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Bültene Yazı Gönderenlerin Dikkatine
Yayın Kuruluna göndermek istediğiniz yazılarınızı 
istanbul@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Gönderilen 
yazıların hukuki sorumluğu yazarına aittir. Gönderilen yazılar 
baskı tekniğine uygun olmalı, resimler net olmalıdır. yayınla-
nan yazılar kaynak gösterilmek koşuluyla başka yayın organ-
larında yayınlanabilir. Yazılar, yayınlansın ya da yayınlanmasın 
yazarına iade edilmez.
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Uzun süren bir ayrılıktan sonra yeni bültenimizle tekrar 
bir aradayız. 2015 yılının eylül ayında yayınlanan son bül-
tenimizden sonra hem Oda çalışmalarında, hem meslek 
alanımızda hem de ülke gündeminde birçok gelişmeyi arka 
arkaya yaşadık. TMMOB’nin düzenleyicileri içinde bulundu-
ğu 10 Ekim Barış Mitingine yönelik yapılan katliamda birçok 
canımızı yitirirken belki de bunun bir başlangıç olacağını 
tahmin edememiştik. Yaşanan katliamların yanı sıra Şube 
ve Oda çalışmalarımıza katkı sunan çok değerli meslektaş-
larımızı da bu süreç içinde kaybettik. Üyelerimize gönderilen 
mesajlar arasında yer alan vefat haberleri sizler kadar biz-
lerin de her mesajda içimizin burkulmasına neden oldu. Bir 
çok komisyon ve eğitim çalışmalarında şubemizden deste-
ğini esirgemeyen Sadık Demir, Odamızın birçok kurulunda 
görev yapan, Ankara Şube Başkanlığı yapmış, İstanbul’dan 
Denetleme Kurulu üyesi olarak Genel Merkezimizde görev-
lerde bulunan ve son olarak Şişli Belediyesinde Belediye 
Başkan Yardımcılığı görevinde iken hain bir saldırı sonucu 
hayatını kaybeden Cemil Candaş, Yıldız Teknik Üniversitesi 
öğrencilerinin çok yakın olarak tanıdığı ve Yol Proje çalışma-
larının öğrencilerde belki temelini atan Gültekin Erturan 
Hocamız ve 12 Eylül Karanlığında yürüttüğü mücadeleyi gü-
nümüze kadar yılmadan sürdüren ve amansız bir hastalığın 
aramızdan ayırdığı Ali Bozdağ yitirdiklerimizden bir kaçıydı 
bu dönemde. 

Bültenimizde yer alan değerli meslektaşımız Ahmet 
İpekçi’nin kaleme aldığı “Yitirdiklerimiz” yazısı her ne kadar 
aramızdan ayrılan bu değerli insanları değil geçmişten gü-
nümüze mesleğimize ait birçok değeri, teknolojinin gelişimi 
ile arkamızda bıraktıklarımızı ele alsa da biz bu başlıkla ara-
mızdan ayrılan tüm üyelerimizi saygıyla anıyoruz.

Teknolojinin gelişimi ve Harita Mühendisliği eğitimi ve-
ren üniversite sayısının çığ gibi büyümesi ile aramıza her 
geçen gün yüzlerce meslektaşımız katılıyor. Daha önce onar 
onar artan sicil numaralarımız artık her sene biner biner 
artmaya başladı. Bu gelişim ile birlikte artan mühendis sa-
yısına paralel olarak eğitim kalitesinin aynı oranda arttığını 
söyleyebilmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Mezun olan 
genç meslektaşlarımız bir yandan işsizlik ile karşı karşıya 
gelirken iş bulabilen meslektaşlarımız deneyim eksikliği ne-
deni ile zorlanabiliyor. Bu açığı bir meslek odası olarak bir 
parça olsun azaltabilmek amacı ile gerçekleştirilen yeni me-
zun üyelerimize yönelik eğitim seminerlerinin üçüncüsünü 
arkamızda bıraktık. Pratik yaşamdan, değişik çalışma alan-
larında yer alan deneyimli üyelerimiz bilgi ve birikimlerini 
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genç meslektaşlarımızla paylaştı ve paylaşmaya devam 
edecek. 

Bu eğitimlerin yanı sıra LİHKAB ve SHKMMB sahibi 
meslektaşlarımızın iş alanları, bilirkişilik, yapı aplikasyon 
projeleri gibi farklı alanlarda da üyelerimiz ile bir araya 
gelerek bu alanlarda farlı çözümler üretmeye çalıştık. Adli 
ve idari yargıda bilirkişilik uygulamaları başlığında yürü-
tülen çalışmanın önümüzdeki günlerde şube yayını olarak 
ilgili kurumlar ile paylaşılması öngörülmektedir. 

Hızla büyüyen İstanbul için hazırlanan büyük projele-
rin bu güne kadar en çok konuşulanlarından birisi Kanal 
İstanbul Projesiydi. Martı Projesi, Metro hatları, Üçüncü 
Hava Limanı, Televizyon Kulesi, teleferik hatları gibi pro-
jeler daha açıklanmadan Çılgın Proje olarak ortaya ko-
nulan Kanal İstanbul Projesi yeni kanun değişiklikleri ile 
daha önce şube basın açıklamalarında da dile getirilmişti. 
Başlangıcından bu güne gelinen süreci ve içerisinde barın-
dırdığı birçok sakıncayı da dile getiren Mehmet Hışır’ın 
konu ile ilgili yazısı da bu alanda bizlerin konuya farklı bir 
alandan bakabileceğimizi göstermektedir. 

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Referandum süre-
cinde ülke içerisinde bir kamplaşmanın yaratıldığı herke-
sin görebileceği bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tüm bu kamplaşmanın dışında referandumun bizlere ne 
getirdiği, değiştirilmek istenen Anayasa maddelerinin ne 
olduğu ve sorunun sadece Başkanlık sistemine takılı kal-
madan farklı açılardan değerlendirilmesi gerekliliği şüp-
hesizdir. Yasa maddelerinde biz meslek örgütlerinin hangi 
maddeler ile ilgili olduğu ve ne gibi düzenlemeler içerdiği, 
bir vatandaş olarak üyelerimize getirecekleri ve götüre-
cekleri Şubemiz ve TMMOB’ye bağlı diğer odalar ve mes-
lek örgütleri tarafından yapılan etkinlikler ile daha geniş 
tartışma ortamlarının yaratılmasını amaçlamaktadır. Bu 
çerçevede çıkan görüşler sadece bir kişinin veya bir düşün-
cenin oylaması değil tüm ülke geleceği ile ilgili bir oylama-
ya gideceğimiz düşündürmektedir.

Geçen bültenimizden bu güne kadar hem Oda çalış-
malarımız hem de TMMOB ve ülke gündemi ile ilgili birçok 
gelişmeyi Bültenimiz içerisinde sizlerle paylaşmaya çalış-
tık. Sizlerinde diğer üyelerimiz ile paylaşmak istediğiniz 
yazı ve konuları istanbul@hkmo.org.tr adresi aracılığı ile 
şubemize göndermeniz durumunda bunları yayınlamak-
tan mutluluk duyacağız.

Yeni gelen günlerin üzerimizdeki karanlığı dağıtması, 
Odamıza, Mesleğimize, Ülkemize ve tüm Dünyaya umut 
ve barış getirmesi dileği ile bir sonraki bültenimizde tekrar 
buluşmayı diliyoruz.
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6 - 7 Şubat 2016 tarihinde yapılan Şube Genel Ku-
rulundan sonra geçmişten gelen geleneğin devamı 
ile üyelerimizle hep birlikte yürümek sloganı ile çalış-
malarımıza başladık. Şube ve Oda çalışmalarında her 
yapılan etkinliğin, her raporun sizlerle paylaşıp ortak 
akıl ortak düşünce çerçevesinde yürütülmesinin tüm 
üyelerimizi kapsayacağı düşüncesi ile yolumuza de-
vam ediyoruz. Çalışma dönemimizin başında sizlerle 
paylaştığımız şube anketimizde hem üyelerimizin 
bilgilerinin güncellenmesi, hem de yapılacak etkin-
liklerimizde üyelerimizin talebinin ne olduğu sorula-
rının cevapları aradık. Beş yüzün üzerinde katılımın 
sağlandığı anketimizin oldukça başarılı olduğunu 
düşünüyoruz. Bu çerçevede bizlere iletilen talepler 
doğrultusunda Şube etkinlik alanımız içerisinde yer 
alan yerel yönetimler ile bir araya gelerek Yapı Apli-
kasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunun 
hayata geçirilmesi çalışılmaktadır. Bu konuda Şube 
Yönetim Kurulu olarak oldukça ilerleme kat ettiği-
mizi söyleyebiliriz. İstanbul Anadolu Yakasında Tuzla 
dışında bütün belediyeler ile görüşülmüş, Avrupa 
Yakasında bulunan Belediyelere ziyaretlerimiz ise 
devam etmektedir. Yine anket sonuçları dikkate alın-
dığında mesleki faaliyet denetimlerinin artırılmasına 
yönelik talepler ve imzacı büroların engellenmesine 
yönelik şube çalışmalarımız hız kesmeden devam et-
mektedir. Bu konularda Anadolu Yakası üye toplantı-
sı, Temsilciler Toplantısı ve Trakya’da bulunan temsil-
ciliklerimiz ile düzenlenen toplantılarımızdan önemli 
bir geri dönüş aldığımız söylenebilir.

Üyelerimizin talepleri doğrultusunda hız verdi-
ğimiz çalışmalardan birisi de eğitim çalışmalarıdır. 
Şubemizde düzenlenen Kamulaştırma Bilirkişiliği ve 
çizim programlarına yönelik bilgisayar eğitimlerinin 
yanında bu dönem farklı konularda da üyelerimize 
yönelik eğitimler vermeye gayret ediyoruz. Endüstri 
4.0 gibi teknoloji alanında mesleğimizin ilerlemesine 
yönelik eğitimlerin dışında Adli ve İdari Yargı Bilirkişi-
liğinde Harita Mühendisliği gibi konularda da ortak 
bir çözüm üretme ve ilgili kurum ve kuruluşlarla pay-
laşımın meslek alanımızın gelişmesine hizmet edece-
ği aşikardır. Genç meslektaşlarımıza yönelik düzenle-
nen Eğitim Seminerlerimiz ise bu alanda yaşanan bir 
açığı kapatma düşüncesi ile çıkmıştır. Mezun olduk-
tan sonra iş hayatına başlayan genç meslektaşlarımı-
zı ne gibi sorunların beklediği yine bu alanda çalışan 

deneyimli üyelerimiz ile paylaşılıp bilgi aktarılması 
hedeflenmektedir. 

Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan 
Odamızın da uzun süredir ülkemiz gündeminde yer 
alan Anayasa Değişiklikleri ile ilgili tartışmaların dı-
şında kalması beklenemez. Hem Yönetim Kurulu Üye-
leri olarak, hem de meslektaş ve yurttaş olarak bizleri 
kökten ilgilendiren konularda, meslek alanımızla 
doğrudan ve ya dolaylı olarak ilgili olan konularda 
görüşlerimizi sizlerle paylaştık. 16 Nisan tarihinde oy-
layacağımız Anayasa Değişiklikleri hem kurumumu-
zu hem de çalışma hayatımızı ve geleceğimizi yakın-
dan ilgilendirmektedir. Bu konuda 25 Mart tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz “Referanduma Giderken Yönetim 
Sistemleri ve Yeni Anayasa” etkinliğimizde konunun 
her açıdan değerlendirmesini amaçlamakta idi. 

15 Temmuz Darbe girişiminden sonra ülkede ya-
şanan OHAL uygulamaları ile bir çok meslektaşımı-
zın konu ile ilgili olsun olmasın açığa alınması, ihraç 
edilmesi, ülkede bulunan tüm muhalif seslerin kesil-
mek istenmesi sürecinde bu referandumun ne kadar 
sağlıklı olacağını, referandum için Evet demeyen tüm 
çevrelerin terörist ilan edildiği ve tartışma platform-
larının baştan kaldırıldığı düşüncesi her geçen gün 
daha da kuvvetlenmektedir. Oda Yöneticiliği, Baş-
kanlığı yapan, sendikacılık çalışmaları yürüten binler-
ce kişinin bir gecede çıkan kararnameler ile hayatla-
rının karartıldığı düşünüldüğünde bu tartışmalar için 
daha çok özgürlüğe ihtiyacımız olduğu ortadadır. 
Yasama, Yürütmenin, Yargının tek elde toplandığı, 
Cumhuriyetin en köklü yapı ve kurumlarının bir kişi-
nin çıkartacağı kararnameler ile kapatılıp açılabilece-
ği tartışmalarında üs örgütlülüğümüz TMMOB ile bir-
likte taraf olmaktan başka bir yol bulunmamaktadır. 
Geçmişte olduğu gibi bu günde hem Odamız hem 
TMMOB doğru bildiğini her ne olursa olsun söyleme-
ye, “Kral Çıplak” demeye devam edecektir.

Bilinmelidir ki demokrasinin önemli unsurların-
dan olan meslek örgütümüz üyeleri ile birlikte, ülke 
kaynaklarının soygun ve talanına, örgütünün işlev-
sizleştirilmesine karşı meslek politikalarının her nok-
tasında doğru bildiğini savunmaya devam edecektir.

HKMO İstanbul Şubesi
24. Dönem Şube Yönetim Kurulu

Merhaba,
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•	 6	 Şubat	 2016	 tarihinde	 Şubemizin	 24.	 Olağan	Genel	
Kurulu	Mecidiyeköy	Kültür	Merkezi‘nde	yapıldı.

•	 13	 Mart	 2016	 tarihinde	 öğrenci	 üyelerimize	 yönelik	
kahvaltılı	toplantı	gerçekleştirildi.

•	 26	Nisan	2016	tarihinde	Şubemiz	Öğrenci	Komisyonu	
İstanbul	 Tapu	 Kadastro	 II.	 Bölge	 Müdürlüğü‘ne	 Teknik	
gezi	düzenledi.

•	 29	 Şubat	 2016	 tarihinde	7.	Mühendislik	 ve	 Şehircilik	
Günleri	 kapsamında	 “Harita Mühendislerinin Çalışma 
Alanları”	etkinliği	gerçekleştirildi.

•	 1	Mayıs	2016	tarihinde	1	Mayıs	coşkuyla	kutlandı.

•	 6	Mayıs	2016	tarihinde	Kamulaştırma	konulu	panel-fo-
rum	etkinliği	gerçekleştirildi.

•	 10	Mayıs	2016	tarihinde	Kartal	Belediyesinde	çalışan	
meslektaşlarımız	ziyaret	edildi.

•	 17	 Mayıs	 2016	 tarihinde	 Şişli	 Belediyesinde	 çalışan	
meslektaşlarımız	ziyaret	edildi.

•	 19	Mayıs	 2016	 tarihinde	 Prof.	 Dr.	Ahmet Yaşayan’ın	
anma	törenine	katıldık.

•	 20	 Mayıs	 2016	 tarihinde	 İzmit	 körfez	 Geçiş	 Asma	
Köprüsü‘ne	bir	teknik	gezi	düzenledi.

•	 24	Mayıs	 2016	 tarihinde	 Ataşehir	 Belediye	 başkanlı-
ğında	çalışan	meslektaşlarımız	ziyaret	edildi.

•	 31	Mayıs	2016	tarihinde	Maltepe	Belediye	başkanlığı	
ziyareti	yapıldı.

•	 31	Mayıs	2016	tarihinde	Üsküdar	Belediye	başkanlığı	
ziyareti	yapıldı.	

•	 7	Haziran	2016	tarihinde	Prof.	Dr.	Ekrem Ulsoy	sokağı-
nın	açılışı	ve	yaşamış	olduğu	binaya	plaket	asılması	töreni	
düzenlendi.

•	 10-11	Haziran	2016	tarihinde	“Yapı Aplikasyon Projesi 
Yapımı ve Uygulaması, Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi, Yapı 
Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Çalıştayı”’na	katıldık.

•	 14	Haziran	2016	tarihinde	Kadıköy	Belediye	başkanlığı	
ziyareti	yapıldı.

•	 14	Haziran	2016	tarihinde	Beşiktaş	Belediye	başkanlığı	
ziyareti	yapıldı.

•	 21	Haziran	2016	tarihinde	Pendik	belediye	başkanlığı	
ziyareti	yapıldı.

•	 27	 Haziran	 2016	 tarihinde	 Yıldız	 Teknik	 Üniversitesi	
mezuniyet	törenine	katıldık.

•	 20	 Temmuz	 2016	 tarihinde	 Üyemiz	 ve	 Şişli	 Beledi-
ye	 Başkan	 Yardımcısı	Cemil Candaş	 için	 Şişli	 Belediyesi	
önünde	tören	düzenlendi.

•	 20	 Ağustos	 2016	 tarihinde	 24.	 Dönem	 I.	 Temsilciler	
Toplantısı	yapıldı.

•	 20	Eylül	2016	 tarihinde	Geleneksel	 İTÜ	Tanışma	Çayı	
gerçekleştirildi.

•	 27	Eylül	2016	tarihinde	aramızdan	ayrılışının	9.	yılında	
Gülseren Yurttaş’ı	 Bilecik	 Gölpazarı‘nda	 bulunan	 kabri	
başında	andık.

•	 1	Ekim	2016	tarihinde	33.	Geleneksel	Şube	Yemeğimiz	
gerçekleştirildi.

•	 12	Ekim	2016	tarihinde	Gülseren Yurttaş	Anısına	“İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği”	Panel-Forum	etkinliği	gerçekleşti-
rildi.

•	 14	Ekim	2016	tarihinde	Geleneksel	YTÜ	Harita	Mühen-
disliği	Bölümü	Tanışma	Çayı	gerçekleştirildi.

•	 14	Ekim	2016	tarihinde	Şubemiz	Kamulaştırma	Bilirki-
şilik	Eğitimi	yapıldı.

•	 23	Ekim	2016	tarihinde	Şubemiz	Meslekte	30.	Yıl	Pla-
ket	Töreni	gerçekleştirildi.

•	 24-29	Ekim	ve	5	Kasım	2016	tarihlerinde	Şubemiz	Yazı-
lım	Eğitimleri	Netcad	yapıldı.

•	 1	Kasım	2016	tarihinde	Çevre	Şehircilik	İl	Müdürü	Hü-
seyin Kaya	ve	kurumda	görev	yapan	meslektaşlarımız	zi-
yaret	edildi.

•	 3-4	Kasım	2016	tarihlerinde	TUJK	2016	Yılı	Bilimsel	Ça-
lıştayı	YTÜ’de	yapıldı.

•	 8	 Kasım	 2016	 tarihinde	Ümraniye	 Belediyesi	 ziyareti	
yapıldı.

•	 8	Kasım	2016	tarihinde	Çekmeköy	Belediyesi	 ziyareti	
yapıldı.

•	 15	Kasım	2016	tarihinde	Beykoz	Belediyesi	ziyareti	ya-
pıldı.

•	 18	Kasım	2016	tarihinde	İBB	Harita	Müdürlüğü`ne	tek-
nik	gezi	düzenlendi.

•	 19	 Kasım	 2016	 tarihinde	 Endüstri	 4.0	 ve	 Nesnelerin	
İnterneti	–Iot	Perspektifinden	Geomatik/Harita	Mühen-
disliği	etkinliği	yapıldı.

•	 22	Kasım	2016	tarihinde	Sultanbeyli	Belediyesi	ziyareti	
yapıldı.
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•	 28	Kasım	2016	tarihinde	Yönetim	Kurulu	Üyemiz	Nail 
Güler`İn	görevine	iade	edilmesi	için	basın	toplantısı	ger-
çekleştirildi.

•	 29	Kasım	2016	tarihinde	Sancaktepe	Belediyesi	ziyare-
ti	yapıldı.

•	 14	Aralık	2016	tarihinde	Sarıyer	Belediyesi	ziyareti	ya-
pıldı.

•	 17	Aralık	2016	tarihinde	Adli	ve	İdari	Yargı	Bilirkişiliğin-
de	Harita	Mühendisliği	etkinliği	yapıldı.

•	 5	Ocak	2017	tarihinde	Şubemizin	Kuruluşunun	40.	Yılı	
Etkinliği	gerçekleştirildi.

•	 19	Ocak	2017	tarihinde	YTÜ’de	dereceye	giren	mezun-
larımıza	yönelik	tören	düzenlendi.

•	 21	Ocak	2017	tarihinde	Şubemiz	24.	Dönem	II.	Danış-
ma	Kurulu	toplantısı	yapıldı.

•	 10	 Şubat	 2017	 tarihinde	 Çerkezköy’de	 üyelerimiz	 ile	
toplantı	yapıldı.

•	 11	Şubat	2017	tarihinde	İmar	Uygulamaları	eğitim	se-
mineri	yapıldı.

•	 15	Şubat	2017	 tarihinde	Lüleburgaz’da	üyelerimiz	 ile	
toplantı	yapıldı.

•	 16	Şubat	2017	tarihinde	Tekirdağ’da	çalışan	üyelerimiz	
ile	toplantı	yapıldı

•	 18	Şubat	2017	tarihinde	Şubemiz	İstanbul	Anadolu	ya-
kası	üye	toplantısı	yapıldı.

•	 19	Şubat	2017	tarihinde	Çorlu’da	çalışan	üyelerimiz	ile	
toplantı	yapıldı.

•	 23	Şubat	2017	 tarihinde	Esenyurt	bölgesinde	çalışan	
üyelerimiz	ile	toplantı	yapıldı.

•	 26	Şubat	2017	 tarihinde	Şantiyelerde	Harita	Mühen-
disliği	Uygulamaları	eğitim	semineri	yapıldı.

•	 28	Şubat	2017	tarihinde	Avcılar	Belediye	Başkanlığı	zi-
yaret	edildi.

•	 1	Mart	2017	tarihinde	Şile	İlçesinde	çalışan	üyelerimiz	
ve	Şile	Belediye	Başkan	Yardımcısı	Dursun Şenocak	ziya-
ret	edildi.

•	 4	Mart	2017	tarihinde	Temsilciler	Toplantısı	yapıldı.

•	 5	Mart	2017	tarihinde	Mühendis,	Mimar	ve	Şehir	Plan-
cısı	Kadınlar	8	Mart	Dünya	Emekçi	Kadınlar	Gününde	Ba-
kırköy’deydi.

•	 14	Mart	2017	tarihinde	Şube	Kadın	Komisyonumuzun	
düzenlediği	“Toplumsal Cinsiyet Bağlamında: İş, Aş, Aşk” 
etkinliği	gerçekleştirildi.

•	 16	Mart	2017	tarihinde	Cemil Candaş	davasının	ilk	du-
ruşması	gerçekleşti.

•	 16	Mart	2017	tarihinde	“Neyi Oyluyoruz”	paneli	Edir-
ne	İl	Koordinasyon	Kurulu	tarafından	gerçekleştirildi.

•	 18	Mart	 2017	 tarihinde	 LIHKAB	 ve	 SHKMM	Büroları	
toplantısı	yapıldı.

•	 19	Mart	2017	tarihinde	Yol	Proje	Uygulamaları	Eğitim	
Semineri	yapıldı.

•	 21	Mart	2017	tarihinde	Yönetim	Kurulumuz	Bahçeliev-
ler	Belediyesini	ziyaret	etti.
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Şubemiz Eğitim Çalışmaları

Kamulaştırma panel-forum etkinliğimiz Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi`nin katkılarıyla 6 Mayıs 2016 tarihinde Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi`nde gerçekleş-
tirildi.

27 Eylül 2007 tarihinde bir iş cinayeti sonucu kaybettiği-
miz meslektaşımız ve eski Şube müdürümüz Gülseren Yurttaş 
anısına, Ücretli çalışan ve İşsiz Meslektaşlar Komisyonumuz ta-
rafından düzenlenen “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” etkinliğimiz 
8 Ekim 2016 Cumartesi günü Şubemizde gerçekleştirildi.

Kamulaştırma davalarında bilirkişilik yapacak üyelerimize 
yönelik olarak 16 Ekim 2016 tarihinde Şubemizde Kamulaş-
tırma Bilirkişilik Eğitimi gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu 
üyemiz Hasan Yalçın Arıpınar`ın açılışını yaptığı eğitime 33 
üyemiz katılım sağladı. YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Dr. Mehmet Gür tarafından verilen bilirkişilik eği-
timini başarı ile tamamlayan meslektaşlarımız sertifikalarını 
almaya hak kazandı.

22 Ekim-6 Kasım 2016 tarihleri arasında Netcad Anamo-
dül, Netcad Yol Proje Uygulamaları/ Netpro ve Harita İmar 
Uygulamaları eğitimi şeklinde planlanan ve 3 hafta sonu de-
vam edecek olan Netcad yazılım eğitimleri 22-23 Ekim 2016 
tarihleri arasında Anamodül & Netsurf eğitimi ile Şube Eğitim 
Salonumuzda üye ve öğrenci üyelerimizin katılımı ile yapıldı.

Mesleğimize yönelik bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
meslektaşlarımız tarafından takip edebilmesi amacı ile ger-
çekleştirilen etkinlikler çerçevesinde 19 Kasım 2016 Cumarte-
si günü “Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti –IoT Perspekti-
finden Geomatik/Harita Mühendisliği” başlıklı etkinliğimiz İTÜ 
Öğretim üyesi Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yürütücülüğünde, 
İTÜ Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Caner Güney ve Harita Yüksek 
Mühendisi Mete Ercan Pakdil’in sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Adli ve İdari Yargı Bilirkişiliğinde Harita Mühendisliği ko-
nusunun ele alındğı, Harita Yüksek Mühendisi Alişir Özperçin, 
Harita Yüksek Mühendisi Mahmut Gültekin ve Harita Mühen-
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disi ve Avukat Recep Baki`nin konuşmacı olarak katıldıkları 
“Adli ve İdari Yargı Bilirkişiliğinde Harita Mühendisliği” etkin-
liğimiz 17 Aralık 2016 Cumartesi günü 14:00-17:00 saatleri 
arasında Şubemizde gerçekleştirildi.

11 Şubat 2017 Cumartesi günü Şube toplantı salonumuz-
da yeni mezun meslektaşlarımıza yönelik düzenlenen eğitim 
seminerlerinin birincisi olan “İmar Kanunu Uygulamaları” Eği-
tim Semineri yapıldı.

26 Şubat 2017 Pazar günü Şube toplantı salonumuzda 
yeni mezun meslektaşlarımıza yönelik düzenlenen eğitim se-
minerlerinin ikincisi olan “ Şantiyelerde Harita Mühendisliği 
Uygulamaları “ Eğitim Semineri yapıldı.

Genç meslektaşlarımızın meslek hayatında karşılaşacakla-
rı farklı çalışma alanlarına yönelik düzenlemekte olduğumuz 
Eğitim Seminerleri, 19 Mart 2017 Pazar günü üyemiz Ergüder 
Ülger`in sunumu ile Yol Proje Uygulamalarında Harita Mühen-
disliği başlığı ile devam etti.

Ziyaretlerimiz
Kurum Ziyaretleri ve Yapı Aplikasyon 
Projesi Çalışmaları

17 Mayıs 2016 tarihinde kurum ziyaretleri kapsamında 
Şişli Belediye Başkanlığında çalışan meslektaşlarımız Yönetim 
Kurulumuz tarafından ziyaret edildi.

10 Mayıs 2016 tarihinde Kartal Belediye Başkanlığında ça-
lışan meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret 
edildi.

21 Haziran 2016 Salı günü Pendik Belediye Başkan Yar-
dımcısı Süleyman Pergel ve Emlak İstimlak Müdürü Özlem 
Kaçamak Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi.

14 Haziran 2016 Salı günü Beşiktaş Belediyesinde bulunan 
meslektaşlarımızla bir araya geldik.

14 Haziran 2016 Salı günü Kadıköy Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Şengün, İmar ve Şehircilik Müdürü Hasan Ak-
yıldız Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi.
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31 Mayıs 2016 Salı günü Üsküdar Belediyesi Encümen 
Salonunda Üsküdar ilçesinde bulunan meslektaşlarımızla bir 
araya geldi.

31 Mayıs 2016 Salı günü Maltepe Belediye Başkan Yardım-
cısı Sinan Çetin ve Belediyede çalışan meslektaşlarımız Yöne-
tim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi.

24 Mayıs 2016 tarihinde kurum ziyaretleri kapsamında 
Ataşehir Belediye Başkanlığında çalışan meslektaşlarımız Yö-
netim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi.

15 Kasım 2016 Salı günü Beykoz Belediyesi Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürü Zeynep Atabey Bölükbaşı Yönetim 
Kurulu Üyemiz Hasan Yalçın Arıpınar ve Şube Teknik Görevli-
miz Tekin Akçapınar tarafından ziyaret edildi.

8 Kasım 2016 Salı günü Çekmeköy Belediyesi Belediye 
Başkan Yardımcısı meslektaşımız ve üyemiz Hasan Öztürk Yö-
netim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi.

8 Kasım 2016 Salı günü Ümraniye Belediyesi İmar ve Şe-
hircilik Müdürü Adnan Zeki Bostancı Yönetim Kurulumuz ta-
rafından ziyaret edildi.

14 Aralık 2016 Salı günü Sarıyer Belediyesi İmar ve Şehirci-
lik Müdürü Mahmut Alikaya, Emlak ve İstimlak Müdürü Ahmet 
Karakoç ve Sarıyer Belediyesinde çalışan meslektaşlarımız zi-
yaret edildi.

29 Kasım 2016 Salı günü Sancaktepe Belediyesi Teknik 
Başkan Yardımcısı Selçuk Bostan Yönetim Kurulumuz tarafın-
dan ziyaret edildi.

23 Şubat 2017 tarihinde Esenyurt İlçe Temsilciliğimize bağ-
lı bulunan üyelerimiz ile İlçe Temsilcimiz Mehmet Yıldırım’ın 
ofisinde bir araya gelerek Mesleki Faaliyet Denetimleri ve böl-
gede yaşanan sorunlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirildi

19 Şubat 2017 tarihinde Tekirdağ Çorlu Temsilciliğimize 
bağlı bulunan üyelerimiz ile bölgede yaşanan sorunlar ve çö-
züm önerilerinin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.

18 Şubat 2017 Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Brifing 
Salonunda Anadolu yakasında bulunan üyelerimizle toplantı 
gerçekleştirildi.

16 Şubat 2017 tarihinde Tekirdağ Temsilciliğimize bağlı 
bulunan üyelerimiz ile bölgede yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerilerinin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.

15 Şubat 2017 tarihinde Kırklareli Lüleburgaz Temsilcili-
ğimize bağlı bulunan üyelerimiz ile Şube Başkanımız Alişan 
Çalcalı’nın katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

şube haberleri
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10 Şubat 2017 tarihinde Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan 
üyelerimiz ile bir araya gelerek bölgede yaşanan sorunlar üze-
rine toplantı gerçekleştirildi.

28 Şubat Salı günü Yönetim Kurulumuz Avcılar Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürü Köksal Koçhan ve Plan ve 
Proje Müdürü Sibel Özkan’ı ziyaret etti.

1 Mart Çarşamba günü Şile ilçesinde faaliyet gösteren 
üyelerimiz ile bölgede yaşanan sorunlar ve çözümüne yönelik 
bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıdan sonra Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Şile Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Şenocak’ı 
makamında ziyaret etti.

Yapı Aplikasyon Belgeleri, Belediyelerdeki Fenni Mesuli-
yet, TUS hizmetleri konusunda Şube etkinlik alanımız içerisin-
deki Yerel Yönetimlere yapılan ziyaretler kapsamında Bahçeli-
evler Belediyesi ziyaret edildi.

“Neyi Oyluyoruz?”  Paneli 
Edirne İl Koordinasyon Kurul
Tarafından Gerçekleştirildi
Edirne İl Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilen 

“Neyi Oyluyoruz-?” paneli 16 Mart 2017 Perşembe günü Ma-
kine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

Panel öncesi TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz tarafından okunan referandum gündemli bir basın top-
lantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantısının ardından gerçekleştirilen ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Mimarlar Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Eyüp Muhcu, Makine Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, Şube Başkanımız Alişan Çal-
calı, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk‘ün konuşmacı olarak katıldığı “Neyi Oyluyoruz 
panelinde oda temsilcileri referandum süreci ile ilgili meslek 
odalarının ve üst örgütlülüğümüz olan TMMOB‘nin görüşle-
rini yansıttı.

İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu: “Geleceğimiz
İçin HAYIR Diyoruz!”

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu tarafından, 23 
Mart Perşembe günü, Referandum sürecine ilişkin görüşleri-
nin kamuoyuyla paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçek-
leştirilen basın toplantısında; İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Dişhekimi Turhan Atalay, İstanbul Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, Geleceğimiz İçin Muhase-
be Yap Platformu adına Erol Demirel, İstanbul Veteriner He-
kimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necati Bozkurt ve TMMOB 
İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik birer konuşma ya-
parak Referanduma ilişkin görüşlerini ilettiler. İstanbul Meslek 
Odaları Koordinasyonu adına ortak basın açıklamasını İMOK 
Sekreteri Hüseyin Demirdizen okudu.

şube haberleri
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DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şube-
ler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 
Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeciler 
Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği “Referandum 
ve Türkiye’nin Geleceği Paneli” 6 Mart 2017 tarihinde 
19.00’da  İMO Teoman Öztürk Toplantı salonunda geniş 
katılımla gerçekleştirildi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 

Özgür Topçu’nun yaptığı açış konuşmasıyla başlayan 
panelin moderatörlüğünü Ankara Üniversitesinden ih-
raç edilen akademisyen Aysun Gezen üstlendi.

Panelde sırasıyla Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. 
İbrahim Ö. Kaboğlu birer sunum yaptılar. Katılımın yo-
ğun olduğu panelde sunumların ardından Soru-Cevap 
bölümüne geçildi. Katılımcıların görüşlerinin dinlenme-
si sonrası panel sona erdi.

şube haberleri

Referandum ve Türkiye’nin Geleceği Paneli Gerçekleştirildi 

“Referandum’a Giderken Yönetim Sistemleri ve Yeni Anayasa” 
Etkinliği Gerçekleştirildi

Parlamenter sistem nedir?

Başkanlık Sistemi Nedir?

 Dünyadaki Uygulamalar Nasıldır?

Yeni Anayasa ile Bizleri Neler Bekliyor? 

Referandum Süreci ve Yeni Anayasa Değişik-
likleri başlıklarının Av. Gülşah Denizhan, Av. Hül-
ya Uygun ve Av. Aycan Topay‘ın katılımları ile ele 
alındığı”Referandum‘a Giderken Yönetim Sistemleri ve 
Yeni Anayasa” etkinliğimiz 25 Mart 2017 Cumartesi 
günü Şubemizde gerçekleştirildi.
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•	 26.02.2016	-	8125	sicil	numaralı	üyemiz	Ali	Mehmetçik	Oğuz	Vakıflar	Edirne	Bölge	Müdürlüğü	Yatırım	ve	Emlak	Şube		
 Müdürlüğü‘ne Şube Müdürü olarak atanmıştır.

•	 26.02.2016	-	5314	sicil	numaralı	üyemiz	Meral	Başkal	Şişli	Belediye	Başkanlığı	Emlak	ve	İstimlak	Müdürlüğü‘ne	Müdür		
 olarak  atanmıştır.

•	 17.03.2016	-	4052	sicil	numaralı	üyemiz	Emine	Filiz	İnanç		Ümraniye	Belediye	Başkanlığı‘ndan	emekli	olmuştur.

•	 26.10.2016	-	Odamız	3493	sicil	numaralı	üyemiz	Abuzer	Yıldız	26.10.2016	tarihinde	İSKİ	Genel	Müdürlüğü	Emlak	ve		
 İstimlak Daire Başkanlığı’ndan emekli olmuştur.

•	 11.03.2017	-	9126	sicil	numaralı	üyemiz	Mehmet	Ziya	Erdem	Ulaştırma	Denizcilik	ve	Haberleşme	Bakanlığı	Altyapı		
 Yatırımları Genel Müdürlüğü‘ne bağlı DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü Makamına atanmıştır.

şube haberleri

•	 7959	sicil	numaralı	üyemiz	Emin	Özgür	Avşar	ile	1102	Nolu	Üyemiz	Yalçınkaya	Şener	ve	1127	Nolu	Üyemiz	Sevil	Öcal	
Şener`in kızı Melis Mine Şener çifti 19.11.2016 tarihinde evlenmişlerdir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 6269	Nolu	Üyemiz	Doç.Dr.Volkan	Çağdaş	ve	Belit	Merve	Çağdaş	çiftinin	23.02.2017	tarihinde	bir	erkek	çocuğu	olmuş-
tur. Ali Mahir adını verdikleri 1102 Nolu Üyemiz Yalçınkaya Şener ve 1127 Nolu Üyemiz Sevil Öcal Şener`in de torunu olan 
bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

•	 13788	Nolu	Üyemiz	Ayşegül	Gervan	Kılıçaslan	ve	Osman	Kılıçaslan	çiftinin	19.07.2016	tarihinde	bir	erkek	çocuğu	ol-
muştur. Mahir adını verdikleri bebeğe “aramıza hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

•	 8026	Nolu	Üyemiz	Özgür	Avcı	ve	Duygu	Demir	Avcı	çiftinin	10.07.2016	tarihinde	bir	kız	çocuğu	olmuştur.	Nehir	adını	
verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

•	 9709	sicil	numaralı	üyemiz	Elif	Bulut	ile	Furkan	Bulut	çiftinin	201.01.2016	tarihinde	bir	erkek	çocuğu	olmuştur.	Onur	
adını verdikleri bebeğe “aramıza hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

İş Yaşamı Duyuruları

Yeni Doğanlar

Evlenenler
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•	 21.03.2017	-	Odamız	Üyesi	Varol	Mutlu’nun	Annesi	Vefat	Etmiştir.
•	 18.03.2017	-	Odamız	Üyesi	İpek	Aktan’ın	Babası	Vefat	Etmiştir.
•	 06.03.2017	-	Odamız	Üyesi	Cevdet	Çalı’nın	Babası	Baki	Çalı	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 18.02.2017	-	Odamız	348	Sicil	no’lu	Üyesi	Turan	Hasdoğru	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 15.02.2017	-	Odamız	2278	Sicil	no’lu	Üyesi	Ali	Bozdağ	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 09.02.2017	-	Odamız	Üyesi	Evrim	Gülcan	Savaş’ın	Babası	Mustafa	Savaş	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 02.02.2017	-	Odamız	260	Sicil	no’lu	Üyesi	Gültekin	Erturan	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 31.01.2017	-	Odamız	Üyesi	Prof.	Dr.	Ayhan	Alkış’ın	Babası	Ve	Üyemiz	Prof.	Dr.	Zübeyde	Alkış’ın	Kayın	Pederi	Mustafa		Alkış	
 Yaşamını Yitirmiştir.

•	 19.01.2017	-	Odamız	534	Sicil	no’lu	Üyesi	Mustafa	Aytaç	Vefat	Etmiştir.
•	 15.01.2017	-	Odamız	Üyesi	Volkan	Eren`İn	Babası	Yaşar	Eren	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 13.01.2017	-	Odamız	Üyesi	Mithat	Öncel`İn	Kardeşi	Mehmet	Şevket	Öncel	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 10.01.2017	-	Odamız	Üyesi	Hürriyet	Ali	Uslu`nun	Babası	Hasan	Uslu	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 06.01.2017	-	Odamız	3262	Sicil	no’lu	Üyesi	Sadık	Demir	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 14.12.2016	-	Odamız	296	Sicil	no’lu	Üyesi	Davut	Hilmi	Çeviker	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 02.12.2016	-	Odamız	Üyesi	Sefa	Belgücan’ın	Babası	İhsan	Belgücan	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 02.12.2016	-	Odamız	Üyesi	Ersel	Ok`Un	Babası	Yüksel	Ok	Yaşamını	Yitirmiştir
•	 02.12.2016	-	Odamız	Üyesi	Mahmut	Demir	Özkoral’ın	Babası	Tahir	Özkoral	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 27.11.2016	-	Odamız	469	Sicil	nolu	Üyesi	Enver	Palanduz	Vefat	Etmiştir.
•	 15.11.2016	-	Odamız	Üyesi	Hasan	Aydoğdu`nun	Annesi	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 11.11.2016	-	Odamız	Üyesi	Ali	Doğru`nun	Abisi	Vefat	Etmiştir.
•	 11.11.2016	-	Odamız	1146	Sicil	no’lu	Üyesi	Kamil	Doğan	Arkun	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 04.10.2016	-	Odamız	Üyesi	İsmail	Serdar’ın	Annesi	Fatimi	Serdar	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 04.10.2016	-	Odamız	Üyesi	İsa	Bora’nın	Kayınvalidesi	Hasibe	Aydın	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 11.09.2016	-	Odamız	Üyesi	Mehmet	Ümit	Demirtaş’ın	Babası	Erol	Demirtaş	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 03.09.2016	-	Odamız	Üyesi	Bahar	Demir`in	Kayınvalidesi	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 15.08.2016	-	Odamız	Üyesi	İbrahim	Koç`un	Babası	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 28.07.2016	-	Odamız	Üyesi	Metehan	Asım	Aygün`ün	Annesi	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 24.07.2016	-	Odamız	Üyesi	İbrahim	Koç`un	Annesi	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 19.07.2016	-	Odamız	3063	Sicil	no’lu	Üymiz	Cemil	Candaş	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 18.07.2016	-	Odamız	Üyesi	Figen	Kanar	Kayseri’nın	Babası	Bedri	Kanar	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 12.07.2016	-	Odamız	Üyesi	Nurcan	Candaş’ın	Annesi	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 30.06.2016	-	Üyemiz	Kadir	Kızılkan’ın	Babası	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 24.06.2016	-	Odamız	94	Sicil	no’lu	Üymiz	Hikmet	Bozdağ	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 19.06.2016	-	Odamız	Üyesi	İsmail	İrfan	Baştuğ’un	Annesi	Vefat	Etmiştir.
•	 01.06.2016	-	Odamız	Üyesi	Necmi	Kaynar’ın	Annesi	Vefat	Etmiştir.
•	 23.05.2016	-	Odamız	Üyesi	Elif	Zeynep	Çakır’ın	Babası	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 22.04.2016	-	Odamız	Üyesi	Ufuk	Tarı’nın	Annesi	Vefat	Etmiştir.
•	 22.04.2016	-	Odamız	Üyesi	Mustafa	Erdemli’nin	Annesi	Vefat	Etmiştir.
•	 22.04.2016	-	Odamız	Üyesi	İhsan	Kırcan’ın	Babası	Vefat	Etmiştir.
•	 04.04.2016	-	Odamız	Üyesi	Dicle	Özge	Öztürk`ün	Dedesi	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 01.04.2016	-	Odamız	1053	Sicil	no’lu	Üyesi	Gürbüz	Başat	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 15.03.2016	-	Odamız	Üyesi	Doç.Dr.Tevfik	Özlüdemir`İn	Kayınvalidesi	Vefat	Etmiştir.
•	 23.02.2016	-	Odamız	Üyesi	Osman	Dızman’ın	Kayınvalidesi	Yüksel	Sav	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 14.02.2016	-	Odamız	Üyesi	Mahmut	Sedat	Özkan’ın	Abisi	Murat	Özkan	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 02.02.2016	-	Odamız	Üyesi	Osman	Berooğlu`nun	Babası	Muhammet	Berooğlu	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 12.01.2016	-	Odamız	Üyesi	Ümit	Celal	Kurtuluş`un	Babası	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 11.01.2016	-	Odamız	Üyesi	Muhammed	Ekrem	Yargıcı’nın	Babası	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 07.01.2016	-	Odamız	Üyesi	İlhan	Önder	Çelik`in	Babası	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 07.01.2016	-	Odamız	422	Sicil	no’lu	Üyesi	Erdal	Kazanç	Yaşamını	Yitirmiştir.
•	 01.01.2016	-	Odamız	Üyesi	Nebahat	Azman	Yüksel`in	Babası	Yaşamını	Yitirmiştir	.

 Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

şube haberleri

Yitirdiklerimiz
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GÜVENDE DEĞİLİZ!.. 
Tarih	:	26.06.2016

Terör	eylemlerini	lanetlemekten,	üzerine	söz	söylemekten,	yüreğimize	ateş	düşmesinden	bıktık!

Ülkeyi	yangın	yerine	çeviren,		patlatılan	bombalardan,	sivil	ölümlerden	sorumlu	siyasi	iktidardan,	her	defasında	gelme-
yen	özrü	talep	ediyoruz...

Ülkeyi	yaşanmaz	hale	getirdiğiniz	için,

Dış	ve	iç	politikada	mezhepçi	kaygılar	besleyen	politikalar	izlediğiniz	için,

Emperyal	hayallere	kapılıp	“Büyük	Ortadoğu	Başkanı”	olmanın	hayaline	kapıldığınız	için,

Ülke	güvenliğini;	biber	gazı	ve	TOMA	ile	toplumsal	muhalefeti	bastırmak	zanneden,	sözde	güvenlik	tedbirleriniz	için,	

Yaşanan	katliamlar	sonrası	siyasi	sorumluluk	almamak	gibi	kaderci	bir	tavır	takındığınız	için,

ÖZÜR DİLEYİN!!!

Ve	artık	bu	ülkede	güvende	yaşayamamamızın	sorumluluğunu	alarak	GEREĞİNİ YAPIN!...

İstanbul	Atatürk	Havalimanı‘nda	yaşanan	katliamda	hayatını	kaybeden	canlarımızın	acısını	yüreğimizde	taşıyoruz.	Tüm	
Dünya	halklarına	baş	sağlığı	dileriz.

ÜYEMİZ CEMİL CANDAŞ`A YAPILAN BU ALÇAKÇA SALDIRIYI 
KINIYORUZ

Tarih:	18.07.2016

Odamız	üyesi,	Odamızın	değişik	kurullarında	yönetici	olarak	görev	yapmış,	eski	Ankara	Şube	Başkanı	ve	Şişli	Belediye	
Başkanlığı	İmar	ve	Planlamadan	sorumlu	Teknik	Başkan	Yardımcısı	Cemil	Candaş	Şişli	Belediye	binasında	saat	15.30	civarın-
da	silahlı	saldırıya	uğramıştır.

Hastanede	tedavi	altında	olup	yaşam	mücadelesi	vermekte	olan	meslektaşımıza	saldırıyı	gerçekleştirenlerin	olayın	fi-
güranı	olduğunu,	azmettiricilerinde	Şişli`de	yağma,	talan,	çıkar	ilişkileri	ile	yerel	yönetim	anlayışını	yozlaştıran	odaklar	ol-
duğunu	biliyoruz.

Göreve	geldiği	günden	bu	yana	birçok	kez	tehdit	ve	saldırılara	maruz	kalan	meslektaşımızın	gerekli	başvurularda	bulun-
duğu	bilinmektedir.	Ancak	yeterli	koruma	önlemi	alınmamıştır.

TMMOB	Harita	ve	Kadastro	Mühendisleri	Odası	İstanbul	Şubesi	Yönetim	Kurulu	olarak	üyemiz	Cemil	Candaş`ın	bir	an	
önce	sağlığına	kavuşmasını	diliyor,	bu	alçakça	saldırıyı	kınıyoruz.

Bu	alçakça	saldırının	perde	arkasında	olan	güçlerin	ortaya	çıkarılması	için	yetkililerden	gereğini	talep	ediyoruz.

	

ÜYELERİMİZİN GÖREVLERİNE İADE EDİLMELERİNİ TALEP EDİYORUZ! 
Tarih:	03.08.2016

15	Temmuz	2016	tarihinde	gerçekleştirilen	darbe	girişimi,	her	zaman	darbelere	karşı	olmuş,	demokrasinin	vazgeçilmez	
olduğuna	inanan	birliğimiz	tarafından	şiddetle	kınanmıştır.

Demokrasiye,	 işçi	ve	emekçilerin	hak	ve	hürriyetlerine	ve	özgürlüklere	kast	eden	darbe	girişimi	neticesinde	yüzlerce	
yurttaşımız	hayatını	kaybetmiş,	binlercesi	ise	yaralanmıştır.	Darbe	ile	mücadele	adı	altında	20	Temmuz	2016	tarihinde	ilan	
edilen	OHAL	kapsamında	kamu	kurumlarında	başlatılan	soruşturmalar	neticesinde	binlerce	insan	açığa	alınmış	ve	tutukla-
malar	yapılmıştır.

Darbe	girişimini	gerekçe	gösterip,	halkın	egemenliğini	kısıtlayacak,	hukuku	geri	plana	atacak	“olağanüstü	hal”	gibi	uy-
gulamalara	başvurulmasını	doğru	bulmuyoruz.	Darbe	girişimi	sonrası	gerekli	soruşturma	ve	araştırma	süreçleri	gerçekleş-

basın açıklamaları



tirilmeden,	hukukun	temel	ilkeleri	gözetilmeden	yapılan	kamuda	görevden	almaların	cadı	avına	dönüştürüldüğünü	endişe	
ile	izlemekteyiz.

OHAL	kapsamında	çıkartılan	Kanun	Hükmünde	Kararnameler	ile	görevlerine	son	verilecek	veya	görevden	açığa	alınacak	
Kamu	Personeline	yönelik	idarelerde	listeler	hazırlanıyor.	Bu	listelerin	nerede,	nasıl	ve	kimler	tarafından	hangi	esaslarda	
hazırlandığı,	var	olan	listelerde	cemaat	veya	darbe	ile	ilgili	olamayacak	kişilerin	aralara	sıkıştırılmasının	hangi	amaca	hizmet	
ettiği	şüphelidir.

Bu	listelerde	bazı	ilgisiz	kişilerin	aralara	serpiştirilmesi	hedef	saptırma	amaçlı	olduğu	kanaatini	güçlendirmektedir.
Bu	uygulama	ile	Cemaat	adına	 iş	yapanlar,	propaganda	yapanlar,	 faaliyet	gösterenler	temize	çıkartılmak	istenmekte,	

yıllardır	emek	ve	demokrasi	mücadelesi	veren	arkadaşlarımız	da	“Cemaat”	yaftası	ile	lekelenmeye	çalışılmaktadır.
Bu	kapsamda	Şubemize	başvuruda	bulunan,	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	Ulaşım	Daire	Başkanlığı	Ulaşım	Planlama	

Müdürlüğü`nde	çalışmakta	olan,	Odamız	İstanbul	Şubesi	10.	Dönem	Şube	Yönetim	Kurulu	Üyeliği,	11.	Dönem	Şube	Yönetim	
Kurulu	Sekreter	Üyeliği,	14.	Dönem	Şube	Yönetim	Kurulu	Üyeliği,	15.	Dönem	Şube	Yönetim	Kurulu	II.	Başkanlığı,	38.	ve	39.	
Dönem	TMMOB	Yönetim	Kurulu	Üyeliği,	40.	Dönem	TMMOB	Yönetim	Kurulu	II.	Başkanlığı	görevlerinde	bulunan	ve	hala	Şu-
bemiz	24.Dönem	Yönetim	Kurulu	yedek	üyeliği	görevini	yürütmekte	olan	üyemiz	Nail	Güler,	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	
Emlak	Yönetimi	Daire	Başkanlığı	Mesken	Müdürlüğü`nde	çalışan,	Odamız	44.	Dönem	Genel	Kurul	Delegeliği	ve	TMMOB	44.	
Dönem	Yedek	Delegeliği	görevlerinde	bulunan	üyemiz	Yavuz	Almali	OHAL	Kapsamında	başlatılan	soruşturmalar	neticesinde	
gerekçesiz	olarak	açığa	alınmışlardır.

Sürdürülen	soruşturmaların	bir	cadı	avına	dönüştürülmemesi	açısından,	üyelerimize	yapılan	bu	hukuksuz	ve	asılsız	suç-
lamaların	bir	an	önce	son	bulmasını	ve	görevlerine	iade	edilmelerini	talep	ediyoruz.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN 
Tarih:	01/09/2016

Hitler	faşizminin	1939	yılında	Polonya`yı	işgal	ederek	ikinci	dünya	savaşını	başlattığı	tarih	olan	1	Eylül	günü	“Dünya Barış 
Günü” olarak	ilan	edilmiştir.	Nükleer	silahların	kullanıldığı	tek	savaş	olan	ve	Yahudi	Soykırımı	gibi	kitlesel	sivil	ölümlerin	ger-
çekleştirildiği	II.	Dünya	Savaşı,	insanlık	tarihindeki	en	kanlı	savaştır.	Savaş	boyunca	25	milyon	asker,	42	milyon	sivil,	5	milyon	
750	bin	Yahudi	olmak	üzere	toplam	72	milyon	750	bin	insan	hayatını	kaybetmiştir.

Günümüzde	içinde	bulunduğumuz	coğrafya	başta	olmak	üzere	dünyanın	çeşitli	bölgelerinde	hala	savaşlar	devam	et-
mekte,	yüz	binlerce	 insan	bu	savaşlarda	hayatını	kaybetmektedir.	Biliyoruz	ki	 sürdürülen	savaş,	gelen	cenazeler,	çekilen	
acılar,	sönen	ocaklar	hangi	görüşten	olursa	olsun,	hangi	milletten	olursa	olsun,	hangi	mezhepten	olursa	olsun	isteyebilece-
ğimiz	bir	şey	değildir	Tüm	bu	karanlık	günlerin	ortasında	emekçilerin	ve	halkların	en	büyük	talebi	olan BARIŞ	istemeyi	inatla	
haykırıyoruz.

Bütün	üyelerimizin	1 Eylül Dünya Barış Günü`nü	kutlar,	aydınlık	yarınlar	dileriz.

9. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE GÜLSEREN YURTTAŞ VE İŞ CİNAYETLERİ
 

Tarih:	27/09/2016

2002-2007	yılları	arasında	İstanbul	Şube	Müdürlüğü	görevini	yürüten,	odadaki	görevinin	ardından	İSKİ	Melen	Çayı	Bo-
ğaz	Geçiş	Projesi	Sarayburnu	Şantiyesindeki	Müteahhit	firma	Kutay	İnşaat	Taahhüt	Tic.	Ltd.	Şti.	firmasının	taşeronu	olan	
DETEK	(Deniz	Teknolojisi	Ltd.	Şti)	adlı	firmada	çalışmaya	başlayan	değerli	meslektaşımız	ve	arkadaşımız	Gülseren	Yurttaş,	27	
Eylül	2007	tarihinde,	gerekli	iş	güvenliği	önlemlerinin	alınmaması	nedeniyle	boru	taşıyan	vinç	bomunun	kopması	sonucun-
da	meydana	gelen	bir	“iş	cinayeti”	ile	aramızdan	ayrıldı.	

Açılan	kamu	davasında	“taksirle	adam	öldürme”	suçu	ile	yargılananların	cezaları	diğer	“iş	kazaları”nda	olduğu	gibi	para	
cezasına	çevrilerek	dava	sonuçlandı.	Bu	dava	kamu	vicdanını	ve	bizleri	yaraladı.	Bizce,	değeri	hiçbir	şeyle	ölçülemeyecek	
kadar	önemli	olan	insan	yaşamını	hiçe	sayan,	işyerinde	gerekli	tedbirleri	kasten	almayan	ve	kaza	görünümlü	cinayete	se-
bebiyet	veren	vincin	periyodik	bakımını	 yaptırmayarak;	değerli	meslektaşımız	Gülseren	Yurttaş`ı	 aramızdan	ayıran	bu	 iş	
cinayetinin	arkasındaki	sorumlulara	verilen	cezaların	caydırıcı	olmadıkları	açıktır.	

Aramızdan	ayrılışının	9.yılında	meslektaşımız	ve	arkadaşımız	Gülseren	Yurttaş`ı	bir	kez	daha	saygı	 ile	anıyor,	karın	ön	
planda	 tutulduğu,	 insan	 yaşamının	 değersizleştirilerek	 taşeronlaşmaya	 ve	 denetimsizliğe	 kurban	 edildiği	 şantiyelerdeki,	
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tersanelerdeki,	fabrikalardaki,	maden	ocaklarındaki	ve	yaşamın	tüm	alanlarındaki	“iş	cinayetlerini”	lanetliyoruz	ve	bu	sü-
rece	seyirci	kalan	tüm	yetkilileri	bir	kez	daha	sorumluluklarını	yerine	getirmeye	ve	sesimize	kulak	vermeye	davet	ediyoruz.	

KARARAN ÜLKE GÜNDEMİNE PARALEL KARARTILAN EKRANLAR! 
Tarih:	05.10.2016

15	Temmuz	darbe	girişimi	sonrası,	çoğunluğun	toplumsal	ve	siyasal	uzlaşı	atmosferi	sağlanmışken	Meclisi	devre	dışı	
bırakıp	OHAL	ilan	eden	siyası	iktidar	hak	ihlallerine	devam	ediyor.	

Kanun	Hükmünde	Kararnameler	(KHK)	ile	birçok	anayasal	hak	ihlaline	imza	atan	hükümet	en	son	668	sayılı	KHK	madde-
lerini	kendine	dayanak	noktası	seçerek,	ekran	karartmayı	kendine	görev	edinmiş	durumda.	

Halkın	haber	alma	hakkını,	türküleri	ve	çocukların	eğlence	kaynağı	olan	çizgi	filmleri	“Milli	Güvenliğe	Tehdit”	sayan	anla-
yışın	sağlıklı	ve	adaletli	olmadığını,	Hayatın	Sesi	Televizyonu,	IMC	Televizyonu	gibi	birçok	TV	ve	Radyo	kanalının	programının	
durdurulmasını	basına	yapılmış	bir	darbe	olarak	gördüğümüzü,	emek	eksenli	 yayın	yapmaya	çalışan,	 toplumun	muhalif	
dinamiklerinin	sözünü	söylediği,	örgütümüz	TMMOB`nin	de	sesini	kamuoyuna	taşıyan	ve	halkın	haber	alma	hakkının	ilke-
selliğini	kavramış	televizyon	ve	radyo	kuruluşlarının	yanında	ve	onlarla	dayanışma	içerisinde	olduğumuzu	belirtmek	isteriz.	

Anayasanın	28.Maddesinde	yer	alan	“Basın	hürdür,	sansür	edilemez”	ifadesini	yetkili	karar	organlarına	hatırlatıp,	ana-
yasaya	ve	insan	haklarına	sadık	kalmalarını	talep	ederiz.

BEŞİKTAŞ`TA GERÇEKLEŞTİRİLEN BOMBALI TERÖR SALDIRISINI 
LANETLİYORUZ!

Tarih:	12.12.2016

10	Aralık	2016	Cumartesi	akşamı	Beşiktaş`ta	gerçekleştirilen	bombalı	terör	saldırısını	lanetliyor,	saldırıda	hayatını	kaybe-
den	polis	ve	sivil	yurttaşlarımızın	ailelerine	başsağlığı	ve	sabır,	yaralananlara	acil	şifalar	diliyoruz.	

Ülkemizin	içine	sokulmak	istendiği	kaos	ve	savaş	ortamına	karşı	tüm	kesimleri	duyarlı	olmaya,	barıştan	yana	seslerini	
yükseltmeye,	güçlerini	birleştirmeye	çağırıyor	ve	ülkemizin	biran	önce	barış	içerisinde	bir	arada	yaşama	ortamına	kavuş-
masını	diliyoruz.	

TMMOB	İstanbul	İl	Koordinasyon	Kurulu`nun	da	bileşeni	olduğu	İstanbul	Meslek	Odaları	Koordinasyonu	(İMOK),	bom-
baların	aramızdan	aldığı	insanlarımızı	anmak	için	12	Aralık	2016	Pazartesi	günü	saat	18.00‘da	Taksim	Metro	istasyonu	giri-
şinde	toplanarak	Dolmabahçe‘ye,	patlamanın	olduğu	yere	yürüyecek	ve	karanfil	bırakacaktır.	

Bilginize	sunar,	katılımınızı	bekleriz.	

SÖZLERİMİZ ANLAMINI BEKLİYOR! 
Tarih:01.01.2017

2017	yılını	karşılayan,	toplumun	tüm	kesimlerinin	ortaklaştığı,	hümanist	mesajları	kana	bulayan	vahşi	saldırıyı	nefretle	
kınıyoruz.	

Maruz	kaldığımız	saldırıları	kınamaktan	yorgun	düşmüş	bir	dille,	yaşamın	anlamını	yaşatmak	olarak	anlamlandıran	biz-
ler;	cins,	ırk,	inanç	ve	aidiyet	ayrımı	yapmadan	her	canlının	yaşam	alanına	saygılı	bir	yaşam	özlemi	içinde	olduğumuzu	be-
lirtiyor,	yaşanan	alçak	saldırıda	yaşamını	yitiren	canların	acısını	paylaşıyor,	yakınlarına	ve	tüm	dünya	halklarına	baş	sağlığı,	
saldırıdan	yaralı	olarak	kurtarılanlara	acil	şifalar	diliyoruz.

Değerli	kamuoyumuza	saygı	ile	duyurulur.
	
Harita  ve Kadastro Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi 
24.Dönem Yönetim Kurulu
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O ayaklar altındaki “akademik giysi” öyle bir giysidir ki, 
basanların üzerindeki giysiler gibi düğmesi yoktur... O giy-
siyi taşıyanın sahip olduğu akademik özgürlük, her makam 
ve otorite karşısında el pençe durmamasını sağla...

Bu öyle bir giysidir ki, Eminönü’nden, Mahmutpa-
şa’dan, Nişantaşı’ndan, Kızılay’dan alınmaz, alınamaz... 
Oralardaki mağazalarda satılmaz... Bu mağazalarda, polis, 
asker, komando vb. giysisi bulunur. Ama akademik giysi 
bulunmaz...

Bu giysi, mağazalardan alınan bir örtünme giysisi de 
değildir. Akademik giysi, bir şeyi örtmez; bir şeyleri açığa 
vurur...

Bu giysi eskimez... Bu nedenle çöpe atılmaz, bir yoksula 
verilmez... Onu taşıyanla birlikte yaşlansa da, aslında hep 
genç ve güncel kalmayı simgeler...

Bu giysi bir akademisyenin Doktora çalışmasını bitir-
mesiyle giyilir, bir daha da çıkmaz... Bu giysiye, emekle, 
üreterek kazanılan Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör gibi 
akademik unvanların belirteçleri eklenir... Bu ekler, başka 

giysilere yapılan ekler gibi kolay olmaz... Emek vererek, ka-
nıtlayarak, dirsekleri eskiterek olur...

Akademik giysiyi hak eden kişi, sokakta, yanındaki her 
kimse, onunla eşit duyumsar kendini... Giysiyi hak edince-
ye kadar, kibirlerinden, bencilliklerinden, komplekslerin-
den arınır... 

Akademik giysi, bir akademisyenin yaşamının kendisi-
dir aslında. O nedenle, akademisyen onu giydiğinde başka 
bir kişi olmaz... Olduğu şeyi dışarı vurur yalnızca...

Akademik giysi, akademisyenin gecesidir, gündüzüdür, 
belleğidir, cumartesisi-pazarıdır, özverisidir, yaşamadıkları-
dır, yaşadıklarıdır, hüzünleridir, mutluluklarıdır, onurudur, 
kıvancıdır, emeğidir, emekleridir...

Neye bastığını bilmeli insan... Gözünü karartmadan, bi-
lincini kapatmadan, vicdanını dondurmadan...

Daha doğrusu, neye basmaması gerektiğini bilmeli in-
san...

Örneğin Atatürk’ün İzmir’de önüne serilen Yunan 
Bayrağı’na basmamasını öğrenmiş ve kavramış olmalı...

görüş

Tarih : 10.02.2017
Yer : Ankara Üniversitesi Önü
Konu	 :	OHAL	Kararnamesi	ile	akademik	görevlerine	son	verilen	öğretim	üyelerinin	
	 		bu	kararı	kınama	eylemleri

Bu Fotoğrafı Unutmamalı!

Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK 

Harita Mühendisi
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görüş

Kanal İstanbul, ilk kez “çılgın proje” adı altında 2011 
yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından 
gündeme getirilmişti. Son günlerdeki haberlerden proje-
nin ayrıntılarının netleştiği ve yakın tarihte ihaleye çıkarı-
lacağı anlaşılmaktadır. İstanbul’da iki yeni yarım ada ve bir 
ada oluşmasına neden olacak Kanal İstanbul, Karadeniz ile 
Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu ve boğaz mey-
dana getirecektir. Hükümet yetkililerinin ifadelerine göre 
proje;  43 km. uzunlukta, 400 m. genişliğinde, 25 m. derin-
likte olacak ve üzerinde 7 adet köprü bulunacaktır. Avcılar, 
Bakırköy, Bağcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Eyüp 
ve K. Çekmece ilçelerini içine alan proje 38.500 hektar bir 
alanı kapsamaktadır.

30.04.2014 tarihli resmi gazetede ilan edilen Avrupa 
Yakası Proje Alanının neresi olduğuna baktığımızda kar-
şımıza tesadüfen (!) Kanal İstanbul’a ait proje sınırları çık-
maktadır. Sadece bu durumdan bile yapılanların masumca 

düzenlemeler olmadığı, kamuya ait alanların nasıl peşkeş 
çekileceği anlaşılmaktadır. Metris Cezaevi, askeri alanlar, su 
havzaları, mera alanları ile bir çok tarım alanının proje ala-
nına dahil edilmesi manidardır. Bu alanda Bakanlar Kurulu 
kararıyla her türlü imar planı yapma ve uygulama yetkisi ile 
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenleme yet-
kisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na devredilmiştir. Bakanlık 
da imar planlarıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
(İBB) yetki vermiş olup, 1:100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planları, 1:5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1:1000 öl-
çekli Uygulama İmar Planlarını İBB yapacaktır. İmar planları 
yapılırken yıllarca veriler toplanıp, şehircilik ilkelerine uy-
gun düzenlemeler yapılır ve şehirler bu planlara göre yö-
netilir. Ancak şimdi Kanal İstanbul’un bu planların içine da-
hil edilmesi hedeflenmektedir. Plan yapma ilkelerinin hiç 
birine uyulmadığı gibi sırf bu projenin planlı hale gelmesi 
için, projenin içeriğinin oluşacak planların içine yedirilmesi 

Kanal İstanbul Gerçekten Gerekli midir?

Mehmet HIŞIR 

Harita Mühendisi ve Sosyolog
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düşünülmektedir. Plan yapılırken uyulması gereken ilkeler 
nerededir? Kanal İstanbul bu bölgeye ne kadar nüfus ge-
tirecektir, ne kadar bina yoğunluğu getirecektir, ne kadar 
tarım alanı imara açılacaktır, ne kadar çevre tahribatı ola-
caktır? ...

İmar Kanununa; imar planı kararıyla yapay olarak oluş-
turulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi 
olarak tanımlanan “suyolu” kavramının getirilmesinin ama-
cının “Kanal İstanbul” için özel bir düzenleme olduğu or-
tadadır. Bu durum kanunların genele yönelik düzenlenme 
ilkesine açıkça aykırıdır. Bu kanuna eklenen maddelerle ar-
tık suyolu da düzenleme ortaklık payına tabi yerlerden biri 
olmuştur. Yani Kanal İstanbul`un bulunduğu bölge imara 
açılacak ve İmar Kanunu gereği % 40 bedelsiz kesinti yap-
ma hakkı bulunan İdare, kamulaştırması gereken kısmın 
% 40`ını bedel ödemeden tescil edecektir. Ayrıca yasaya 
“otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol” ibaresinin 
dahil edilmesinden Kanal İstanbul`a bağlanan yolların da 
ücretli olacağı anlaşılmaktadır.

Mera Kanununa eklenen ek madde ile “İstanbul İli Av-
rupa Yakası Proje Alanı içerisinde yer alan mera, yaylak ve 
kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığınca, Mera Kanunu hükümlerine bağlı 
kalınmaksızın resen kaldırılır ve bu taşınmazlar Hazine adı-
na tescil edilir” denilerek, tarımın yürütülmesi için hayati 
önemdeki meralar ranta kurban edilmektedir. Mera Kanu-
nu hükümlerine bağlı kalınmaz ibaresi bu düzenlemenin 
“üstün yasa” olarak görülmesine neden olacağından açık-
ça anayasaya aykırıdır. Ek madde Mera Kanununun tahsis 
amacını düzenlediği 14. maddesine de aykırılık taşımakta-
dır. Ayrıca teknik çalışma yürütülmeden, meralara ihtiyaç 
olup, olmadığı araştırılmadan topyekun şekilde, meralarla 
hiçbir alakası olmayan bir bakanlık eliyle meralara el ko-
nulması felaketin habercisi bir düzenlemedir.

Basına sızan bilgilerden proje alanında önce 1.200.000 
nüfus planlandığı daha sonra bunun 500.000’e çekildiği 
ifade edilmektedir. Bölgedeki tarım alanları, su havzaları, 
mera alanları, doğal alanlar hiç düşünülmeden bu kadar 
nüfusun buralara yerleştirilmesinin yaratacağı sonuçlar 

hepimizi derinden etkileyecektir. 500.000 nüfus üzerinden 
bile hesap yaptığımızda sadece konutlar için 100 milyon 
m3 hazır betona gereksinim duyulacaktır. Kaldı ki nufüsun 
bu rakamlarda kalmayacağını bu ülkedeki herkes kolayca 
tahmin edebilir.

Kanal İstanbul projesi gerçekleşirse; boğazlardaki akın-
tı düzeni bozulacak, deniz canlılarına zarar verilecek, deni-
zin tuz oranı artacak, denizdeki oksijen azalacak, yeraltı su 
kaybı oluşacak, hava kirliliği artacak, deprem riski ortaya 
çıkacak, tarım ve orman alanları ciddi oranda zarar göre-
cektir. Geri dönülmez boyutta oluşacak bu çevre tahribatı-
nın önüne geçilmesi zorunluluktur.

Projenin rant boyutu düşünüldüğünde de ortaya 
inanılmaz rakamlar çıkmaktadır. Devletin proje için baş-
langıçta ayırdığı bütçe 13 milyar dolardır. Projeden sonra 
yapılacak binlerce konutun, milyon dolarlara alıcı bulacağı 
da ortadadır. Bölgede 4-5 sene önce 10-20 TL aralığında 
olan arsa m2 birim fiyatlarının şimdilerde 400-500 TL/m2 

olması, ileride oluşacak rantın boyutunu gözler önüne ser-
mektedir. 

İstanbul’un felç olmuş trafik problemi çözülmeden, ge-
reğinden fazla nüfusu barındıran İstanbul’a ek yükler bin-
direrek nasıl bir planlama yapılmak istenmektedir? Projeye 
aktarılacak milyar dolarlarla İstanbul’un trafik probleminin 
çözülmesi sağlansa, raylı sistemler yaygınlaştırılsa, daha 
yaşanabilir, çevresine ve yeşiline saygılı bir şehir için plan-
lama yapılsa, yaşam alanlarımız betonun içine gömülmese 
olamaz mı?

Odalarımız ve bilim insanlarınca zararlarının sürekli an-
latılmaya çalışıldığı Kanal İstanbul projesinin, iklim ve su 
dengesini değiştireceği, büyük çevresel riskler yaratacağı, 
deprem bölgesinde olmasına karşın en iyimser rakamla 
2-3 milyon nüfus yoğunluğunu çekeceği, orman, mera, 
göller gibi birçok doğa hazinemizin yok edeceğini bilmek-
teyiz. En az 13 milyar dolara mal olacağı ifade edilen Kanal 
İstanbul`un tamamlanması halinde hem büyük bir kamu 
kaynağı boşa gidecek, hem de yüzlerce yıl tahribatı gideri-
lemeyecek bir doğa katliamına neden olacaktır.

görüş
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YTÜ’ye, o zamanki adıyla İDMMA’ya, yani YILDIZ‘a 1980 
yılının Eylül faciası sırasında girdim. Gece bölümündeki 5 
yıllık eğitimimi 1985 yılında tamamlayıp, hayatımın mü-
hendislik bölümüne başladım. 

Benim gibi mesleğini serbest mühendis olarak ifa 
edenlerin iş yaşamında, işin alınması, iş yönetimi, bürok-
rasi, işin teslimi ve kabulü, tahsil-tediye gibi faaliyetler, iş 
zamanının çok büyük bir bölümünü işgal eder. Bunlardan 
arta kalan zamanda da işimizin asli unsuru olan mesleği-
mizi yaparız. Yani mühendis oluruz. Bana göre iş yaşamının 
en keyifli bölümü de budur.

Odamız tarafından “Meslekte 30 uncu Yıl Plaketi” veril-
mek üzere davet alınca, bu kadar yılın geçmiş olmasından 
dolayı birçok farklı duyguyu yaşadım haliyle. Bunlardan bir 
bölümü de “Yitirdiklerimiz”. Ebediyete intikal eden tüm 
meslektaşlarımızı rahmetle anarken, “Yitirdiklerimiz” keli-
mesini, bu anlamda kullanmadığımı belirtmek istiyorum.

 “Yitirdiklerimiz”den kastım, mesleğimizi icra ederken, 
değişen teknoloji karşısında yitirdiklerimizi ifade etme ça-
basıdır. 

Mezun olduktan sonra her birimiz, mesleğimizin de-
ğişik çalışma alanlarında iş yaşamına başladık. Ben İller 
Bankası’nın bir halihazır harita yapımı ihalesini yüklenen 
bir şirkette çalışmaya başladım. Orada, okulda iş piyasa-
sında kullanıldığı şekliyle öğretilmeyen kavramlarla kar-
şılaştım. İstikşafçı, detaycı, metreci, sıfırcı, krokici, rasatçı, 
tûlcü, karneci, nivelmancı, miracı gibi kavramlar arazide 
çalışanlar için kullanılan tanımlardı. Bunlar okul sırasında 
öğrendiğimiz kavramların sonuna ..cı, …ci, …cu, …cü gibi 
ekler alınarak kullanılan mesleki unvanlardı. Mesela ter-
simatçı, dökümcü (demir dökümü değil, nokta dökümü), 
detaycı, kotçu, şabloncu, münhanici, mürekkepçi, hesapçı, 
defterci gibi tanımlar. Ankara’da yalnızca bizim mesleği-
mizde kullanılan rasat karnesi, nivelman karnesi, röper kli-
şesi, takeometre defteri, kroki kâğıdı basan matbaa vardı. 
Bu matbaanın, Devrez Matbaası’nın tek işi buydu.. Hatta iş 
dokümanlarını verirdiniz, İller Bankası standardında hesap 
cildini alırdınız.

İşte bahsetmek istediğim “Yitirdiklerimiz” bunlar. 
Hani bir zamanlar bazı zanaatlar vardı: Nalbant, semerci, 
kalaycı gibi. Teknolojiye yenik düşen ve günümüzde artık 
fazla ihtiyaç hissedilmeyen zanaatlar. Ben yumurtayı hala 
kalaylı bakır sahanda pişiririm. Bir bildiğimiz var herhalde. 
Tavsiye ederim. Kalaycı sorun değil, mahalle aralarında 
hala dolaşıyorlar ve iyi ki hala varlar. 

Nalbant, semerci, kalaycı gibi zanaatlara duyulan ihti-
yaç ne kadar azaldı ise de, bizim mesleğimizde artık detay-
cı, metreci, sıfırcı, krokici, rasatçı, tûlcü, karneci, nivelmancı, 
miracı, tersimatçı, dökümcü, kotçu, şabloncu, münhanici, 
mürekkepçi, hesapçı, defterciye de hiç ihtiyaç kalmadı. 
Devrez Matbaası’ndan aldığımız defter, klişe, vb şeylere de 
hiç ihtiyaç kalmadı.

Gelişen teknoloji mesleğimizdeki istihdam ihtiyaçları-
nı kökünden değiştirdi. İş ilişkilerini, başta ihale ile yapılan 
işlerin süreleri olmak üzere kökünden değiştirdi. İstihdam 
sayısında belki de en köklü sayısal değişimi yaşayan mes-
lek gruplarının başında geleniyiz. 

Şöyle örneklemeye çalışayım. İller Bankasından hali-
hazır harita alımı işini yüklenen bir yüklenici önce bir ta-
şeron bulurdu. İş Kanununa göre asıl işveren İller Bankası, 
yüklenici ikinci işveren konumunda iken, taşeron üçüncü 
işveren konumundaydı. Peki taşeron işi nasıl yapıyordu? 
O da işleri götürü veriyordu. Yani detaycı dik başına para 
alıyor, metreci ve sıfırcının parasını detaycı ödüyordu. Yani 

Yitirdiklerimiz

Ahmet İPEKÇİ 

Harita ve Kadastro Mühendisi
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detaycı da dördüncü işverendi. Takeometre de götürü 
veriliyordu. Krokici taşerona karşı sorumluydu ve tek so-
rumluluğu günde X hektar takeometre ölçüsü yapmaktı. 
Alet operatörünü, katibini ve miracılarını kendisi bulacak, 
yetiştirecek, her türlü sorumluluğu kendisi üstlenecekti. 
Aynı şekilde rasatçı, nivelmancı kendi ekiplerini kuracak, 
yönetecek ve iş üretecekti.

Rasatçı için (poligon rasadı) bir adet T2 standardında 
bir teodolit (ki bu aleti kendi kullanır), bir karneci, en az iki 
tane de jaloncuya ihtiyaç vardır. Tûlcu için iki tane bileği 
sağlam elemana ihtiyaç vardı. Distomat sonranın icadıy-
dı. Nivelmancı nivosunu kendi kullandığına göre, iki tane 
miracıya ihtiyacı vardı. Detaycının bir metreci, bir sıfırcıya 
ihtiyacı vardı. Takeometrecinin bir alet operatörü, bir katip, 
en az iki tane miracı ve bir adet hakem düdüğüne ihtiya-
cı vardı. 10 ve katlarındaki nokta numaralarda çift düdük 
çalınacak, yoksa numaralarda atlama olabilir. Bu olursa, 
tersimatçı da kroki bağlayan eleman, krokiyi tutan eleman 
hakkında iyi şeyler düşünmez! 

Bunlar sadece arazide çalışan ekipler. Bunun bir de 
hesap ve tersimat bölümü vardı. Meslek hayatımın ilk yı-
lında tanıştığım Ankara’daki tersimat bürolarında, götürü 
olarak defter kotlayan elemanlar vardı. Defter kotlamak, 
arazide ölçülen takeometre defterlerinde yatay mesafe 
ve kot hesaplarının yapılmasıydı. Benim mesleğe başladı-
ğım yıllarda Casio Fx 120 türünden makineler daha yeni 
idi. Bu makinelerle defter kotlamak devrim gibi bir şeydi 
ve defter kotlama işini müthiş hızlandırmıştı. Ki bu maki-
nelerden önce pons ya da reger cetvelleri kullanılıyordu. 
Yani bizim jenerasyonla beraber elektronik hesaplama 
makineleri yaygınlaşmaya başlamıştı. Hesapçılar, nirengi, 
nivelman dengelemesi ve poligon hesaplarını yaparlardı. 
Tersimatçıdaki elemanlardan biri yalnızca, ama yalnızca ni-
rengi ve poligonları paftaya tersim ederdi. Yeteri kadar kişi 
takeometre defterlerini paftaya dökerdi (Dökümcü). Bu 
işlem sırasında da yalnızca bize özgü olan, astrolondan*  
yapılmış, aynı anda açı ve mesafe ölçeri olan ilginç ve tuhaf 

bir aygıtı kullanırlardı. Google’da bile bu aygıtın görüntü-
sü yok. Buradan çıkan sonuç, bu aygıt MADE IN TURKEY. 
Resmi ve aparatı (göbeği) aşağıdadır. Detayları başka bi-
risi işlerdi. Bu arada “detay” lafını da açmak lazım. Burada 
kastettiğim detay, meskûn mahaldeki tafsilat ölçüsü olup, 
prizmatik yöntemle yapılan alımdır. Ki şahsen en sevdiğim 
arazi çalışmasıdır. 

Münhani çekmek ise ayrı bir san’at ve estetikti. Mün-
hani serbest elle çekilir, okulda öğretildiği gibi kâğıt şerit 
yardımıyla enterpole edilerek o kadar münhani zaten çe-
kilemez. Serbest elle münhani çeken sanatkârların tamamı 
usta-çırak ilişkisi ile çekirdekten yetişmiş insanlardı. Benim 
tanıdığım yalnızca bir mühendis meslektaşımız serbest 
elle münhani çekip mürekkepleyebiliyordu: Değerli dos-
tum İmran Gündüz. Kendi deyimi ile “fanusa konulup ser-
gilenmesi gereken son eleman!”

Fabrikasyon üretim bandı usulü tersim edilen pafta-
lar, mürekkeplendikten sonra, taneli kuru deterjanla, ıslak 
bezle silinir ve astrolon paftalar pırıl pırıl olurdu. (Şahsen 
büyük bir başarı ile yaptığım iş, penye atletle daha iyi te-
mizleniyor!) Mürekkepleme deyip geçmeyin. Bu aşamada 
da münhani serbest elle mürekkeplenirdi. Ve bana göre şu 
anda hiçbir bilgisayar programı, yazıcısı, çizicisi o paftalar-
daki estetiğe henüz ulaşamadı. 

Sayın Erdal Atabek’in bir yazısında şu paragraf vardı: 
”Eski İspanyol haritacılarının sevgilileri harita çizilirken, Be-
nim için bir ada çiz derlermiş. İspanyol haritacısı da sevgilisi 
için gerçekte olmayan bir ada çizermiş. Eski İspanyol hari-
talarında böyle sevgiliye armağan adacıklar olurmuş.”  Çe-
kirdekten yetişme, yani alaylı tersimatçı emekçilerimizin 
paftalara buna benzer güzellikler yapıp yapmadıklarını 
bilmiyorum, ama ne kadar çok göz nuru döktüklerinin şa-
hidiyim.

Teknoloji ile beraber yok olan birçok şey gibi, mesleği-
mizde de birçok çalışanı, istihdam imkânlarını ve bunlara 
bağlı diğer güzellikleri bu anlamda yitirdik. 

Sonuç; “ buralar eskiden dutluktu! “

görüş

MADE IN TURKEY olarak adlandırdığım, astrolondan imal edilmiş Minkale ve Aparatı (Dikkat: Google’da bulamazsınız!)

*	Astrolon:	Polietilen	malzemeden	üretilmiş,	şeffaf,	neredeyse	boyut	değiştirmeyen	ve	darbelere	karşı	son	derece	mukavemetsiz	bir	çizim	malze-
mesi.	Üzerine	kurşunkalemle	yapılan	çizim,	ancak	taneli	kuru	deterjanla	ve	nemli	bezle	silinerek	çıkartılabilir.

Astrolondan imal edilmiş Minkale                Minkale Aparatı (Göbeği) 
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Keşke hayatımız bir film sahnesin-
den ibaret olsa. Başrolde ben. Sonra 
Cüneyt Arkın gelse ve beni kurtarsa. 
Ya da Ceki Çen.

Ameliyat masasında bir hastayım, 
mesela yani. Basit bir apandisit ame-
liyatı olacağım. Apandisitim alınacak 
ve akşama ayaktayım. Oh ne güzel. 
Ama doktor, açınca karnımı, şu böb-
reği de alalım diyor. Bir böbrekle de 
yaşanır. Bakıyor, pankreası da alıyor. 
Karaciğerin bir parçasını alsak, ken-
disini yeniler diyor. Göbek yağlarım, 
mideye balon falan. Sonra kalbime 
stend takıyor. Ben uyuyorum tabi. Bi-
zim Pablo vermiş narkozu, uyanmak 
bilmiyorum. Estetik de yapmak iste-
yince doktor, Ceki Çen’in işi varmış, 
Cüneyt Arkın dalıyor odaya. Nayır. No-
lamaz. Apandisiti aldıysan bırak ulen 
Deniz’i. Kurtuluyorum o an Pablo’nun 
elinden. Pablo diyorsam, Neruda de-
ğil, Escobar namı diğer.

Film bahane, memleket şahane. 
Halimiz aslında tam da böyle işte. Tam 
Fetö’den kurtulduk diyoruz, bahane 
ile yaşın yanında kuruyu da attılar 
işten. Kimse ne olduğunu anlama-
dı. Anlamamazlıktan geldi. Yanlışları 
haykırmadı. Haykıranlar dinlenmedi. 
Süreç hiç bitmek bilmedi. Bitmiyor. 
Bitmeyecek gibi işin kötüsü. Yani kim-
senin kimsenin halinden anlamadığı 
memleketimizde, böyle gele gide 
yani, önümüze koca bir sandık geldi 
kondu işte. Evet dersen kurtuluş, hayır 
dersen yok oluş.

Benim şu kalbi de mi alsalar aca-
ba? Korkudan küt küt atacağına, kalp-
siz hayat pek de güzel olabilir belki. 
Nasıl olsa ayaklarımız üzerinde duru-
yoruz az buçuk. Bu da bir Recep İvedik 
repliği olsun ortaya karışık.

Her yer afiş. Hala duvarlarda Çare 
Sarıgül yazıyor düşünsenize. Seçimler 

o kadar kirlilik demek aslında. Bıktım 
seçimlerden. Bu da referandum. Ne 
fark eder. Bana zarardan başka ne 
getiriyor. Seçimmiş, referandummuş. 
Oldum olası nefret ederim reklamlar-
dan. Seçim çalışmaları da bir reklam 
sonuçta. Filmin en güzel yerinde hop 
reklam. Ya da dizi tam bitecek, hop 
reklam. Sonra da aynı yerde the end. 
(Eskiden TRT’de Ralmalker yazıyordu 
hatırlarsanız J)

Önümüze koca bir sandık geldi 
kondu ya, gece konmadı ama, mec-
liste kavga dövüş, geçirilen işte bu 18 
öneriyi oylamamız için kondu. Şimdi 
biz bu anayasa değişikliğine evet ya 
da hayır diyeceğiz işin aslı.

Hayır dersek, aslında 12 Eylül 
Anayasası’na evet diyeceğiz ne hazin. 
Evet dersek, 12 Eylül Anayasasının da 
babasını göreceğiz, daha bir hazin. 
Sonra bu yasamız aslında Babayasa 
olacak bence yani.

Bizi bu ikileme bırakanları tarih af-
feder mi bilmiyorum ama, tarih İlber 
Ortaylı gibi canlı değil sanırım. Tarih-
ten ders almak, İlber Ortaylı ölürse 
eğer, mümkün görünmüyor. Tarih ölü 
bir şey aslında yani. 

İşin gerçeği ben, hem Evet’e kar-
şıyım hem Hayır’a yani. Benim savun-
duğum aslında, daha demokratik bir 
Türkiye. Refah seviyesi kavgalı oldu-
ğumuz Hollanda’yı Almanya’yı kat be 
kat aşmış bir Türkiye. Herkesin herkesi 
kucakladığı bir Türkiye.

Anayasa değişecekse bu nedenle 
değişmeli bence. Ama bizim kardeş 
kardeşi bırak, arkadaş olarak kalma-
mıza bile izin vermiyorlar ki.

Bu seçimler ve referandumlar, iki-
si de aynı sonuca hizmet ediyor işte, 
bizi daha da düşman etti sonuç olarak 
birbirimize.

Hayır diyenleri terörist ilan ede 
ede meydanlarda, sorarım dostum, 
evet diyen komşumuz nasıl kardeşçe 
yaşayacak bizimle?

18 yaşında milletvekili olunacağı-
na mesela, 60 yaş üstü milletvekili ola-
masaydı, ne mükemmel olurdu. 65 de 
olabilir sizi kırmayım. Milletvekilleri-
nin ve bakanların bu kadar atıl olacağı 
bir mecliste, milletvekili sayıları 600’e 
çıkarılacağına, 250’ye düşürülseydi 
örneğin. 300 de olabilir, sizi üzmeyim. 
Sonra partili bir cumhur başkanı ola-
cağına, beni de temsil eden bir üst 
kurul olsaydı faraza. Madem partili 
bir cumhur başkanı olacak, Anayasa 
Mahkemesi üyelerini de seçimle be-
lirleseydik mesela. Seçim demişken, 
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu da öyle 
seçsek örneğin. Hem seçim dediğin 
nedir ki, YSK deneyimli bu konuda.

Kişisel fikrim, iyi şeylerin arasından 
kötüsünü seçmek yönünde benim. 
Ama kötü tercihlerden iyisini seçme 
arifesindeyiz gibi hissediyorum kendi-
mi. Gibi gibi yani. Keşke hepimiz iyi ol-
sak ve aramızdan, tek kusuru kıskanç 
olmak olanı ayıklasak. Kıskançlık ne-
dir ki, hepimizin kusuru sonuçta. Ama 
hepimiz kötüysek ve kötünün iyisini 
seçmek zorunda kalmışsak, Tatar Ra-
mazan da fena değil aslında: Ben bu 
oyunu bozarım arkadaş.

Keşke hayatımız bir film sahne-
sinden ibaret olsa yani. Ama bu sefer 
başrolde sen. Sonra Cüneyt Arkın gel-
se ve seni kurtarsa. Ya da Ceki Çen.

Ne olur sanki.

Nayır Nolamaz

Deniz BAŞ
Harita Mühendisi
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Sevgili mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar,

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komis-
yonu olarak kadın dayanışmasına olan inancımızla sür-
dürüyoruz çalışmalarımızı. Bu mektup da yaşamımızda, 
geleceğimizde söz ve karar sahibi olabilelim diye, gelece-
ğimiz için, dayanışma ile kaleme alındı. 

Anayasa değişikliği ve referandum her birimizin gün-
demi. Kadınların oyu ne olacak? Ne olmalı? Birlikte karar 
verelim.

Bizler kadınların kendi bedeni üzerinde karar vermesi-
ni engelleyen kürtaj yasasına karşı çıktık, engelledik.     

Bizler “erkek mühendis” aranıyor diyen cinsiyetçi iş 
ilanlarını mevcut Anayasa’daki eşitlik ilkesini dayanak 
alarak kaldırttık, çalışma yaşamında kadın-erkek ayrım-
larına karşı çalışmalar yaptık. Çalışabilmek, mesleğimizi 
icra edebilmek için işyerlerimizde, mahallelerimizde kreş-
ler istedik.

Kız çocuklarının istismarcılarla evlendirilmesine yol 
açacak yasaya birlikte karşı çıktık, yasayı engelledik.

Kadınlar boşanmak isteyince engel olan, erkekler is-
teyince önünü açan, nafaka hakkını sınırlayan, mirasta 
payımızı ortadan kaldıran meclis raporuna karşı geldik, 
durdurduk.

Çalışma hayatında, toplumsal yaşamda KADINLAR 
VARDIR dedik.

Anayasa değişikliği ile tüm bu yasal hazırlıklar, engel-
lediğimiz yasaların tek tek önü açılacak, biliyoruz.  Dün-
yada örneği görülmemiş bir Başkanlık sisteminde, güçler 
ayrılığı ilkesi son bulacak, yürütmenin, yasamanın ve yar-
gının tüm yetkileri tek bir adamda olacak çünkü. ‘Kadın er-
kek eşit değildir’ diyenlerin, kız çocuklarını tecavüzcülerle 
evlendirmek için yasa teklifi verenlerin, kız ve oğlan çocuk-
ları aynı sınıfta okumasınlar diyenlerin, ‘kürtaj cinayettir’ 
diyenlerin, nasıl giyineceğimizi, nasıl yürüyeceğimizi, nasıl 
güleceğimizi belirlemek isteyenlerin hazırladığı bir Anaya-
sa değişikliği çünkü. 

Bu yüzden Hayır deme, Hayır’ı anlatma zamanı. 

Başkanlıkla kadınlar, kadın mühendisler, mimarlar, 

şehir plancıları çalışma hayatında daha fazla istihdam mı 
edilecek?  Hayır

Esnek çalışma yasalarıyla evlere hapsedilmeye çalışı-
lan kadınların iş güvencesi mi olacak? Hayır

Kız çocukları eğitimlerine devam mı edebilecek? Ka-
dınlar daha kolay mühendis, mimar, plancı mı olacak? 
Hayır

Kadınların evde, işte, sokakta hatta otobüste şiddet 
görmesi son mu bulacak? Özgecan Arslan cinayetinden 
sonra 700 kadın daha hayatını kaybetti, bu anayasa deği-
şikliği ile kadın cinayetleri mi duracak? Hayır

Farklı cinsel yönelimlere, cinsel kimliklere karşı taham-
mülsüzlük, şiddet son mu bulacak? Özgürce var olabilecek 
miyiz? Hayır

Savaş mı bitecek, savaşta canlarımızın, sevdiklerimizin 
hayatını kaybetmesi son mu bulacak? Hayır

Kadınlar sokaklarda güven içinde dolaşabilecek, hu-
zurlu olabilecek mi? Hayır

Cevaplar hayır çünkü yıllar boyunca eğitim ve istih-
dam alanındaki yasal düzenlemelerin, refah, huzur, gü-
venlikle ilgili kötüye gidişlerin doğrudan mağduruyuz. 

Geleceğimiz için biz kadın mühendis, mimar, şehir 
plancılarının sorumluluklarından biri Anayasa değişikliği-
ni anlamak ve anlatmak bugün. 

Evde, işte, sokakta babadan, kocadan, sevgiliden, 
patronlardan gördüğümüz baskı ve şiddet artarken yaşa-
mımız ve irademizi tek bir başkana, tek bir adama teslim 
etmeyelim.

Bugüne kadar pek çok hakkımızı HAYIR diyerek kazan-
dık. 

Evde tek adam egemenliğinin ve baskısının ne olduğu-
nu biz kadınlar çok iyi biliyoruz. 

Ülkemizde de tek adam egemenliğine, HAYIR diyelim.

TMMOB 

İSTANBUL İKK KADIN KOMİSYONU

TMMOB’den

Kadın Üyelere Mektup
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      TMMOB Üyelerine Mektup
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TMMOB’den

      TMMOB Öğrenci Üyelerine Mektup








