altına alınmıştır. 



Özellikle serbest harita büro ve şirketlerinde istihdam edilen meslektaşlarımız söz konusu 
protokolde belirlenen asgari ücretten daha düşük ücretlerle çalıştırılmakta, sosyal güvenlik 
primleri de tüm çalışanlar için belirlenen asgari ücret üzerinden yatırılmaktadır. TMMOB ve 
SGK arasında imzalanan bu protokolün oluşturulacak denetim mekanizmaları 
ile   uygulanmasının takip edilmesi, meslektaşlarımızın hak kayıplarına uğramamaları 
açısından zorunludur. 

Taşınmaz değerleme, inşaat, maden, serbest harita büro ya da şirketleri gibi sektörümüzün farklı 
alanlarında, düşük ücretler, uzun mesai saatleri, güvencesizlik, prime dayalı çalışma vb. 
koşullarda çalışan  meslektaşlarımızın sorunlarının tartışıldığı panel, forum vb etkinlikler 
düzenlenerek,  çözüm önerileri üyelerimiz ve meslek kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

Kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımızın sendikal faaliyetlerinden dolayı istekleri 
dışında görev yerleri değiştirilmekte, sürgün, soruşturma ve disiplin cezaları ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkı anayasal bir hak olup, başta 
Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) sözleşmesi olmak üzere farklı birçok sözleşme ve yasa ile 
de güvence altına alınmıştır. Sendikal faaliyetlerinden dolayı haksız uygulamalarla karşı 
karşıya kalan, odamıza ve TMMOB’ye bağlı diğer odalara kayıtlı üyelerle dayanışma içerisinde 
olunması meslektaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir. 

Emek sömürüsüne, işsizliğe ve iş güvencesinden yoksun bırakılmak başta olmak üzere hak 
gasplarına karşı meslek odalarından başlayarak, sendikalar ve diğer emek örgütleri ile birlikte 
ortak mücadele edilmesi zorunludur. 

Bizler, TMMOB ve diğer odalarla birlikte, meslektaşlarımızın özlük hakları başta olmak üzere, 
sosyal ve ekonomik haklarının savunucusu ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 
ücretli ve işsiz meslektaşlarımız yürüttüğümüz bu mücadeleye ortak olmalı, hem odamızda, 
hem de bağlı bulundukları sendikalarda aktif çalışarak taleplerini dile getirmelidirler. 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 

Sanayi alanında yaşanılan gelişme ve makineleşme ile birlikte işçilerin yoğun olarak çalıştıkları 
fabrikalar başta olmak üzere imalat ve yapı sektörlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramları 
da gündeme gelmiştir. Artan iş kazaları sonucu verimde ve üretimde meydana gelen kayıpların 
önlenmesi amacıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu tür düzenlemelerin yapılmasında işçi sağlığının ve işyeri güvenliğinin korunmasından çok, 
verimin ve üretkenliğin düşmemesi, kısaca sermayenin çıkarlarının güvence altına alınması 
kaygısından hareket edilmiştir. İşçi sınıfının sosyal ve ekonomik hakları için sermayeye karşı 
verdiği mücadelenin önemli başlıklarından biri de sağlık ve iş güvenliği alanında verilen 



mücadeledir. Başlangıçta sadece beden sağlığı ve bütünlüğü olarak algılanan işçi sağlığı verilen 
mücadeleler sonrası meslek hastalığı ve çalışma koşullarını etkileyen diğer etkenleri de kapsar 
bir niteliğe kavuşmuştur. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) rakamlarına göre dünyada her 15 saniyede 1 işçi iş 
kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 
360.000 kişi iş kazası, 1.950.000 kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. 

Türkiye iş kazaları bakımından Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. 
Kayıt dışı istihdam edilenlerin yaşadıkları iş kazaları ve iş görmezlik halleri bu verilere 
yansımış değildir. Çalışma koşullarına ve çalışma alanlarına bağlı olarak 40 yıla kadar varan 
değişik sürelerde ortaya çıkabilen meslek hastalıklarının takibi ve tespitine yönelik yeterli bir 
çalışma da yapılmamaktadır. 

2012 yılında yürürlüğe giren, Soma, Torunlar İnşaat ve Ermenek‘te yaşanan toplu katliamlar 
sonrası kamuoyundan gelen baskı ile 2015 yılında değiştirilen ve siyasi iktidar tarafından iş 
kazalarının önlenmesi için mükemmel bir yasa olarak tarif edilen 6331 sayılı ‘İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Kanunu’ iş cinayetlerini ve ölümleri durdurmamış, beklenenin aksine iş cinayetleri 
artış göstermiştir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 2015 yılında ise 
en az 1730 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. İş kazaları, yoğunluklu olarak 
meslektaşlarımızın da çalıştığı maden, inşaat ve gemi yapımı sektörlerinde yaşanmaktadır. 

Kazaları ‘kader’ ve ‘işin fıtratı’, meslek hastalıklarını ‘işin gereği’ olarak gören siyasi 
iktidarın hazırlamış olduğu, Soma, Ermenek ve Torunlar gibi toplu iş cinayetlerinin yaşandığı 
somut olaylarda gördüğümüz üzere, kamu denetiminden uzak, piyasanın insafına bırakılmış bir 
yasa ile çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağı açıktır. 

Şantiyelerde çalışan işçiler ve mühendislerin, kendilerine tanınan belirli süreler içerisinde 
projeleri uygulayıp hayata geçirebilmek için, yasalarda tanımlanmış iş saatlerinin üzerinde 
çalışmak zorunda bırakılmaları, aşırı yorgunluğa, hastalıklara ve en kötüsü de iş kazalarına 
neden olmaktadır. İş cinayetleri nedeniyle, meslektaşlarımız Gülseren Yurttaş ve Hakan 
Yanıkoğlu’nun da aralarında olduğu her disiplinden sayısız teknik elemanlar ve işçiler yaşamını 
yitirmektedir. İşverenler ve işveren temsilcileri başta olmak üzere bu durumun sorumluları ise 
6331 sayılı yasada kesin hükümler olmasına rağmen çoğu kez cezalandırılmamaktadır. 

İnsan yaşamını kolaylaştırmak için inşa edilen yapıların üretiminde insan hayatının tehlikeye 
düşmesinin önüne geçebilmek için, başta biz mimar ve mühendisler olmak üzere konunun 
ilgililerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı konusuna gereken önemi vermeleri ve bu konuda bilinç 
düzeyini artırmak için gerekli çabayı göstermeleri gerekmektedir. 



İşçi sağlığı ve iş güvenliği için; 
 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili politikaların oluşturulması ve karar alma sürecine 

TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odaları, Türk Tabipler Birliği, Barolar, ilgili meslek 
örgütleri ve emek örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır. 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki hizmetler kamusal hizmet olarak algılanmalı, ilgili 
meslek örgütleri, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir koordinasyon 
mekanizması oluşturulmalıdır. 

 Güvencesiz çalışma biçimleri, taşeronlaştırma, özelleştirme ve rödovans uygulamaları 
yasaklanmalıdır. 

 Çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği ilgili eğitimleri verilmeden işbaşı 
yaptırılmamalıdır. Bu eğitimler özerk olmalı ve ilgili meslek örgütlerinin katılımına 
olanak sağlayacak şekilde 6331 sayılı yasada değişiklikler yapılmalıdır. 

 İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde ‘önce insan, 
önce sağlık, önce işçi güvenliği’ anlayışı yerleştirilmeli, tüm üretim süreçlerinde 
öncelik, işçi sağlığı ve işçi güvenliği önlem ve uygulamalarında olmalıdır. 

 6331 sayılı yasanın başta iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerini işverene bağımlı 
kılan maddeleri olmak üzere, sendikalar, meslek örgütleri, barolar vb. örgütlerin katılımı 
ile çalışanlar lehine düzenlemelerle değiştirilmelidir. 

 İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları örgütlenmeli, 6331 sayılı yasa ile bu 
örgütlülük zorunlu hale getirilmelidir. 

 İşyeri denetimleri yaygınlaştırılmalıdır. 
 Kayıt dışı istihdamın önüne geçilmelidir. 

 Sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalı, sendikal faaliyetler ve sendikalara 
üyelik nedeniyle işten çıkarmalar yasaklanarak, sendikal örgütlenme güvence altına 
alınmalıdır. 

 

KADIN MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 

Toplumda aileden başlayarak çocuğun yetiştiği tüm evrelerde karşılaştığı rol modeller, 
cinsiyetçi iş bölümlerine dayanmaktadır. Adeta sözlü yasalarla, bu cinsiyetçi rollerin dışına 
çıkan bireyler, toplum tarafından dışlanmış, hatta cezalandırılmıştır. Gelecekteki mesleği eş ve 
anne olmak ve ev işleriyle ilgilenmek olarak görüldüğü için kız çocuğunun okula gitmesi 
toplumda gereksiz bir eylem, bir “masraf” olarak algılanmakta, herhangi bir meslek sahibi 
olması toplumsal rollere ters düştüğü için kabul görmemektedir. Hatta bazen erken evlenmesi 
kız çocuğunun toplumun dayattığı bu mesleğe erken adım atması olarak görülmekte, bu durum 
da ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan “çocuk gelinler” olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca kadın tamamen cinsel bir obje, ömür boyu eşine bağlı bir hizmetkar olarak da 
görülmektedir. Bu sebeplerle toplumsal yaşantıda bir meslek edinme, kendini tanımlayabilme 
imkanlarından mahrum bırakılmaktadır. 



Kadına yönelik cinsiyetçi tutum ve uygulamalar bir kültür olarak asırlardan beri toplum 
yapısına ince ince işlenmiştir. Kapitalizm bu kuralları yeri geldiğinde özelleştirme, 
taşeronlaştırma uygulamaları ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasıyla kendi kuralları haline 
getirebilen, yeri geldiğinde ise kendi çıkarlarına ters düştüğü için bu kuralları ortadan kaldırma 
yoluna giden bir sistemdir. Toplumda kadına biçilen rol yemek yapmak, çocuk doğurmak gibi 
erkek gücü temelli sistemi ayakta tutmaya yönelik iken, kapitalizm bu rollerin dışında kadını iş 
gücü potansiyeli olarak da görmektedir. Kapitalizm kadının iş gücünden yararlanılmasına engel 
olan toplumsal rolleri lehine çevirmeyi başarmış, çalışma yaşamında niteliksiz işleri kadına 
vadederek ucuz iş gücünden yaralanma yolunu seçmiştir. Çünkü sistem, kadını vasıfsız iş gücü 
olarak görmektedir. Kadın artık hem evini hem aileyi hem de işini üstlenerek kapitalizm 
tarafından en çok sömürülen kimliklerden biri haline gelmiştir. 

TMMOB‘ye kayıtlı 470.000 mühendis, mimar ve şehir plancısının % 20’si kadınlardan 
oluşmaktadır. Odamıza kayıtlı üyelerin % 14’ü kadındır, bu oran İstanbul Şubemize kayıtlı 
üyelerimiz arasında % 19’dur. Odamıza kayıtlı öğrenci üyelerin %36’sı kadınlardan oluşurken 
bu oran İstanbul Şubemizde %35’dir. 

Mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınların eğitim sahibi olmaları, toplumsal rolleri nedeniyle 
yüklendikleri sorumluluklarını daha da arttırmaktadır. Ailedeki çocuk bakımı ve eğitimi, yaşlı 
ve hasta bakımı, diğer tüm kadınlar gibi mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınların da asli 
vazifeleri olarak görülmektedir. 

Kadınlar, iş yerlerinde aynı eğitim ve aynı sorumlulukları taşıdıkları erkek meslektaşlarına göre 
daha düşük ücretlerle çalıştırılmakta, işten çıkarılacaklar listesinde ise ön sıralarda yer 
almaktadırlar. Ne zihnen ne de bilgi birikimi olarak erkek teknik elemanlardan hiçbir eksiği 
olmayan kadınlara cinsiyet ayrımcılığı daha iş ilanlarında dayatılmakta, erkek mühendis arayan 
ilanlarla iş olanakları azaltılmaktadır. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen son tasarı, doğum ve annelik gerekçesiyle 
yarı zamanlı çalışmayı kadınlar için bir tercih olarak sunarken kadınları ücretli emek gücü 
içinde annelik görevinin belirlediği çizgilerle var etmeye çalışmaktadır. Tasarı ile kadınlar yarı 
zamanlı çalışırken kısa vadede bir hak kaybı yaşamayacak gibi gösterilmesine rağmen, uzun 
vadede görevde ilerleme, nitelikli işlere getirilerek yükselme olanağını kaybetmektedirler. 
Çünkü özel nitelik gerektiren işlerde veya yönetici pozisyonunda çalışan kadınların yarı 
zamanlı çalışması olanaklı değildir. Aile sorumlulukları, çocuk bakım yükümlülükleri gibi 
bahanelerle kadınlara yarı zamanlı esnek çalışma formları dayatmak yerine, tam zamanlı ve tam 
güvenceli istihdam olanaklarını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Ülkemizdeki önemli gündem başlıklarından biri de Özgecan ASLAN ile simgeleşen kadın 
cinayetleridir. Namus, kıskançlık, karşılıksız aşk, boşanma vb nedenlerle kadınlar, kardeşleri, 



erkek arkadaşları, eşleri yani kısacası en yakınındaki erkekler tarafından katledilmektedirler. 
2013 yılında 237, 2014 yılında 294, 2015 yılında ise 303 kadının öldürülmesi, Türkiye’de kadın 
cinayetlerinde azalmanın aksine artış olduğunu göstermektedir. 

Kadın cinayetleri basit birer namus cinayeti değildir. Kadın cinayetleri erkek egemen iktidar 
anlayışının devamını sağlayan uygulamalar nedeniyle politiktir. Kadınların, kadın oldukları için 
karşı karşıya kaldıkları şiddet, taciz, tecavüz, güvencesizlik ve cinsiyet ayrımcı uygulamalara 
karşı örgütlü bir mücadelenin yürütülmesi gerektiği açıktır. Kadın cinayetlerine karşı katillere 
iyi hal, tahrik vb. nedenlerle toplumsal vicdanı yaralayan ceza indirimleri uygulanmamalı, 
caydırıcı cezalar verilmelidir. 

Ülkemizde ve bölgemizde giderek tırmanan savaşın en büyük mağduru kadınlar ve çocuklardır. 
Suriye’de yaşanan savaşta canlı tanığı olduğumuz, mülteci olunduğunda da kamplarda  devam 
eden; kadınların fuhuşa zorlanması, tecavüze uğramaları, köle pazarlarında satılması savaşın 
kadınlar üzerindeki insanlık dışı uygulamalarından sadece bir kaçı. Savaşın kadın ve çocuklar 
üzerindeki etkisi; patlayan bombalar, sıkılan kurşunlar ve verilen kayıplarla sınırlı değildir. 
Savaş, üzerinden yıllar geçse bile toplumsal yaşamdaki etkileri, nesiller boyu sürecek 
hastalıkları ve travmaları ile toplumda yaşamaya devam edecektir. Bu nedenle örgütlü kadın 
mücadelesinin sacayaklarından birini de kalıcı barışın tesis edilmesi için verilen mücadeleye 
ortak olunarak çaba harcanması oluşturmaktadır. 

Meslek seçimleri ve iş yaşamında cinsiyetçi iş bölümü ciddi bir sorundur. Oysa çağdaş yaşamda 
kadın ve erkek, toplumsal iş bölümüne katıldıkları oranda hayata ortak olabilmektedir. Kadına 
yönelik ayrımcılık, sömürü ve şiddet, eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, sömürünün, yoksulluğun 
sistemleştirildiği kapitalizmin sonucudur. Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet 
ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit bir toplum oluşması mümkün değildir. 

Emeğin hakların korunması, yaşam standartlarının genişletilmesi ve insanca bir yaşam, tüm 
emekçilerin ortak talebidir. Cinsiyet ayrımı üzerinden derinleştirilen sömürüye karşı, 
emekçilerin ortaklaşa mücadele etmeleri kaçınılmazdır. Kadınların, örgütlü emek 
muhalefetinin asli unsuru olarak, bağlı bulundukları odalardan başlamak üzere toplumsal 
muhalefetin tüm katmanlarında temsil ve teşvik edilmesi önemlidir. Bu nedenle, başta kendi 
meslek odalarımız olmak üzere, demokratik kitle örgütlerinde kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin örgüt içi hukuka yansıtılarak, işler ve işlevsel bir 
yaşam anlayışına dönüşmesi gerekmektedir. 

YAŞANABİLİR KENT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM 

Kapitalizm doğada var olan her şeyi metalaştırır ve bu yarattığı meta üzerinden maksimum karı 
elde ederek sürekliliğini sağlar. Metalaştırdığı alanlar sadece insanların beslenme, temiz suya 
erişim, sağlık ve barınma gibi temel insani ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmaz, aynı zamanda insanların 



toplu yaşam alanı olan kent mekanlarını da kapsar. Kent mekanları insanların barınma, çalışma, 
dinlenme, sosyalleşme ve kültürel aktivitelerinin karşılanarak yerine getirildiği alanlardır. Tüm 
bu nedenlerle kentsel alanların toplumsal yaşamda bir karşılığı ve ekonomide bir ‘kullanım 
değeri’ vardır. Tarihsel süreç içerisinde kentsel alanların kullanım değeri kapitalist sınıfın 
kontrolünde sermaye birikiminin, sömürünün, rantın bir aracı haline getirilerek mekanın 
‘piyasa değeri’ oluşturulmuştur. 

Kentsel alanlarda yapılan planlama ve bu planlamaya bağlı olarak oluşan fonksiyon 
değişikliklerini, kapitalizmin maksimum kar elde etme, sermaye birikimi yaratma dolayısıyla 
da mekanın kullanım değerini piyasalaştırma reflekslerinden bağımsız olarak ele almak 
mümkün değildir. 

Kent mekanlarına, özel olarak da kamunun kullanımına açık kent alanlarına yönelik 
müdahaleler, bu alanları en çok kullanan ve gereksinim duyan yoksulları, emekçileri, küçük ve 
orta ölçekli işletme sahiplerini olumsuz etkilemektedir. 

İstanbul’da Taksim Meydanı ve Gezi Parkı, Haydarpaşa Garı, Kuzey Ormanları, Galataport, 
Emek Sineması örneklerinde canlı tanığı olduğumuz alanlara yönelik projelerle, farklı tarihi ve 
kültürel kimliklere sahip mekanlar, kentte yaşayan büyük çoğunluğun elinden alınarak 
sermayenin hizmetine sunulmaya çalışılmaktadır. Bu süreç bir yanıyla kamusal alanların, diğer 
yanıyla da kentsel dönüşüm adı altında yoksul emekçi halkın barınmaya çalıştığı çöküntü 
alanlarının ellerinden alınıp soylulaştırılması, tarihi, sosyal ve ekolojik çevrenin sermayenin 
emrine sunularak yok edilmesi anlamına gelmektedir. 

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde mevcut yapı stokunun ve kamuya ait 
binaların denetimden yoksun, sağlıksız, kırılgan ve yetersizliği bilinen bir olgudur. Deprem, su 
baskını, yangın gibi doğal afetler de dikkate alındığında, doğal sınırlarına dayanılan İstanbul’da 
konut sorununun çözüm öznesi, kentsel dönüşüm değil sağlıklı kentsel yenileme olmalıdır. Bu 
amaçla yapılacak olan kentsel yenileme; öncelikli olarak olası afet bölgelerinde, kamu yararı 
çerçevesinde, parçacı veya parsel bazında değil yerel kalkınma programı bütünlüğü içinde ele 
alınmalıdır. Çünkü, İstanbul’da ve birkaç büyük şehirde kamu arazilerinin kullanımına yönelik 
uygulamalardan da bildiğimiz gibi kentsel dönüşüm; yeni rant alanları oluşturmanın, lüks konut 
için arsa üretmenin, kamu arazilerini yerli ve uluslararası sermayenin hizmetine sunmanın, kent 
yoksullarının yaşam alanlarından, doğal çevreden, yaşam alışkanlıklarından koparılarak kent 
merkezinin dışına atmanın, rant odaklı korunaklı, ayrıcalıklı ve lüks sitelerin adı haline 
gelmiştir. 

Kentlerin planlama süreci; sermayenin değil, o kentte yaşayanların tüm hizmetlerden eşit ve 
adil bir şekilde yararlanma haklarının yasalarla güvence altına alınarak karar alma 
mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlandığı, tarihi mirasın ve kentsel dokunun korunmasını 



esas alan bir yapıda olmalıdır. Aklın ve bilimin ışığında insan odaklı, çevreye saygılı 
yaşanılabilir bir planlama aynı zamanda adil ve eşitlikçi bir dünya oluşturmanın da gereğidir. 

 

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ – ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI 

Garipçe-Poyrazköy arasındaki Üçüncü Boğaz Köprüsünün yapımına meslek odalarının, 
üniversitelerin ve bilim insanlarının rapor ve görüşleri göz ardı edilerek, halktan ve sivil toplum 
örgütlerinden gelen eleştiri ve uyarılara rağmen başlanmıştır. Köprü henüz proje aşamasında 
iken plan tadilatı yapılmış, yasal düzenlemelerle SİT kararları ortadan kaldırılarak Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) süreci dışında tutulmuştur. Bilirkişilerce hazırlanan raporlar dikkate 
alınmamış, açılan davaların sonuçları beklenmeden ihale süreci başlatılmıştır. 

3.Köprü ile; İstanbul’un ve Kuzey Marmara’nın kalan son doğal varlıkları, ormanlık alanları, 
tarım alanları, su havzaları ve dahası İstanbul’un akciğerleri sermayenin talanına açılarak hukuk 
dışılığa imza atılmıştır. İstanbulluların ve yakın çevrede yaşayanların köprüye değil; ormana, 
temiz çevreye, içilebilir suya, toplu taşımaya kısacası insanca yaşanabilir bir kente ihtiyacı 
olduğu görmezden gelinmiştir. Mesnetsiz gerekçelerle kamuoyu gündemine getirilen ‘Kanal 
İstanbul’ projesi ile kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olan 2B alanlarının önemli bir 
kısmı da İstanbul’un kuzeyinde yoğunlaşmaktadır. Tüm bunlar göz önünde tutulduğunda köprü 
projesinin bir ulaşım projesi olmadığı, yeni oluşturulacak yerleşim alanlarına erişimi 
sağlayacak, dolayısıyla kentsel rantlara odaklanan bir proje olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 
TMMOB ve bağlı odaların değişik dönemlerde yaptıkları, bizlerin de içerisinde yer aldığı 
ulaşım konulu sempozyum, panel vb etkinlilerde de dile getirildiği gibi insan ve yük 
taşımacılığında; toplu taşımanın, raylı sistemlerin ve deniz ulaşımının esas alınması gerektiği, 
lastikli araçlara yönelik yapılacak yatırımların ve düzenlemelerin, ulaşım ve trafik 
problemlerini çözemeyeceği aksine arttıracağı bilinmelidir. 

Üçüncü Havalimanı için hazırlanan ÇED raporunda da kabul edildiği gibi, son yıllarda artarak 
devam eden hızlı ve plansız kentleşmeden su havzaları önemli ölçüde etkilenmiş ve yer yer 
yoğun konut ve sanayi alanlarıyla işgal edilerek; amacı içme ve kullanma suyu sağlamak olması 
gereken bu doğal ortamlar, önemli ölçüde tahrip edilmiştir. Havaalanı planlanması ve 3.köprü 
projesi ile birleştirilmesi İstanbul’un kuzeyini ranta teslim edecek, Avrupa yakasındaki içme 
suyu kaynaklarının sonunu hazırlayacak ve İstanbul’a nefes veren son boş kalan yeşil alanları 
da geri dönülemez şekilde yok edecektir. 

Şubemizin de içinde bulunduğu TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 3. Havalimanı 
Teknik Raporu’na göre; 



7.650 hektarlık alanı kapsayacak olan bu devasa proje bu alandaki ormanlık alanların, orman 
vasfını yitirmemiş toprağın, bölgeye has doğal dokuyu ve ekosistemleri olumsuz etkileyecek 
biyolojik çeşitliliği oluşturan canlıların olası tahribatına neden olacaktır. Daha da kötüsü bu 
proje hali hazırda maden ocakları sayesinde zarar görmüş olan bölge için geri dönüştürülemez 
tahribatlara neden olacaktır. 

Terkedilmiş kömür sahalarında yapay olarak oluşmuş göller ve tepeler, topografik engellerin 
giderilmesi için aşırı miktarda kazı ve dolgu yapılacak olması, mevcut suni göllerin 
susuzlaştırılması yeraltı su seviyesinin belirsizliği, rehabilite edilmeden terkedilmiş kömür ve 
kil sahalarının durumu gibi nedenlerden dolayı havaalanı inşaatının böyle bir zemin üzerine 
inşası ancak kağıt üzerinde olanaklıdır. Bölgenin ekolojik yapısı, bölgeye ait rüzgar durumu, 
proje sahasının büyük bir kısmının orman arazisi olması, bölge halkının geçimini tarım ve 
hayvancılıkla sağlaması gibi nedenler de bölgenin yapılaşmaya açılmaması gerektiğini 
göstermektedir. 

İhalesi sonuçlanan 3.havaalanı proje kotunun 105 m’den 70 m’ye indirilmesi, bu havalimanı 
çalışamaz hale getirecektir. Proje kotu değişmez ise en az 1 milyar m³ dışarıdan dolgu 
getirilmesi gerekecektir. Basında çıkan haberlere göre, sahada şu anda 1200 adet ağır tonajlı 
kamyon çalışmaktadır. Hafriyat kamyonlarının kapasitelerinden yola çıkılarak hafriyatın süresi 
hakkında fikir edinmek mümkündür. Ayrıca ihaleden sonra değiştirilen proje kotu, ihalenin 
tekrarlanmasını gerektirir. İhalenin tekrarlanmadan devam etmesi ise ayrı bir hukuksuzluk 
örneğidir. 

Bu tespitler ışığında yapılan değerlendirme göstermektedir ki, 3.havalimanı projesi doğal 
yaşam ortamlarının ve önemli su havzalarının yok olması ile sonuçlanacak olup proje; ekolojik 
ve jeolojik kriterler, zemin özellikleri, kazı ve dolgu alanları, kent bilimi ve uçuş güvenliği 
açısından kabul edilebilir değildir. 

 

DEPREM 

Mesleğimizin doğrudan bağlantılı olduğu uygulamalar, doğal afetler sonucunda yeryüzü 
topoğrafyasında meydana gelen değişimlere çözümler bulunması ve yapılması gerekenler 
anlamında önem arz etmektedir. 17 Ağustos1999 Gölcük, 12 Kasım1999 Düzce ve 23 Ekim 
2011’de Van’da meydana gelen depremler, Türkiye’de yıllardır çarpık kentleşme, plansız ve 
standartlardan uzak düzensiz yapılaşma, denetimsizlik, meslek odalarını yok sayma, yapı 
denetim sistemi, imar yasaları, kent ve yerel yönetimlerle ilgili mevzuattaki eksiklikleri ve 
benzeri birçok gerçeğin üzücü sonuçlarıyla karşımıza çıkmasına neden oldu. 



Tüm bu yaşanan acı sonuçlara rağmen siyasi iktidarlar tarafından, deprem hasarlarını önlemeye 
yönelik somut adımlar atılmış değildir. Kentlerin, yurttaşların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde 
barınma hakkını ve planlı bir kentleşmeyi temel alarak yeniden yapılandırılması gerekirken bu 
konuda hemen hemen hiçbir şey yapılmamıştır. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı başta 
olmak üzere diğer meslek disiplinleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütüp yaşanılabilir kentler 
planlamak yerine, acılar ve yaşananlar üzerinden rant odaklı dönüşüm projeleri yeniden 
konuşularak, asıl yapılması gereken çalışmalar göz ardı edilmektedir. 

Ülkemizde Deprem ve doğal afetler konusunda mesleki etkinlik alanlarımız beklendiği gibi 
yaşam bulamamıştır. Bu konuda mesleğimize ve meslek odamıza da önemli görevler 
düşmektedir. Deprem sonrası jeodezik alt yapı sorunu, kadastral sınırların değişimi, afet bilgi 
sistemlerinin oluşturulması gibi konular üzerine diğer meslek disiplinleriyle ortaklaşa ve 
kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. 

Türkiye’nin % 92’si aktif deprem kuşağındadır. Depremi kamuoyu gündeminde sürekli tutarak, 
bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmemesi için başta siyasi iktidar olmak üzere tüm 
sorumlular üzerine düşenleri yapmaya çağırıyoruz. Bu bağlamda depremi unutmadığımızı, 
unutturmayacağımızı ve deprem bölgelerinde yaşanan acıları paylaştığımızı tekrar vurgulamak 
istiyoruz. 

 

SHKMMB VE ŞİRKETLER 

SHKMMB ve şirketlerin gelişimi ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullardan 
bağımsız olarak ele alınamaz. Kısaca özel sektör olarak ifade edeceğimiz SHKMMB ve 
şirketler büyük oranda kamuya bağımlıdır. İşverenin kamu olması, ülke ekonomisinde yaşanan 
sorunlardan kaynaklı olarak hemen uygulamaya konulan ‘tasarruf önlemleri’ ve buna bağlı 
olarak yatırımların iptal edilmesi sonucu iş sürekliliği her an tehdit altındadır ve ciddi anlamda 
bir iş alamama sorunu yaşamaktadır. Kamu kurumları tarafından yapılan ihalelerin azalması, 
harita özel sektörünü ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum sektörde; 
genel maliyetlerin karşılanması, mesleki alanda kullanılan teknolojik aletlerin ve yazılımların 
temini konusunda sıkıntı yaşanmasına neden olmaktadır. Sürekli ekonomik krizler yaşanan 
ülkemizde, geleceğini planlayamayan, önünü göremeyen özel sektör, hem teknolojik yatırım 
anlamında, hem de istihdam anlamında çekimser davranmakta ve yatırımlarını başka alanlara 
yönlendirmektedir. Sermaye birikimi bu istikrarsız tablo karşısında sektör içinde 
kullanılmamaktadır. 

Özel sektör; tescil veya onaya konu olan ya da tescil ve onaya konu olmayan işlerle 
uğraşmaktadır. Bu her üç grupta da farklı sorunlar yaşanmaktadır. Özel sektör farklı kamu 
kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak, harita, imar uygulaması, arazi ve arsa düzenlemesi, 



harita ve etüt proje hizmetleri, kamulaştırma mühendislik hizmetleri, kadastro teknik 
hizmetleri, arazi toplulaştırması, taşınmaz değerlemesi, kent bilgi sistemlerinin kurulması, 
altyapı ve üst yapıların üç boyutlu modellemelerinin yapılması, tarihi yapıların koruma amaçlı 
restorasyon projelerinin yapılması vb. hizmetleri yürütmektedir. 

Özel sektörün varlığını sürdürebilmesinin koşulları, işletme giderlerinin karşılanmasından ve 
sermaye birikiminin sağlanmasından geçmektedir. Diğer önemli bir koşul ise yaratılan 
sermayenin sektör içinde tutularak, yatırımın ve istihdamın teşvik edilmesi ve bunun yollarının 
açılmasıdır. 

Harita özel sektörü için önemli sorunlardan birisi de harita mühendisliği hizmetlerinin, ayrı bir 
mühendislik alanı olarak algılanmamasıdır. Bunun önemli göstergelerinden biri, bazı kamu 
ihalelerinde harita hizmetlerinin ayrı bir iş kalemi olarak ihale dosyası olarak hazırlanması 
yerine, inşaat kalemi içinde düşünülmesi ve sektörümüzün inşaat müteahhitlerinin taşeronu 
durumuna düşürülmesi gösterilebilir. Bu ve benzeri uygulamaların önüne geçilmesi 
sektörümüzün geleceği açısından zorunludur. 

Özel sektörün iş alma süreçlerinde yaşadığı temel sorunlardan birisi, ihalelerdeki yüksek kırım 
oranlarıdır. İhalelerde yüksek indirimler yapılması, özel sektörün sıkıntı yaşaması ve sektöre 
yatırım yapılmaması sonucunu doğurmaktadır. Yüksek kırımlar sonucu istihdam, işin kalitesi 
ve mesleğin güvenilirliği ciddi anlamda zarar görmektedir. 

Mesleğin diğer disiplinler karşısında saygınlığını yitirmesi de bu yüksek kırımların olumsuz 
sonuçlarındandır. Yüksek kırımların önüne geçilebilmesi yalnızca yasal düzenlemelerle ve 
uygulamalarla olanaklı değildir. Soruna etik açıdan bakmak ve sektörümüze getireceği olumsuz 
sonuçları dikkate alarak davranmak gereklidir. 

Yukarıda genel hatları ile yapılan değerlendirmeler ışığında; 

 Özel sektör tarafından yapılan işlerde yüksek kırımların önüne geçmek ve fiyat 
bütünlüğünü sağlamak için odamızın, bizlerin önerileri doğrultusunda hazırladığı, en az 
ücret tarifesine uyulmalıdır. 

 Özel sektörün geleceği, sürekli iş yapabilme yetisi, istihdam olanaklarının arttırılması, 
mesleğin saygınlığı ve nitelikli hizmet üretimi için ihaleli işlerde yüksek kırımlardan 
vazgeçilmelidir. 

 TMMOB ile SGK arasında imzalanan Asgari Ücret Protokolü’nün başta işveren 
konumundaki meslektaşlarımız olmak üzere şantiyelerde ve diğer iş alanlarında 
uygulanması sağlanmalıdır. 

 Harita Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) uygulamasının takipçisi olunmalı, 
uygulamalara işlevsellik kazandırılmalı, meslektaşlarımız ve kamuoyunun bu konuda 
bilgilendirilmelidir. 



 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak mesleki faaliyet alanımızın sınırlarının 
geliştirilmesi, yeni çalışma alanlarının yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir. 

 Sektörün teknolojik gelişmelerden haberdar olabilmesi ve teknolojiyi bilinçli olarak 
kullanabilmesi için mesleki eğitim seminerleri düzenlenmelidir. 

 Meslektaşlar arasında haksız rekabet yaratan uygulamalardan vazgeçilmeli, birlikte 
hareket eden ve dayanışma içerisinde olan bir sektör kültürü esas kılınmalıdır. 

 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nin uygulamasında 
karşılaşılan sorunların aşılması için Üniversiteler, Kadastro Müdürlükleri, Belediye vb 
kamu kurumları ile ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

 LİHKAB olan meslektaşlarımızla sorunlar yaşanmaması açısından LİHKAB’larına 
kanun ve yönetmelikle tanınan işler dışında, haksız rekabet yaratacak yeni iş tanımları 
yapılmamalıdır. 

 SHKMMB ve şirketlerin çözüm odaklı olarak sorunlarının tartışılabileceği forum, 
sempozyum ve panel gibi etkinlikler yapılmalıdır. 

 Üniversitelerdeki Harita-Geomatik Mühendisliği bölüm sayısı 40 civarındadır. Açılacak 
yeni bölümlere ve öğrenci sayılarına ilişkin kararlar, planlı bir biçimde, ülke 
gereksinmeleri ve sektörün bütün bileşenlerinin görüşleri gözetilerek verilmelidir. 

 

LİHKAB 

Sektörümüzde 1990’lı yıllardan itibaren, özelleştirme politikalarına paralel olarak daha 
yoğunluklu olarak tartışılmaya başlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
(LİHKAB) Yasası, 29 Haziran 2005 günü yürürlüğe girmiştir. Yasanın 11. Maddesinde “90 
gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’nce yönetmeliğin hazırlanması 
gerektiği,” belirtilmiş olmasına karşın, yönetmelik yaklaşık 3 yıl sonra, ancak 5 Mayıs 2008 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve 15 Haziran 2013 tarihinde yenilenmiştir. 

2008 yılında henüz LİHKAB sınavı yapılmadan ve LİHKAB’lar çalışmalarına başlamadan, 
Şubemiz tarafından gerçekleştirilen LİHKAB forumunda, konu bütün yönleriyle katılımcılar 
tarafından tartışılmış ve yapılan değerlendirmeler sonuç bildirgesinde; 

 LİHKAB yönetmeliğinde belirtilen tescile tabi olan veya tabi olmayan işlerin, lisanslı 
büroların sayısı ve yetkilerinin günümüz gerçekleri ile örtüşmediği, LİHKAB yasa ve 
yönetmeliğinin sektörde düzenlemeler yerine kaotik ve adaletsiz bir ortam yaratacağı, 

 Yönetmelik kapsamında geliştirilen sınav sisteminin ve puanlamanın adil bir ölçme ve 
değerlendirme ortamı yaratmadığı, 

 Yeni mezun mühendislerin işgücünün sömürüsü yolunun açılacağı ve iş yaşantısına 
oldukça zor koşullarda başlayacakları, 

 LİHKAB hizmet alanlarının genişletilmesi isteğinin sektörde tekelleşmenin 
gerçekleşmesine sebep olacağı, 



 Yeni bir kadastro yasası çıkarılmadan, mevcut kadastro verileri ile LİHKAB tarafından 
yapılacak işlerin gerek teknik, gerek hukuki gerekse de sosyal açıdan sorunlara neden 
olacağı, 

 LİHKAB denetimine ilişkin düzenlemenin yeterli olmadığı, 

ifadeleriyle yer bulmuştu. 

Aynı sonuç bildirgesinde önerilerimiz; 

‘Paylaşımcılıktan uzak ve konunun tarafları dinlenmeden hazırlanan yasa ve yönetmelik, 
mesleğimize yeni bir ufuk açmaktan uzak, aksine belirsiz ve dönüşü olanaksız koşulların 
yaratılmasına neden olacaktır. LİHKAB yasasının ve yönetmeliğinin, meslek 
kamuoyumuzdan gelen düşünceler ışığında ortaya konan, tekelleşmeye neden olmayacak, 
mesleki dayanışmayı sağlayacak, sınav ölçütlerini ve sistemini adaletli duruma getirecek, 
büro sayısını ve yerlerini dinamik bir şekilde belirleyecek, lisanslı büroların hizmet yerlerini 
ve sürelerini tartışmaya neden olmayacak bir şekilde düzenleyecek, denetim 
mekanizmalarını gerçekçi ve yaptırım gücünün olacağı bir yapıda planlayacak ve büroların 
ülke kadastro sorununun çözüme ulaştırılmasıyla birlikte sağlıklı bir arşiv kazanacak yapıda 
düzenlenmesi durumunda mesleğimize bir açılım sağlayacağı kanısındayız.’ şeklinde meslek 
kamuoyumuz ile paylaşılmıştı. 

O tarihten bu güne kadar yaşananlar, yapılan değerlendirmelerin ve kaygılarımızın ne kadar 
haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Meslek kamuoyundan gelen önerilerin göz ardı edilmesi 
nedeniyle LİHKAB’ları ilgili yaşanan kaos ortamı hala devam etmektedir. Şöyle ki; Ekim 
2009’da ilk sınav yapılmış ve Temmuz 2010’dan itibaren de LİHKAB’lar çalışmalarına 
başlamıştı. Ancak sınav ve yönetmeliğe dair açılmış onlarca dava nedeniyle, durum içinden 
çıkılmaz hale gelmiş ve Mart 2013’de LİHKAB’ları kapatılmıştı. Eylül 2013’de yapılan sınav 
da 23 sorunun bir başka kitaptan aynen alınması nedeniyle iptal edilmişti. Son olarak Aralık 
2013’de üçüncü kez yapılan sınav sonrasında, 2014 Mart ayı itibariyle LİHKAB’lar yeniden 
açılarak çalışmalarına başlamıştı. Ancak yine açılan yirminin üzerinde dava nedeniyle 
sınavdaki bazı sorular mahkeme kanalıyla iptal edilmiş ve yapılan LİHKAB tercih 
yerleştirmeleri hükümsüz kalmıştır. 2016 Şubat itibariyle sınavı kazanan bütün LİHKAB’lar 
için tekrar yerleştirme yapılarak, sil baştan en başa dönüleceği görülmektedir. Yaşanılan bu 
kaotik süreç, TKGM’ne, LİHKAB’larına ve meslek kamuoyumuza zarar vermektedir. 

Lisans alan bürolar ve lisans sahibi olmayan büro ile şirketlerin karşı karşıya gelmemeleri ve 
her platformda dile getirmeye çalıştığımız tekelleşmenin önüne geçilmesi ile LİHKAB olan 
meslektaşlarımızın varlıklarını sürdürebilmeleri için şu değerlendirmeler yapılabilir: 

 LİHKAB’larının yapacakları işlerin somut olarak tanımlanması gereklidir. Yasa ve 
yönetmelik arasında var olan yapılacak işlerin tanımına ilişkin belirsizlikler 
giderilmelidir. 



 LİHKAB olan meslektaşlarımızın zarar etmemeleri için yıllık işlem hacimleri 
hesaplanarak, gerçekçi büro sayılarına ulaşılmalıdır. Yönetmeliğe göre 2029 büro 
açılmasının öngörülmesinin gerçeklerle uyuşmadığı ortadadır. Eğer bu büro 
planlamasında ısrar edilirse LİHKAB’larının kapanması kaçınılmaz sonuç olacaktır. 

 LİHKAB’ları kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkilerden kaynaklı bazı işlerin, 
Kadastro Müdürlükleri’nce de yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Bu durum 
LİHKAB’larına ciddi anlamda zarar vermektedir. 

 TKGM genelgeler aracılığıyla LİHKAB’larına yeni iş tanımları yapmamalı, başta 
belediyeler olmak üzere diğer kamu kurumları serbest büro ve şirketlerce yapılan işleri 
LİHKAB’lardan talep etmemelidirler. 

 LİHKAB’ların kendilerine tanımlı alanlar içerisinde serbest büro ve şirketlerle 
çatışmadan, adil bir biçimde hizmet sunmaları ve konunun tüm taraflarının bu anlayışta 
ortaklaşmaları gerekmektedir. 

 LİHKAB’larına yönelik çeşitli platformlarda büro ve şirket sahibi meslektaşlarımızca 
dile getirilen LİHKAB’larının yanı başlarında kurulu büro ya da şirketle kağıt üstünde 
olmasa da, fiili olarak ortak çalıştıklarıdır. Bu konu, tıpkı en az ücret tarifesine 
uyulmaması gibi mesleki davranış ilkelerine ya da meslek etiğine aykırı bir durumdur. 
Tüm meslektaşlarımızın haksız rekabete neden olan bu tür yaklaşımların uzağında 
durmaları gerekir. 

 

KADASTRO HİZMETLERİ 

Harita Mühendisliği için öncü bir kuruluş olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
kuruluşundan beri, haritacılık sektörüne gerek teknik gerekse hukuki zemin oluşturma 
konusunda katkılarda bulunmuş, Türkiye’de haritacılık sektörünün kurumsallaşmasını 
sağlamıştır. Mesleğimize emeği geçen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı 
değiştirilerek 325 olan Kadastro Müdürlükleri, 81 Müdürlüğe indirilmiştir. Yaşanan bu süreç 
sonrası, İdari hizmetler sınıfında Kadastro Müdürü olarak görev yapmakta olan 
meslektaşlarımız,  müdürlük makamlarından istifa etmek ve Teknik hizmetler sınıfında, 
Kontrol Mühendisi unvanı ile görev yapmak zorunda kalmışlardır. Önceki teşkilatlanma 
yapısında açık olan müdürlükler, kanun değişikliği sonrasında da fiziksel olarak kapatılamamış, 
birim statüsüne dönüştürülen müdürlüklerdeki mühendislere yetki devri yapılmış ve idari 
hizmet sınıfının hiçbir özlük hakkından faydalanmadan meslektaşlarımızın fiilen müdürlük 
yapmaları sağlanmıştır.  Kurumda görev yapan işçi, hizmetli, büro personeli, teknisyen ve 
mühendislerin, idari makamla olan iletişimleri koparılmıştır. Özellikle büyük kentlerde görev 
yapan personelin, sadece kadastro müdürünün takdiri ile, il içinde farklı bölgelere atanmasının-
görevlendirilmesinin önü açılmış ve bu atama-görevlendirmelerle ilgili, yasal itirazların 
yapılabilmesi de engellenmiştir. Teşkilat yapısı değişikliği sonrasında da, Kadastro 
Müdürlerine, il müdürlüğü sıfatı kazandırılmadığı için, diğer kurumlarda görev yapan il 
müdürlerinin özlük haklarına sahip olmadan, Kadastro Müdürlerinin İl müdürlüğü yapmaları 



sağlanmıştır. Kadastro ve şube  Müdürlüklerinin bir kısmı kapatıldığı  için, kurumda çalışan 
meslektaşlarımızın kariyer beklentisi de azalmıştır. 

Ayrıca Kadastro Müdürlüklerinde görev yapan meslektaşlarımız teşkilat kanununa göre, görev 
ve sorumluluğunda olmamasına rağmen vergi denetmeni gibi çalıştırılmaktadır. 

Tapu ve Kadastro teşkilatında görev yapan meslektaşlarımız, Lisanslı Harita ve Kadastro 
Büroları sınavında başarılı olsa da, diğer kurumlarda görev yapan meslektaşlarından farklı 
olarak, son üç yıl içinde görev yaptığı yerlerde LİHKAB açamamaktadırlar. 

Devlet tarafından lisans verilerek açılması sağlanan ve fiiliyatta yeminli büro statüsüne sahip 
LİHKAB tarafından hazırlanan tescile konu işlemlerin, Kadastro Müdürlüğü tarafından 
kontrole tabi tutulması sağlanarak, hem  kadastro müdürlüğündeki meslektaşlarımıza ek yük 
oluşturulmuş, hem vatandaş işlemlerinde arada ek bürokrasi oluşturulmuştur. 

TKGM’de görev yapan meslektaşlarımızın, Yüksek Lisans, Doktora eğitimlerine devam etmek 
istemeleri halinde, bu eğitimlerine olan sağlayan, tayin veya görevlendirmeler yapılmamakta, 
çalışanların bu yöndeki taleplerinin yasal altlığı bulunmamaktadır. 

Bir çok kamu kurumunda olduğu gibi, TKGM teşkilatında görev yapan meslektaşlarımız, proje 
kontrollerinde siyasi baskı altına alınarak, gerekli kontrol ve düzeltmeler yapılmadan 
imzalamaya zorlanmaktadırlar. Yine diğer kurumlarda olduğu gibi, görevde 
yükselmelerde,  mühendis unvanına sahip olmayan kişiler atamalarda tercih edilebilmektedir. 
Hatta bazen bu atamlar liyakat dikkate alınmadan kurum dışından dahi yapılabilmektedir. 

Mevzuat ve fiili durumun farklı oluşundan kaynaklı sorunlara, meslektaşlarımızın bütün hukuki 
sorumluluğu tek başına yüklenerek çözüm üretmesi beklenmektedir. 

Diğer kamu kurumlarında aynı görevi icra eden meslektaşlarına göre daha düşük ücretle ama 
daha fazla hukuki sorumluluk altında çalıştırılmaktadırlar 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatında görev yapan meslektaşlarımız, yukarıda bir 
kısmı belirtilen sorunlarına ivedi olarak çözüm beklemektedirler. 

 

YEREL YÖNETİMLER VE HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

Belediyelerde yürütülen harita çalışmaları sağlıklı bir çevre, planlı bir kent için vazgeçilmez 
temel bir konudur Belediyenin işlevleri ve gereksinmeleri açısından yaklaşıldığında harita 
mühendislik hizmetleri genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Belediye taşınmazlarının dökümü ve yönetimi, 



 Uygulama ve toprak kazanma amaçlı kamulaştırmalar, 

 Kent ölçeğinde haritaların yapılması ve imar planlarının gerçeğe dönüştürülmesi, 
 Ulaşım ağının planlanması, 

 Kent Bilgi Sistemlerinin kurulması, 
 Tarihi eserlerin koruma ve restorasyon amaçlı röleve çalışmaları, 

 Toprak, kıyı, sualtıyla ilgili projeleme işleri, 
 Teknik Altyapı Çalışmaları, 

 Emlak vergisi alımı, 
 Gecekondu ve kaçak yapılaşma sorununa ilişkin çalışmalar, 

 Kent haritalarının üretilmesi, üç boyutlu kent modellerinin geliştirilmesi, 
 Yapı denetimi ve TUS uygulamaları, 

 …. 

Harita Mühendisliği yukarıda sıralanmayanlarla birlikte işlevi doğrudan kentsel sorunların 
çözümüne ve kentlilerin gereksinmelerine yönelmiş bir meslek dalıdır. Bu nedenle yerel 
yönetimlerin vermiş oldukları hizmetlerde ve bu hizmetlerin örgütlenmesinde ağırlıklı bir yeri 
olmalıdır. 

Harita Mühendisliği hizmetleri uygulama alanları toprağa bağlı tüm yatırım ve mühendislik 
hizmetlerinin alt yapısını oluşturan temel bir meslek disiplinidir. Yerel Yönetimlerde Harita 
Mühendisliğinin diğer disiplinlerle işbirliği halinde çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. 
Organizasyon yapıları, görevleri, mesleki uygulamalarının günümüzde önemine bakıldığında 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde harita hizmetlerinin yapısının güncelleştirilmesi, Harita 
Daire Başkanlığının kurulması gerekmektedir. 

İlçe belediyelerin idari organizasyonu incelendiğinde Harita mühendislik hizmetlerinin farklı 
kurumsal birimler altında yürütüldüğü görülmektedir. İşlevi, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, 
teknik personel olarak mühendis ve ara teknik eleman sayılarının arttığı dikkate alındığında ilçe 
belediyelerinde de Müdürlük olarak kurulmasının zorunlu olduğu bir gerçektir. 

İstanbul ve çevresi çok amaçlı anakent hizmeti verilmesi gereken merkezdir; İstanbul bugün 
düzeltilmesi kolay olmayan bir toprak kullanımı sorunu yaşamaktadır. Toprak kullanım 
politikalarının belirlenmesinde ve uygulama bazındaki işlerde harita mühendisliğinin, kendisini 
meslek yapan özelliklerinden dolayı daha işlevsel kılınması gerekmektedir. 

 

ÜNİVERSİTELER, EĞİTİM VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 

Türkiye’de üniversiter sistemde 12 Eylül darbesinin bir ürünü olarak getirilen YÖK düzeni 
akademik özerkliği ortadan kaldırmış, üniversiteleri egemen siyasi öznelerin arka bahçesi 



konumuna getiren merkezi bir organ olagelmiştir. YÖK’ün anılan bu karakteri AKP iktidarı 
döneminde de değişmemiş, siyasi iktidarın her yönüyle denetiminde bir kurum olma özelliğini 
korumuştur. Aradan geçen zaman diliminde YÖK yasasında gerçekleştirilen bir dizi değişiklik, 
bu karakteri aşındırmamış, aksine güçlendirmiştir. Bu süreçte üniversiteler hızla ticarileşirken 
ve piyasacı yaklaşımlara hapsolmuşken gerek devlet, gerekse vakıf üniversitelerinin sayısı 
giderek artmış, nitelikli eğitimden söz etmek olanaksız hale gelmiştir. YÖK, TÜBİTAK, 
ÖSYM vb. kurumlarda da diğer tüm kamu kurumlarında olduğu gibi liyakat değil, siyasal 
iktidara yakınlık belirleyici hale gelmiştir. Aynı olgu ile kadroların kullanımında da 
karşılaşılmakta, atamalarda liyakat gözetilmemekte, 50d’li araştırma görevlilerinin yaşadığı 
sorunda görüldüğü gibi öğretim üyeliğinin temelini oluşturan asistanlık kurumuna ve 
üniversitelerin geleceğine büyük zarar verecek adımlar atılmaktadır. 

Üniversitelere yeterince kaynak aktarılmazken kendi kaynaklarını yaratmaları telkini 
verilmekte, üniversite-sanayi işbirliği altında toplumun değil sermayenin çıkarları için hizmet 
üretmeleri istenmektedir. Bu süreç akademinin toplumla olan bağlarını zayıflatmakta, 
akademisyenlerin toplumsal sorumluluklarına yabancılaşmalarına neden olmaktadır. Eğitim 
öğretim süreçlerinde, bireyin alınan eğitim sonuncunda üstleneceği toplumsal rol ve 
sorumluluklar değil, bireysel kariyerleri ön plana çıkarılmaktadır. 

Herhangi bir somut planlamaya dayanmaksızın ‘her ile bir üniversite’ argümanıyla kurulan 
üniversitelerde çok sayıda Harita/Geomatik Mühendisliği programı da söz konusudur. YÖK 
kurulduğunda sayıları 4 olan bölüm sayısı şu anda 21’dir. Henüz öğrenci almayan bölümler de 
eklendiğinde bu sayı 39’dur. Odamızın üye sayısının 15,000’i aştığı ve geçtiğimiz öğretim 
döneminde, Harita Mühendisliği bölümlerinde yaklaşık 1,700 öğrencinin öğrenime başladığı 
göz önüne alındığında gelecekte yaşanacak işsizlik problemi daha net olarak görülebilecektir. 
Planlamadan uzak yaklaşımlarla üniversitelerin ve öğrencilerin geleceği, siyasi iktidarların 
gündelik politikalarına kurban edilmektedir. 
Bütün bu değerlendirmeler ışığında; 

 Üniversitenin temel görevi piyasa süreçlerinin dışında kalan kamusal hizmet amaçlı 
kurum olarak evrensel bilgiyi üretmek ve toplumla paylaşmak, bilgiyi üretecek insanları 
yetiştirmek olmalıdır. 

 Bilimsel ve sanatsal özgürlük; devletin ve sermayenin baskısını hissetmeden öğretim ve 
tartışma özgürlüğünü, araştırma yapma, sonuçlarını yayma ve yayınlama özgürlüğünü 
temsil eder. Akademik özgürlük teminat altında olmalıdır. 

 Üniversite özerkliği, akademik çalışmaları, yönetim ve işleyiş kurallarını kendi 
iradesiyle belirlemesi, üniversitelerde özyönetim anlayışının geçerli olmasıyla olasıdır. 
Bu anlayışla üniversitelerin rektör, dekan, bölüm başkanı gibi tüm yönetim ve denetim 
görevlerine seçilmesi üniversitenin bütün bileşenlerinin katılımıyla gerçekleşmeli, 
yetkiler kişilerde değil kurullarda toplanmalıdır. 



 Üniversiteler eşit, parasız, nitelikli eğitimi bir kamusal hizmet anlayışıyla verebilmeleri 
için kamu kaynaklarıyla desteklenmelidir. Mali özerklik üniversitelerin kendilerine 
ayrılan kamu paylarını kendi öncelikleri çerçevesinde kullanabilmeleri olarak 
görülmelidir. 

 Akademik değerlendirme ölçütleri ve etik ilkeler adil ve açık bir şekilde 
değerlendirilmelidir. 

 Açılacak bölümlere ve öğrenci sayılarına ilişkin kararlar, planlı bir biçimde, ülke 
gereksinmeleri gözetilerek verilmelidir. 


