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İÇİNDEKİLER

Bültenimizin bu sayısında kapak konusunu; 20 Kasım 2009 tarihinde Ankara'da  düzenlenen 
"Meslekte 50. Yıl Hizmet Plaketi" gecesine ayırdık.

Oda Genel Merkezince her yıl meslekte 50. hizmet yılını dolduran üyelerimize "Meslekte 50. Yıl 
Hizmet Plaketi" verilmektedir. Oda ve Şube yöneticileri, eski Oda başkanları, kurum ve kuruluş 
temsilcileri ve misafirlerin de  katıldığı gecede, 1959 yılı mezunlarına plaket verildi. Meslekte 
50. yılını dolduran meslektaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanından sevinçle gelerek geceye 
katıldılar.

Yarım asırlık çınarlarımıza; mesleğimize vermiş olduğu büyük hizmetleri, emek ve katkılarından 
dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. "Meslekte 50. Yıl Hizmet Plaketi" gecesi haberine Kapak 
Konusu Bölümünden ulaşabilirsiniz.

HKMO'dan Haberler Bölümünde; HKMO İstanbul Şube temsilciler toplantısı, TMMOB 40. 
dönem III. danışma kurulu, Odamızın Şube genel kurulları ve hidrografik ölçmeler çalışma 
toplantısı/çalıştayı haberlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Panel-Forum-Sempozyum Bölümünde; Kentsel Dönüşüm ve Yenilenme Sempozyumu, LİHKAB 
Forumu ve Toprak Mülkiyeti Sempozyumu'nu bulabilirsiniz.

“ICA Kartoğrafya Konferansı 2009 Santiago/Şili” haberini Uluslararası Etkinlikler Bölümünde 
sizlerle paylaşıyoruz.

HKMO Ankara Şubesi 11. Geleneksel Güz Yemeği, Erciyes Üniversitesi öğrencilerimizin Kayseri 
Temsilciliğimizi ziyareti, "Arazi Yönetiminde Denetim ve CBS Uygulamaları" etkinliği, “Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı Müsteşarı ziyaret edildi”, “TMMOB CBS Kongresi 2009 FIG Bülteninin Kasım 
sayısında yer aldı”, “TMMOB TEKEL işçilerinin yanında”, İmar Kanunu'nda değişiklik, kamu 
emekçilerinin bir günlük uyarı grevi, TMMOB bilirkişilik ücretleri, TMMOB Sanayi Kongresi ve 
TEKEL işçilerine Odamızdan destek haberlerini HKMO'dan Kısa Kısa Bölümünde bulabilirsiniz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Türkiye gerçeği halini alan, özelleştirmeye karşı direnen 
TEKEL işçileri, yeniden gündeme gelen İller Bankası'nın Tasfiyesi ve yeni bir kanun tasarısı 
ile Anonim Şirkete dönüşmesi,   “Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısı”  ile TOKİ'ye verilmesi planlanan 
geniş yetkiler, Tekel işçilerine destek vermek için "Tekel işçileri yalnız değildir!" diyerek slogan 
atan Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun"da 
yapılan değişiklikler ile ilgili Odamızın basın açıklamalarına Basına ve Kamuoyuna bölümünde 
ulaşabilirsiniz.

Odamızın CNN Türk haber programına konuk olduğu ve 2B alanlarının satışına ilişkin yasa 
tasarısının tekrar gündeme getirildiği gelişmeler hakkında Odamızın görüşlerinin dile getirildiği 
haberlere Basından Bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca TMMOB çalışmalarını TMMOB Güncesi 
Bölümünden takip edebilirsiniz.

Şubemiz etkinlikleri ve çalışmalarını Şubelerimizden Haberler Bölümünde bulabilirsiniz. 
Üyelerimizden gelen şiirleri, Yayın Kurulunca hazırlanan Bulmaca, Briç, Kitap, Tiyatro ve Sinema 
köşelerini bültenimizin sonunda Kültür-Sanat bölümünde sizlerle paylaşıyoruz. Doğanlar, 
Evlenenler, Aramızdan Ayrılanlar ve Atananlar-Emekli Olanlar bölümleri bu sayımızda da sizlere 
ulaştırılıyor.

Görüş, öneri ve katkılarınızı beklediğimizi özellikle belirtiyoruz. Dostça ve sevgiyle kalın.

Yayın Kurulu
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MERHABA

Merhaba...

1970’li yılların sonunda, aynı amaçlar 
doğrultusunda birlikte hareket etmeye 
başlayan IMF ve Dünya Bankası’nın 
yönlendirmesiyle neoliberal ekonomi  
politikaları azgelişmiş ülkelerin 
büyük bir kısmına hız Bu politikalar, 
dış ticaretin ve finans piyasalarının 
serbestleştirilmesi, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin özelleştirilmesi, 
doğrudan yabancı yatırımların ve dış 
finansal akımların serbestleştirilmesi, 
eğitim ve sağlık başta olmak üzere 
sosyal hizmet alanlarında özelleşme 
eğilimlerinin yaygınlaşması ve iş gücü 
piyasalarının esnekleştirilmesi gibi 
amaçları ön planda tutarak bu ülkeleri 
dışa açık serbest piyasa ekonomisi 
doğrultusunda dönüştürme yolunda 
etkili olmuştur. 

Sevgili Dostlar,

Dünya üzerinde açlık, yoksulluk, 
sefalet, geleceksizlik ve katliamların 
hâlâ süregeldiği bir dönemden 
geçiyoruz. Bunun en önemli nedeni 
ise dünyaya bir salgın gibi yayılan 
neoliberal küreselleşmenin uluslararası 
ve ulusötesi aktörlerinin ekonomik 
olarak güçlenme hırsıdır. Neoliberal 
küreselleşmenin kök salması ve 
derinleşmesinde, etkili sanayileşmiş 
ülkeler, AB, ve IMF ve Dünya Bankası 
gibi uluslararası finans kuruluşları 
çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
kuruluşların, başta ABD olmak üzere 
ana hissedarlarıyla yakın ilişkileri, 
öteden beri bilinmekle birlikte son 
dönemlerde iyice gün yüzüne çıkmıştır. 
Özellikle kısa dönem istikrarsızlık 
içindeki azgelişmiş ülkelerin iktisat 
politikalarına müdahalesi oldukça 
eskilere dayanan IMF’ye 1980’li 
yıllarda Dünya Bankası da eklenmiş ve 
yapısal uyum politikaları aracılığıyla, 
özellikle dış ticaret serbestleştirmesi 
ve özelleştirme gibi alanlarda önemli 
ölçüde etkili olmuştur. Küreselleşme 
saldırısının da içinden geçilen bu 
dönemde yaşanan temel çatışmaların 
da itici gücü aşırı birikmiş sermaye 

ve ulusötesi şirketler varlığında 
somutlanan politik gücün ilişki 
biçimidir. 

Bugün Ortadoğuya-Irak’a bakıldığında 
1.5 milyona yakın insanın öldüğü, 
4.5 milyon kişinin göç etmek zorunda 
kaldığı, eğitimin ve sağlığın iflas ettiği, 
kentlerin, tapu ve nüfus kayıtlarının 
yok edildiği, işsizlik oranının %50‘yi 
geçtiği, sermayenin küresel saldırısının 
en canlı örneği görülmektedir. ABD'nin 
Irak'ı işgalinden sonra derinleşerek 
yükselen etnik ve mezhepsel kavga, bir 
taraftan vahşet boyutlarına taşınırken 
diğer taraftan ülkeyi bölünme ve 
parçalanma konumuna getirmiştir. Irak 
ne özgürleşti ne de demokratikleşti. 
Her ne kadar Ocak 2009 başından 
beri Irak kağıt üzerinde ‘özgür’ ise de, 
işgalci ABD kuvvetleri en iyi ihtimalle 
2011 yılı sonuna kadar Irak’ta 
kalmaya devam edecektir. Mart ayında 
da dışarıdan bakıldığında, Irak’ta 42 
yıl sonra ilk kez ‘güdümsüz’ bir genel 
seçim yapıldığı havası var. Ancak, 
perde biraz aralandığında durumun 
farklılığı hemen göze çarpmaktadır. 
Irak‘ta dünyanın gözü önünde bunlar 
yaşanırken bir yandan sıradaki 
hedefin İran ve/veya Suriye olduğunun 
işaretleri verilmektedir. Yaşanan 
Irak işgalinin bir askeri harekâttan 
çok daha fazlası olduğu bilinen bir 
gerçektir. Bu işgalle birlikte Amerikan 
ve İngiliz petrol şirketlerinin pazar 
paylarını arttırdıkları, uluslararası 
petrol-enerji pazarında belirleyici 
konuma geldikleri daha açık olarak 
görülmektedir. Bölgede, petrol ve 
enerji kaynaklarının ele geçirilmesinin 
ötesinde, ekonomik yapının tümüyle 
yeniden yapılandırılmasını içeren 
ve ABD hegemonyası altında dalga 
dalga yayılan küresel kapitalizmin, 
emperyalist hakimiyetin tesisi söz 
konusudur. 

Bu savaş kapitalizmin dünya ölçeğinde 
yüzleştiği ekonomik krizin de bir 
uzantısıdır. Büyük Ortadoğu Projesi 
(bugün sessizliğini korusa da ) ABD 
ekonomi ve siyasetine nefes aldıracak 

bir proje olarak tasarlanmıştır ve 
Irak‘ın işgali bu projenin hayata 
geçmesinin öncülü olmuştur. 
Bugün Ortadoğu‘da kanayan 
bütün yaralarda küresel kapitalizm, 
emperyalizm ve ABD baş rol 
oynamaktadır. ABD BOP‘da kararlıdır. 
Ancak işgal kendi direnişçilerini 
de yaratmıştır; üstelik emperyalist 
savaşa hayır diyenler Irak‘la da 
sınırlı değildir. Küresel sermayenin 
saldırılarına karşı küresel direniş 
sesleri yükselmektedir. Savaş karşıtı 
hareketler gün geçtikçe büyümektedir. 
Dünya Sosyal Forumu‘nda birleşen, 
savaşa karşı barışı savunan, küresel 
kapitalizm karşıtları dünya çapında 
savaşı protesto kararı alarak küresel 
muhalafeti büyütmeye ön ayak 
olmaktadırlar. Dünya Sosyal Forum’un 
bileşeni olan Avrupa Sosyal Forumu 
(ASF) bu yıl on binlerce savaş 
karşıtı kişi ve kuruluşların katımıyla 
Temmuz 2010 da İstanbul’da 
gerçekleştirilecektir. Odamız ASF nin 
diğer etkinliklerinde olduğu üzere bu 
etkinlikte de yerini alacaktır. 

Değerli Üyelerimiz,

Ülkemiz, özellikle 1980 yılından bu 
yana uygulamaya konulan programlar 
ve gerçekleştirilen yapısal değişikler 
sonucu ekonomik olarak dışa bağımlı, 
üretmeyen bir ekonomiye sahip, 
milyarlarca dolar iç ve dış borcu 
olan bir ülke konumuna getirilmiştir. 
Küreselleşme, yeniden yapılanma ve 
reformlar adına uygulamaya konulan 
ekonomik politikalar, acil eylem 
planları ve programlar sonucu, ana 
eksenin  “özelleştirme” politikaları 
olduğu bir süreç adım adım işletilmiştir 
ve işletilmeye devam edilmektedir. 
Uygulanan ekonomik politikalar ile 
üretim ekonomisinden vazgeçilerek 
rant ekonomisi öne çıkarılmıştır. 
Büyüme ve işsizlik rakamları, iç ve dış 
borç artışı, ödenen yıllık faiz miktarı; 
eklemlenme çabasında olunan 
küresel-kapitalist politikaların ülkemiz 
ekonomisindeki yansımalarını açıkça 
ortaya koymaktadır. 
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1990‘lı yıllardan itibaren, kamusal 
alanın tasfiyesi hız kazanmış, eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik gibi pek 
çok alan sermayeye açılmış, birer 
kamusal alan olmaktan çıkarılıp 
paralı hizmetler haline getirilmiştir. 
Bütçeden bu alanlara ayrılan pay her 
sene azaltılarak, verilen hizmetlerin 
niteliği düşürülmüş, bu alanlarda 
özel sermayenin yerleşme zemini 
hazırlanmıştır. Birkaç yıl gibi kısa 
sürede sağlık sistemi bütüncül 
değişimlere uğramış, IMF ve DB 
menşei Sosyal Güvenlik ve SSGSS 
Yasaları gibi dönüşümlerle, sağlık 
hizmetleri paralı hale getirilmiş, 
hastanelerin, sağlık ocaklarının 
özelleştirilmesinin önü açılmıştır.

Sevgili Dostlar,

Geçtiğimiz aylarda ülkede genel 
eylem havası yaratan TEKEL'in öyküsü, 
özelleştirme gerçeğinin ve KİT'lerde 
yaşanan özelleştirmelerin en yakın 
ve en çarpıcı örneklerinden biri 
olmuştur. 2001'de 30.124 işçiyle 
208 bin ton tütün üreten ve 600 bin 
tütün üreticisine de geçim kaynağı 
olan TEKEL işletmeleriyle birlikte 
2001 yılında özelleştirme kapsamına 
alınmıştır. Arsa ve fabrikaları 
(değerinin çok altında satılması ayrı 
bir konu) satılan TEKEL bugün ağırlıklı 
olarak Amerikan şirketlerinin eline 
geçmiştir.Tekel emekçileri işlerini ve 
kazanılmış haklarını  kaybetmiştir. 

Yaklaşık dört aydır süren Tekel direnişi 
emek ve demokrasi mücadelesinde 
insanları birleştirmiş, birlikte ve örgütlü 
mücadelenin önemini bir kez daha 
ortaya koymuştur. Devletin üretim 
alanından çekilmesiyle, verimliliğin 
artacağı savıyla uygulamaya konulan 
özelleştirmeler özellikle TEKEL gibi 
son yıllarda yaşanılan örnekleriyle 
halk nezninde temel aldığı meşruluk 
zeminini yitirmiştir. Artık toplumun 
büyük çoğunluğu şu gerçeği biliyor; 
özelleştirme demek işsizlik demektir, 
eşitsizliğin artarak sürmesi, sosyal ve 
ekonomik dokunun zarar görmesi 
demek, sağlık, eğitim gibi kamusal 
alanların paralılaştırılması, eşit ve 
insanca hizmet görememesi demektir. 

Özelleştirme ile kamu varlıklarının ve 
tesislerin dolayısıyla, kamusal üretim 
ve hizmet alanlarının daraltılarak yok 
edilmesi; yurttaşın müşteri, devletin 
şirket, ülkenin pazar olması demektir. 

Değerli Dostlar,

Kamu hizmet  alanında diğer bir 
düzenleme İller Bankasına ilişkin 
yapılmaktadır. Şubat 2009'da Plan 
ve Bütçe Komisyonu‘ndan geçen İller 
Bankası Anonim Şirketi hakkında 
kanun tasarısı ile özelleştirme yerel 
hizmetler alanına girmektedir. 74 
yıldır, yerel yönetimlerin ve özellikle 
de belediyelerin gereksinimi olan, 
imar planı, harita, içme suyu, 
kanalizasyon, arıtma tesisleri, jeolojik 
ve jeoteknik hizmetler ve yapı işleri 
gibi alt yapıya ilişkin yaşamsal 
konularda, belediyelerin oluşturdukları 
fondan kredi vererek, hem finansman 
destek hem de teknik danışmanlık 
ve uygulama yaparak, yerel yönetim 
bankacılığı işlevi gören İller Bankası, 
tasarıdaki "..her türlü kalkınma ve 
yatırım bankacılığı işlevlerini yerine 
getirmek" ibaresi ile "yerel yönetim 
ortaklığı" özelliğini kaybederek, 
bankacılık kurallarına tabi özel 
bir banka işlevi gösterecek yapıya 
dönüştürülmektedir.

Yerel yönetimlerin bundan sonra 
İller Bankası'nın aracılığıyla (tasarıda 
aracılık etme görevi İller Bankasına 
veriliyor) uluslar arası ticari kuruluşlara 
yöneleceği, yerel yönetimlerin 
dış kaynaklardan aldığı borçlarla 
zaten aşırı yüksek olan iç ve dış 
borcun daha da artacağı şimdiden 
görülmelidir. Borçlarını ödeyemeyen 
belediyelerin her türlü gelirine uluslar 
arası finans kuruluşlarının el koyacağı 
da gözden kaçmamalıdır. Diğer 
taraftan İller Bankasında 657 sayılı 
devlet memuru kadroları da iptal 
edilerek kadro karşılığı olmayan yeni 
bir düzenleme devreye sokulacak. 
Çalışanlar TEKEL de yaşanılan sürecin 
bir benzeri ile karşı karşıya kalacaklar. 
Sözleşmeli personel seçiminde siyasi 
yandaş belli ki ilk planda olacaktır.

Sevgili Arkadaşlar,

Dünya, kapitalizmin doğası gereği 
yarattığı krizi ile her geçen gün daha 
da yüzleşmektedir. Bir yılı aşkın süredir 
tüm dünyada yaşanan ekonomik 
krizden, siyasal iktidarın söyleminin 
aksine Türkiye’nin en çok etkilenen 
ülkelerden biri olduğu tescillenmiştir. 
Göstergeler gayet çarpıcı bir şekilde 
bu gerçeği ortaya koymaktadır. 
Ülkenin görece iyi dönemlerinde 
%10'larda seyreden işsizlik oranı 
bugün kentte  %15.6, ve kırsalda 
%9.2 düzeyindedir. Kapanan işyeri 
ve fabrika sayı 1500`ü bulmuş, 
alım gücü gerilemiştir. Artan işsizlik 
ve yoksullaşmayla birlikte yıllardır 
verilen mücadeleyle bugünkü 
kazanımlarını elde eden emekçiler 
hak ve kazanımlarını giderek 
kaybetmektedirler. Kriz dönemlerinde 
işten çıkarılanların yerini alacak bir  
işsizler ordusunun varlığı, işveren 
tarafından fırsat olarak algılanmakta, 
özellikle ‘niteliksiz işgücü' dediğimiz, 
düşük ücretle çalışan kesim; işsizlik 
tehdidi altında güvencesiz çalışmaya 
mahkum edilmekte, bu sektörlerde 
çalışanların çoğu sendikasız olduğu 
için, emek sömürüsü had safhaya 
varmaktadır. İşverense; eleman 
azaltarak ve ücretleri düşürerek 
krizi bertaraf ederken, krizin faturası 
çalışana çıkarılmaktadır.

Sevgili Dostlar,

1920'lerden sonra başlatılan 
aydınlanma süreci hiçbir zaman 
istenilen düzeyde ilerleyememiştir. 
Demokrasi ve özgürlüklerden sürekli 
korkulmuş ve bu olguların bilince 
çıkartılması hep engellenmiştir. 
Düşünen, sorgulayan beyinlerin 
susturulması temel hedef olmuştur. 
Aksak işleyen demokrasi ve kurumları 
darbeler ile daha da işlemez hale 
getirilmiş, “Yaşasın Bağımsız Türkiye” 
demek suç unsuru sayılmıştır. Bu 
günün Türkiye’sinde ilginç bir 
demokrasi ve özgürlükler oyunu 
sahneye konulmaktadır; Demokrasi 
ve özgürlükler adına kendisi gibi 
düşünmeyen ve konuşmayan kişi 
ve kuruluşlara karşı farklı girişimler 
yaşanmaktadır. Demokratik ve 
toplumsal muhalefeti susturmak 

4 Mart 2010



adına bir korku ortamı yaratılmakta, 
baskı ve yıldırma politikaları hayata 
geçirilmekte ve gerçeklerin üstü 
örtülmeye çalışılmaktadır.
Bu tavrı geçtiğimiz ay içerisinde 
gündeme gelen Anayasa değişikliği 
Paketinde açıkça görebilmekteyiz. 
1987'den bu yana 16 kez değişime 
uğrayan 82 Anayasasında yapılacak 
yeni değişiklik paketini ilk bakışta 
diğerlerinden ayıran ve ülkede 
demokrasi özlemi taşıyan her bir 
yurttaşın bir refleksle desteğini 
almasını sağlayan yönü 12 Eylül 
darbecilerinin yargılanması sürecinin 
önünü açacak olmasıydı. İdamların 
yaşandığı, günlerce süren gözaltı ve 
işkencelerde insanların kaybedildiği, 
binlerce insanın vatandaşlıktan 
çıkarıldığı, binlercesinin işten atıldığı, 
milyonlarca gazete, dergi ve kitabın 
sakıncalı olduğu gerekçesiyle imha 
edildiği, dernek, sendika ve partilerin 
kapatıldığı, özetle Türkiye’nin en 
karanlık döneminin hesabının 
görüleceği umuduyla karşılandı 
anayasa değişikliği. 
Anayasa, sadece devletin örgütlenme 
şeması değil, aynı zamanda bütün 
yurttaşların hak ve özgürlüklerini 
güvence altına alan bir belgedir. 
Hukuk devletinde, devlet-anayasa 
özdeşleşmesinden söz edilebilir. 
Çünkü, bütün devlet organlarının ve 
yurttaşların uymak zorunda olduğu, 
üstün bir belgedir. Böyle bir belgenin 
hazırlanmasında ve değiştirilmesinde 
toplumun geniş kesimlerinin sürece 
katılması gerektiği açıktır. Fakat, 
siyasal iktidarın değişiklik taslağını 
hazırlayıp sonrasında görüşe 
sunması ve mutabakat araması, 
aslında anayasa değişikliğinin 
82 Anayasasının oluşturulma 
mantığında devam edeceğini 
göstermiştir; dayatmacı ve demokratik 
süreçlerin işletilmediği, insan hak ve 
özgürlüklerinin temel alınmadığı bir 
değişim. 
Değerli Arkadaşlar,
Bu ülkenin aydınlık yüzlü mühendisleri; 
üreten, düşünen ve sorgulayan bir 
anlayışla bilimi ve teknolojik ilerlemeyi 
ve mühendisliği toplum ve halktan 
yana, ülkenin kalkınması, gelişmesi, 
özgürleşmesi ve bağımsızlığı için 
meslek odalarının öncülüğünde 

çalışmalarını sürdürmektedirler. 
Mühendisler ve meslek odaları 
bir taraftan meslek alanlarına 
ve meslektaşlarına karşı yapılan 
müdahalelere örgütlü bir şekilde 
karşı duruş sergilerken, diğer 
taraftan ekonomik, sosyal ve 
toplumsal gelişmelerde yine meslek 
alanlarından hareketle oluşturdukları 
politikalarla halkı ve toplumu 
bilgilendirme sorumluluklarını yerine 
getirmektedirler.
Odamız, ülke varlıklarının ve 
tesislerinin özelleştirme ve reformlar 
adı altında yok edilmesi, üreten 
değil tüketen bir toplum yaratılması, 
üretmeyen bir ekonomik programda 
işsizliğin, yoksulluğun giderek artması, 
orman, tarım, mera ve kıyı alanlarının 
tahrip edilmesi, kentlerimizin köy 
kentlere dönüştürülmesi, özgürlüğün 
simgesi olan hazine arazilerinin 
uluslararası sermayeye satılması, 
ülkedeki mevcut mühendis ve mimarlar 
arasında işsizlik oranı her geçen gün 
artarken, yabancılara uygulanan 
mesleki ve akademik yeterlilik şartının 
kaldırılarak, özel sektörde ve kamuda 
denetimsiz çalışmalarının önünün 
açılması, kamu ihalelerinin ulus 
ötesi sermayeye açılması, meslek 
alanlarımıza ve müelliflik yetkilerimize 
yapılan müdahaleler ve diğer 
gelişmelere ilişkin sözünü söylemekte, 
gelişmeleri üyelerimizle ve toplum ile 
paylaşmaktadır. Odamızın; bilimsel 
ve ortak akılla üretim ve mücadele 
anlayışının hakim kılınması, tarihsel 
sorumluluğu içerisinde onurlu 
duruşuyla sürdürülmektedir. 

Nisan 2008 de yapılan Oda Genel 
Kurulunda görev alan Yönetim 
Kurulumuz, Odamızın çalışma anlayışı 
ve ilkeleri ışığında, çalışmalarını 
Nisan 2010 yapılacak Genel Kurul 
ile tamamlanmış olacaktır. Odamızın 
tüm birimlerinin vermiş oldukları 
katkı ve destek ile onurlu bir çalışma 
dönemi hayata geçirilmiştir. İki yıllık 
çalışma döneminde mutlaka zorluklar 
ve sıkıntılar yaşanmıştır. Bir yandan 
mesleğin gelişmesinin sağlanması, 
meslek onurunun ve meslektaşlarımızın 
haklarının korunması ve geliştirilmesi 
yönünde çalışmalar sürdürülürken 

diğer yandan ülkede yaşanılan 
sosyal, siyasal, kültürel, politik ve 
toplumsal gelişmelere duyarlı bir 
Mühendisler örgütü olarak yaklaştık. 
Odamızın anlayışı ve ilkeleri arasında 
oportünizme ve revizyonizme yer 
olmadığını her an ve her  ortamda 
yine birlikte söyledik.

TMMOB'nin temel ilkelerinde 
belirtildiği üzere TMMOB ve bağlı 
Odaları, mesleki demokratik kitle 
örgütleridir. Demokrat ve yurtsever 
karakterdedir. Emekten ve halktan 
yanadır. Anti-emperyalisttir, "Yeni 
Dünya Düzeni" teorilerinin, ırkçılığın 
ve gericiliğin karşısındadır. Siyasetin 
dar anlamını aşar, yaşamın her olayını 
siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır. 
İnsan hakları ihlallerine karşıdır, 
insanlık onurunun korunmasından 
yanadır. Örgütsel bağımsızlığını 
her koşulda korur, gücünü sadece 
üyesinden ve bilimsel çalışmalardan 
alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, 
ülkenin ve halkın sorunlarından 
ayrılamayacağını kabul eder. 
Politikanın oluşturulmasında ve 
uygulanmasında demokratik 
merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar 
alma süreçlerinde demokratik ve 
katılımcıdır.

Odamız bu anlayış ve ilkeler ışığında 
onurlu dik duruşunu korumakta ve 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 
mücadele sürecinde bilinçli bir şekilde 
katkı ve destek vermeyen aksine 
sistemle buluşan ve iftira atarak saldırı 
konumuna geçenleri Oda tarihsel 
süreci asla affetmeyecektir. 

Çalışma dönemimizde Oda 
çalışmalarına katkı, destek veren ve 
emeği geçen herkese: Şubelerimize, 
temsilciliklerimize, üyelerimize, 
meslektaşlarımıza, bilim insanlarına 
kurum ve kuruluş temsilcilerine Oda 
adına sevgilerimizi sunar, teşekkür 
ederiz.

Saygı ve dostlukla...

HKMO
Oda Yönetim Kurulu
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Oda Genel Merkezince her yıl meslekte 50. hizmet 
yılını dolduran üyelerimize "Meslekte 50. Yıl Hizmet 
Plaketi" verilmektedir. Bu yıl 1959 yılı mezunlarına 20 
Kasım 2009 tarihinde Ankara'da  düzenlenen gecede 
yarım asırlık çınarlara plaketleri verildi. Geceye 1959 
yılı mezunları, Oda ve Şube yöneticileri, eski Oda 
başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ve misafirler 
katıldılar.

Meslekte 50. yılını dolduran meslektaşlarımız Türkiye‘ 
nin dört bir yanından sevinçle gelerek geceye katıldılar. 
Eşleri de kendilerini yalnız bırakmadı. Plaketlerini 
alırken anlattıkları anekdotlarla geceye ayrı bir 
renk kattılar. Coşkulu, duygulu ve güzel bir geceyi 
yaşamanın mutluluğu, anımsanmanın güzelliği her 
haliyle kendini göstermekteydi. Doğal olarak bazı 
anılarda hüzün de vardı. Aramızdan ayrılanların anıları 
önünde saygı ile eğildik. Geceye katılan çınarların 60. 
yılda da bir arada olmak için Oda'dan talepleri vardı. 
Meslekte 50. yılını dolduran meslektaşlarımız adına öz 

geçmişlerini içeren bir kitapçık hazırladık. Kitabın sunuş 
bölümünde;

"Ülkemizde 1949 yılında İstanbul Teknik Okulu‘nda 
(bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi) başlayan 
Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi, günümüzde 
11 üniversitede Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde 
sürdürülmektedir.

Ülkemizde, mesleğimizin üniversite düzeyinde eğitime 
başlamasına öncülük eden ve emeği geçen; dönemin 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mümtaz TARHAN‘a, 
bölümümüzün eğitim kadrosunda yıllarca emek 
veren Macit ERBUDAK, Ekrem ULSOY ve Burhanettin 
TANSUĞ öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyor ve 
anıları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz, Onların 
başlattığı bu onurlu süreçte eğitimimizde görev almış ve 
almaya devam eden tüm öğretmenlerimizi de saygı ve 
şükranlarımızla selamlıyoruz.  

MESLEKTE 50.YIL HİZMET PLAKETLERİ 
VERİLDİ

KAPAK KONUSU 
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ve mühendisliği, ülkenin 
kalkınmasında, gelişmesinde, 
kamunun ve toplumun yararına, 
emekten ve halktan yana 
kullanılması yönünde kararlılığını 
sürdürmektedir. Bu onurlu 
mücadelesinde gücünü ve desteğini 
üyelerinden alan Odamız, bilimin 
ışığında ve ortak akılla birlikte 
karar alma, üretme ve paylaşma 
anlayışını tüm birimlerinde yaşama 
geçirmektedir.  

Odamız, ülkemizin her köşesinde 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
hizmet vermekte, ülkemizin 
kalkınmasına ve gelişmesine katkı 
sağlamaktadır. Odamız örgütlü 
yapısı içerisinde demokratik katılım 
kanallarını her zaman açık tutmuş 
ve bu kanallardan beslenerek 
ülke ve meslek yararına pek çok 
çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Odamız kuruluşundan bu yana; 
bilimi, teknolojik gelişmeyi 

Günümüzde, Harita ve Kadastro 
Mühendisliği eğitimine, son 
düzenleme ile her yıl 1140 
civarında öğrenci başlamaktadır. 
Bir taraftan bölüm ve öğrenci sayısı 
hızla artarken, buna koşut olarak 
yeni mezun genç mühendis sayısı 
da hızla artmaktadır. 

1954 yılında Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği‘nin 
on kurucu Odasından biri olan 
Odamızın kuruluş yılındaki üye 
sayısı 60 iken, bugün itibariyle üye 
sayımız 12.000‘e yaklaşmıştır. Oda 
Genel Merkezine bağlı on şube, 
beş bölge temsilciliği ve 160 il/
ilçe temsilciliği ile ülke genelinde 
örgütlenmesini tamamlayan 
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1959 yılı mezunları olan sizlerin 
öz geçmişlerinin yer aldığı bu 
kitapçık, "50 Yıl Hizmet Plaketi" 
ile birlikte verilmek üzere 
teşekkürümüzün küçük bir ifadesi 
olarak hazırlanmıştır. Attığımız her 
adımda, yazdığımız her yazıda ve 
aldığımız kararlarda sizlerin varlığı 
bize güç vermektedir.

Birlikte nice yıllara..." dedik.

Meslek yaşamında 50 hizmet 
yılını dolduran meslektaşlarımızın 
öz geçmişlerine hkmo.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Odamızca, 2002 yılından bu yana 
her yıl Meslekte 50 hizmet yılını 
dolduran üyelerimize "Meslekte 50 
Yıl Hizmet Plaketi" verilmektedir. 
Mesleğimize 50 yıl hizmet eden, 
emek veren her meslektaşımıza 
ayrı ayrı sonsuz teşekkür ediyoruz. 
Aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı 
da saygı ve özlemle anıyoruz.

Siz ÇINARLARIMIZ‘ın mesleğimize 
vermiş olduğu büyük hizmetleri, 

emek ve katkıları, hak ettiğiniz 
övgüleri her kesime sunabilmek 
maalesef hiç kolay olamamaktadır. 
Ancak bilinmektedir ki, emeğin 
en yüce değer olduğu Odamız 
tarafından her platformda dile 
getirilmekte ve savunulmaktadır. 
İyi ki sizler varsınız. Sizlerin bilgi 
ve birikimleri bizler için hep ışık 
olacaktır. 
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HKMO İstanbul Şube Temsilciler 
toplantısı 26 Aralık 2009 tarihinde 
İstanbul‘da gerçekleştirildi. 
Toplantıya HKMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, Genel 
Sayman Ülkü KUTLU, Yönetim 
Kurulu Üyesi Özkan TALAY ve Oda 
Onur Kurulu Üyesi Doç.Dr. Halil 
ERKAYA ile İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Şube etkinlik 
alanında bulunan Temsilciler 
katıldılar. 

Toplantının gündemini; Oda ve 
Şube çalışmalarının aktarılması, il/
ilçe Temsilci etkinlikleri, yaşanan 
sorunlar ve son dönem gündeme 
gelen meslek alanımıza yönelik 
yasa ve yönetmelik değişiklikleri 
konuları oluşturdu.

Etkinliğin açılışında Oda Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN ve 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı M.Tevfik ÖZLÜDEMİR 

birer konuşma yaptılar. Sayın 
ÖZLÜDEMİR Şube etkinlik 
alanı içerisindeki çalışmaları ve 
gelişmeleri değerlendirdi. Sayın 
ÖZTEN, mesleki alanlarımızdaki 
gelişmeler, ülkede yaşanılan sosyal 
ve ekonomik süreç ve mesleki 
alanlarımıza yansımaları, kurum ve 
kuruluşlar ile ilişkiler vb. konularda 
değerlendirmelerde bulundu. Şube 
Sekreteri tarafından katılımcılara 
Şube faaliyetleri özetle aktarıldı. 

Toplantıda; orman alanları, 2B 
arazileri, Arazi Toplulaştırma 
Tüzüğü, Kamu İhale Yasası, 
Taşınmaz Değerlemesi, LİHKAB, 
Kadastro Yenileme Çalışmaları, 
"1/100 000 Ölçekli İstanbul İli 
Çevre Düzeni Planı ve Trakya Alt 

Bölgesi Ergene Havzası Çevre 
Düzeni Planları" ile meslek 
alanımızla ilgili güncel konulara 
ilişkin sorular, değerlendirmeler ve 
ve açıklamalar yapıldı. 
Temsilciler tarafından gündeme 
getirilen yerel sorunlar ile 
diğer mesleki konular üzerine 
değerlendirme, açıklama ve bilgi 
paylaşımının yapıldığı toplantıda, 
mesleğimiz ve ülkedeki gelişmeler 
hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Toplantı sonunda 
Şubemiz tarafından, toplantıya 
katılan il/ilçe Temsilcilerine, bugüne 
kadar yürütmüş oldukları özverili 
çalışmalardan dolayı teşekkür 
belgeleri verildi. Toplantının 
ardından verilen akşam yemeği ile 
etkinlik sonlandırıldı.

HKMO’DAN HABERLER

HKMO İSTANBUL 
ŞUBE TEMSİLCİLER 
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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HKMO  Genel  Başkanı A. Fahri 
ÖZTEN‘ in  Danışma Kurulu 
konuşmasında  özetle; "Dünyada 
ve ülkemizde yaşanılan ekonomik, 
sosyal ve toplumsal gelişmeler, 
TMMOB ve Odalarımızın 
sorumlulukları, 1980‘ den sonra 
reformlar adı altında uygulamaya 
konulan programlar, IMF, DB 
ve DTÖ, kapitalizmin yarattığı 
ekonomik kriz ve sonuçları, meslek 
alanlarımızla ilgili alanlarda yapılan 
mevzuat değişiklikleri, Özelleştirme 
İdaresi uygulamaları, tarım, mera 
ve hazine arazileri, İller Bankası 
A.Ş, TOKİ, Kamu İhale Yasası, 
Tarım Bakanlığı uygulamaları (Arazi 
Toplulaştırma Tüzüğü, Görevde 

Yükselme Yönetmeliği), üniversiteler 
ve öğrenci kontenjanları, 
yaşanılmakta olan işsizlik, Odamız 
etkinlikleri (TMMOB CBS Kongresi, 
Yaz Eğitim Kampı, Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu vb.) ile 
barış, demokrasi ve özgürlükler .." 
konularında Odamız görüşlerini 
dile getirdi.

"Mehmet TORUN (MADENMO), 
Ali Fahri ÖZTEN (HKMO), Emre 
MARDAN (MO), Mehmet BESLEME 
(KMO), Turhan TUNCER (ZMO), 
Hakkı ATIL (JMO), Atakan GÜNAY 
(GIDAMO), Tarık ŞENGÜL (ŞPO), 
Şevket DEMİRBAŞ (JFMO), Ali 
Ekber ÇAKAR (MMO), Beşer 
BAYDAR (KMO), Cemal GÖKÇE 
(İMO), Selçuk SOYLU (MMO), 
Kurtuluş KAYA (EMO), İdris 
EKMEN (Diyarbakır İKK), Erhan 
KARAÇAY (EMO), Hüseyin ATICI 
(MMO), Kamer GÜLBEYAZ 
(Mersin İKK), Başak KOÇ (EMO), 
Pınar HOCAOĞULLARI (EMO), 
Cemalettin KÜÇÜK (TMMOB 
YK-Metalurji MO), Mehmet 
ÖZSAKARYA (MMO), Necati 
ŞAHİN (İMO), Tevfik PEKER 
(TMMOB Yüksek Onur Kurulu), 
Teoman LİVANELİ (İMO), Musa 
ÇEÇEN (EMO), Dinçer METE 
(MMO), Bahattin ALPARSLAN 
(MO)"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği‘nin 10 Ekim 2009 tarihinde 
ertelenen 40. Dönem 3. Danışma 
Kurulu toplantısı 6 Aralık 2009'da 
tamamlandı. 329 kişinin katıldığı 
Danışma Kurulu toplantısında, 
Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu‘nun meslek 
örgütlerine yönelik hazırladığı rapor 
ve Odaların seçim süreçlerine 
ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI‘nın açılış 
konuşmasıyla başlayan toplantıda, 
29‘u Danışma Kurulu üyesi olmak 
üzere 41 kişi söz aldı. Toplantıda 
konuşan Danışma Kurulu üyeleri 
sırasıyla şöyledir: 

TMMOB 40. DÖNEM 3. DANIŞMA 
KURULU 6 ARALIK‘TA YAPILDI
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Dr. Muhammed ŞAHİN çalıştay 
toplantısına ziyarette bulunarak 
başarı temennilerini bildirmiştir.

Çalıştayla ilgili olarak Komisyon 
Başkanı  Doç. Dr. Halil ERKAYA‘nın 
açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Bilgilendirme açısından, buraya 
nereden geldik sorusuna yanıt 
aramakla başlamakta fayda 
var  diye düşündüm, Burada 
hidrografik ölçmelerle ilgili 
çalışmalar, 2007 yılındaki Seyir 
Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri 
Plan ve Koordinasyon Kurulu 
Toplantısında gündeme geldi. 
Bu toplantıda alınan kararla,  
“Ülkemizde yapılacak batimetrik 
çalışmalar ile ilgili standartları 
ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadıyla, hidrografik mesaha 
ve harita üretim standartları 
çerçevesinde Ulusal Hidrografi 
standartların oluşturulması, 
bahse konu standartlara yönelik 
mevzuatın hazırlanması ve 
hidrografi eğitimi alanında 
ihtiyaç duyulan çalışmaların icra 
edilmesine ilişkin görev yapacak 
bir “Hidrografik Standartlar ve 
Eğitim Çalışma Grubu”nun teşkil 
edilmesine ve bu grubun yapacağı 
çalışma sonuçlarının 2008 yılı 
kurul toplantısına sunulmasına 
karar verilmiştir”. Bu kapsamda 
ilk adımın atıldığını söyleyebiliriz. 
Bu çalışma grubu oluşturuldu 

Dr. M. Zeki COŞKUN, Doç. Dr. 
Hakan KUTOĞLU, Yrd. Doç. 
Dr. Gürsel HOŞBAŞ, Yrd. Doç. 
Dr. Hakan AKÇIN, Yrd. Doç. 
Dr. Hediye ERDOĞAN,  Yrd. 
Doç. Dr. Emine TANIR,  Arş. 
Gör. Kutalmış GÜMÜŞ, Uzm. 
Taylan ÖCALAN, Müh. Hasan 
ŞİMŞEK; Selçuk Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN ve 
Yük. Müh. İlke EKİZOĞLU, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Tamer BAYBURA, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Metin SOYCAN, Yrd. Doç. 
Dr. Nihat ERSOY,  Yrd. Doç. Dr. 
Atınç  PIRTI, Arş. Gör. Dr. N. 
Onur AYKUT katılmıştır. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 

Hidrografik Ölçmeler Çalışma 
Toplantısı/Çalıştayı 9 Ocak 
2010 tarihinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi Ayazağa Kampüsün’de 
gerçekleştirilmiştir. 

Komisyon Başkanı olarak Doç. Dr. 
Halil ERKAYA‘nın yürütücülüğünde 
gerçekleştirilen çalıştay’a; HKMO 
Yönetim Kurulu’ndan Müh. Özkan 
TALAY, HKMO İstanbul Şubesinden 
Prof. Dr. Necla ULUĞTEKİN, Doç. 
Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK, Yrd. 
Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR, 
Mühendislik Ölçmeleri 
Komisyonundan Doç. Dr. Engin 
GÜLAL (Komisyon Sekreteri), Prof.
Dr.Mualla YALÇINKAYA, Doç. 
Dr. Reha Metin ALKAN, Doç. 

HİDROGRAFİK ÖLÇMELER ÇALIŞMA 
TOPLANTISI/ÇALIŞTAYI İSTANBUL’DA 

YAPILDI
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neredeyse yok denilebilecek 
düzeydedir. Halihazırda kayda 
değer tek eğitim Seyir, Hidrografi 
ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde açılan ve bahse konu 
kurumun personelini yetiştirmeye 
yönelik “Hidrografi Özel İhtisas” 
kurslarıdır. Bunun yanında bazı 
teknik üniversitelerimizin Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği 
lisans programlarına eklenmiş 
olan seçmeli dersler mevcut olup, 
bunların hidrograf eğitimi için 
öngörülen nazari ve uygulamalı 
kriterleri sağlamadığı açıktır. 

Hidrografik eğitim konusuna 
uluslararası düzeyde 
yaklaşıldığında, hidrografi eğitimi 
için gerekli asgari kriterleri 
belirleyen ve bu kriterlere uygun 
eğitim programlarını tanıyan 
ve onaylayan  “Hidrograflar 
ve Deniz Kartografları için 
Yeterlilik Standartları Uluslararası 
Tavsiye Kurulu (International 
Advisory Board on Standards of 
Competence for Hydrographers 
and Nautical Cartographers)” öne 
çıkmaktadır. Kurul; Uluslararası 
Hidrografi Teşkilatı (International 
Hydrographic Organization-
IHO), Uluslararası Ölçmeciler 
Federasyonu (Fédération 
Internationale des Géomètres 
-FIG) ve Uluslararası Kartograflar 
Birliği (International Cartographic 
Association-ICA)’nden seçilen 
uzmanlardan oluşmaktadır. 
Kurulu oluşturan uluslararası bu 
üç organda ülkemizi sırasıyla; 
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi 
Dairesi Başkanlığı, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası ve 
Harita Genel komutanlığı temsil 
etmektedir. Bahse konu kurul, 
hidrografik eğitim konusundaki 

da günümüzde hidrografi bilimi 
mühendislik faaliyetleri bakımından 
zorunlu bir unsur olarak ortaya 
çıkmaktadır. Hidrografi biliminin 
gerekleri yerine getirilmeden 
gerçekleştirilecek olan her türlü 
faaliyetin seyir emniyeti, ekonomi 
ve çevreye etki bakımlarından 
olumsuz neticeler barındırması 
kaçınılmazdır. Ülkemizde özellikle 
son yıllarda artış gösteren, 
denizlerde, göllerde ve diğer su 
yolları ile bu alanlara iştirakli 
kıyılardaki mühendislik faaliyetleri 
hidrografi biliminin önemini gün 
geçtikçe artırmaktadır.

1738 sayılı yasa ile Seyir, 
Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 
Başkanlığı; ülkemiz denizlerinde, 
kıyılarında ve gemi seyrine 
müsait göller ile su yollarında 
olmak üzere askeri, ekonomik 
ve bilimsel amaçlarla hidrografi, 
oşinografi ve jeofiziksel yönlerden 
mesaha, araştırma ve inceleme 
işleri yapmakla görevlendirilmiştir. 
Ülkemiz kıyılarının uzunluğu ve 
gün geçtikçe artan mühendislik 
faaliyetleri göz önüne alındığında, 
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi 
Dairesi Başkanlığı’nın yanında 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
teşebbüsün de hidrografik ölçüm 
faaliyetleri icra etmeye başladığı 
görülmektedir.
Ülkemizde hidrografi eğitimi 

ve 4 ayrı toplantı yapmıştır. Bu 
toplantılar sonucunda genelde bir 
standartlar oluşturma yönünde 
görüş birliği sağlanamadı. Görüş 
birliği sağlanamadığı için de 2008 
yılındaki koordinasyon kurulu 
toplantısına yetiştirilmesi anlamında 
çalışma yapmak üzere Seyir 
Hidrografi ve Oşinografi Dairesine 
bir yetki verildi. 

Seyir Hidrografi ve Oşinografi 
Dairesi, bir yıl içinde böyle bir 
yönetmelik hazırlayacaklardı ve 
2012 yılından sonra akredite 
olmamış eğitim programından 
mezun olmayan kişileri, hidrografik 
ölçmeler işini yapamayacakları 
konusunda ilke kararı alınmıştı. 
Ancak Seyir Hidrografi ve 
Oşinografi Dairesi Başkanlığındaki 
atamalar ve tayinler nedeniyle 
oradaki kadrolar değişti ve bu 
işler yapılamadı. Bir yıl içinde, 
ne bir yönetmelik hazırlanabildi, 
ne de 2012 yılına kadar geçerli 
sözü artık gündemde değil. Şu 
sıralarda Bakanlıklararası Harita 
İşleri Koordinasyon Kurulu’nda 
da Büyük ölçekli Harita ve Harita 
Bilgileri Üretim Yönetmeliği 
değişiklik önerileri görüşülmektedir. 
Bu kapsamda Hidrografi bölümü 
ile ilgili kısmının yönetmelik içine 
alınması DSİ tarafından önerilmişti.  
Bu konu daha görüşülmedi.  

Hidrografik Standartlar ve Eğitim 
Çalışma Grubu’nun, 2008 yılındaki 
Seyir Hidrografi ve Oşinografi 
Hizmetleri Plan ve Koordinasyon 
Kuruluna giderken sunduğu 
genel gerekçe şudur: Geçmişten 
günümüze hidrografi biliminden 
çoğunlukla seyir yapılabilir 
alanlarda seyir emniyetini 
sağlamak üzere faydalanılmış olsa 
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tarihinde İstanbul’da, Mühendislik 
Ölçmeleri Komisyonunca bir 
çalışma toplantısı / çalıştay 
düzenlenmesine karar vermiştir. 
Komisyonun talebi, HKMO Genel 
Merkezince uygun bulunmuş ve 
toplantı önceden planlandığı gibi 
9 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da 
İTÜ Ayazağa Kampüsünde 
yapılmıştır. 
 
Uluslararası Hidrografi Örgütü 
IHO’nun belirlediği ölçütler 
doğrultusunda, harita/geomatik/
jeodezi ve fotogrametri 
mühendisleri için nasıl bir eğitim 
verilmeli ve nerede verilmeli?  
Eğitim, üniversitelerde verilirse 
hangi platformda verilebilir? 
Sorularına yanıtlar aranmıştır.

Hidrografik Ölçmelerle ilgili 
eğitim programı, IHO'nun M5 
olarak adlandırılan yayınında 
ele alınmakta ve burada hangi 
derslerin okutulması gerektiğine, 
içeriğine kadar detaylı bilgi 
bulunmaktadır. Üniversitelerde 
yüksek lisans programları açılabilir 
ya da bu konuyla ilgili uygulama 
araştırma merkezleri oluşturulabilir. 
Ancak önceden mezun olmuş 
harita mühendisleri için HKMO'nun 
önderliğinde üniversitelerle işbirliği 
içinde bir sertifika programı 
açılabilir. 

Üniversitelerimizin harita/
geomatik/jeodezi ve fotogrametri 
mühendisliği bölümlerinde 
hidrografik ölçmeler ile ilgili 
derslerin, önceleri hiç verilmediği, 
daha sonraki yıllarda seçimlik ders 
olarak okutulduğunu biliyoruz. 
Dolayısıyla bazı meslektaşlarımızın 
hidrografik ölçmeler konusuna 
uzak kaldığını söyleyebiliriz. Bu 

farklı disiplinlerden uzmanların 
katılımıyla bir “Hidrografik 
Ölçmeler Paneli” düzenlenmiştir.  
Konusunda ilk kez düzenlenen ve 
4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu’nun ikinci günü olan 
15 Ekim 2009 da gerçekleştirilen 
Hidrografik Ölçmeler Panelinde, 
eğitim ve standartlar konusu 
detaylı bir şeklide ele alınmış, 
uygulamadaki sorunlar dile 
getirilmiş ve çözüm önerileri 
tartışılmıştır.  Panelden elde edilen 
sonuçların, meslektaşlarımıza bu 
alanda yapacakları uygulamalarda 
yeni açılımları sağlayacak yol 
haritalarının çizilmesinde önemli bir 
rol oynaması beklenmektedir.

Panelden çıkan önemli 
sonuçlardan biri de, harita / 
geomatik / jeodezi ve fotogrametri 
mühendisliği eğitim-öğretimi 
yapılan üniversitelerimizde, eğitim-
öğretim planları içinde hidrografik 
ölçmelerin ele alınıp yeni bir 
değerlendirme yapılması gereğini 
hissettirmiştir.   

4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumun ikinci günü akşamı 
olan 15.10.2009 tarihinde 
yapılan Mühendislik Ölçmeleri 
Komisyonunu toplantısında; 
hidrografik ölçmeler eğitimine 
yönelik olarak izlenecek yolu 
belirlemek amacıyla 9 Ocak 2010 

tek uluslararası ihtisas kurumu 
olup, gelişmiş ülkelerin tamamı 
kurulun tanımış olduğu eğitim 
programlarına sahiptir. Bu eğitim 
programlarını tamamlamış kişilere 
hidrografik faaliyet icra edebilme 
ehliyeti verilmektedir.   

Hidrografi alanındaki bir diğer 
önemli sorun ise hidrografik 
ölçümler icra edilirken uygulanacak 
standartların mevzuatımıza 
yansıtılmamış olmasıdır. Temel 
olarak kara haritacılığının 
ihtiyaçları esas alınarak hazırlanmış 
olan “Büyük Ölçekli Harita ve 
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği”, 
deniz haritacılığına yönelik olarak 
icra edilen hidrografik ölçümler 
için ihtiyaç duyulan standartları 
karşılamamaktadır. Hidrografik 
ölçüm standartlarına yönelik 
olarak faaliyet gösteren tek 
uluslararası ihtisas kurumu olan 
Uluslararası Hidrografi Teşkilatı 
(International Hydrographic 
Organization-IHO) tarafından 
hazırlanan standartların ulusal 
mevzuatımızla uyumlandırılması 
gereklidir. Bu kapsamda; kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel 
teşebbüsün ihtiyaçlarını da göz 
önünde bulundurarak, Uluslararası 
Hidrografi Teşkilatı tarafından 
hazırlanmış olan standartların 
üzerine bina edilecek şekilde ulusal 
hidrografik ölçüm standartlarının, 
kontrol ve arşivleme yöntemlerinin 
hazırlanması uygun olacaktır.

Son yıllarda kıyı mühendisliği ve 
su yapılarına dönük mühendislik 
projelerindeki artışa paralel olarak 
Hidrografik Ölçmeler konusu ön 
plana çıkmaya başlamıştır. Bu 
bağlamda konuyla ilgili üç ayağı; 
Üniversite, özel sektör ve kamudan 
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    a) Askeri, ekonomik ve bilimsel 
amaçlarla hidrografi, oşinografi 
ve jeofiziksel yönlerden mesaha, 
araştırma ve inceleme işleri 
yapmak,                      
    b) Resmi ve özel kurum 
ve şahıslar tarafından özel 
vasıtalarla yaptırılacak hidrografik, 
oşinografik ve jeofiziksel mesaha 
ve araştırmalara ait olup birer 
nüshalarını Kuruma vermek 
zorunda bulundukları her 
türlü data, plan ve haritaların 
arşivlenmesini yapmak,                                                    
    c) Resmi ve özel kurum ve 
şahıslar tarafından yapılacak 
hidrografik, oşinografik ve 
jeofiziksel mesaha ve araştırmalara 
koordinatörlük yapmak,           
şeklinde tanımlanmaktadır.  Aynı 
Kanunun 1. Maddesine göre de 
Türkiye hudutları dahilinde, seyir 
ve hidrografi hizmet ve görevleri 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 
bu Komutanlığa bağlı kurumca 
yönetilir.   

Çalıştaydan Notlar:

9 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da 
İTÜ’ Ayazağa Kampüsünde 
yapılan çalıştayda, hidrografik 
ölçmeler eğitimi konusundaki 
öneriler, üniversitelerde lisans 
ve yüksek lisans programları ile 
üniversitelerin ilgili birimlerinin tek 
başına ya da HKMO ile ortaklaşa 
düzenleyecekleri sertifikasyon 
programları üzerine yoğunluk 
kazanmıştır. Hidrografik ölçmelerle 
ilgili standartların belirlenmesi 
konusu da toplantıda ağırlıklı 
olarak ele alınan bir diğer konudur. 
Gerek eğitim, gerekse standartlar 
konusunda acil eylem planı 
yapılması ve bu eylem planının, 
Odamız öncülüğünde Mühendislik 

belirlenebilmektedir. Hidrografik 
ölçmelerdeki iki temel işlem, 
suyun üzerindeki noktaların yatay 
koordinatlarının belirlenmesi 
ve bu noktada yapılan derinlik 
ölçümleridir. Günümüzde 
GNSS teknolojisi ile derinlik 
ölçümü yapılan noktaların yatay 
konumları geçmişe göre çok 
daha kolay ve daha doğru olarak 
belirlenmektedir. 

Hidrografik ölçmelerdeki bir 
diğer temel işlem de, derinlik 
ölçmeleridir. Bathos ve Metry 
kelimelerinin bir araya gelmesiyle 
oluşan batimetri, hidrografide 
derinlik anlamına gelmektedir. Bazı 

kaynaklarda batimetrik ölçmeler 
olarak da tanımlanan derinlik 
ölçmeleri geçmişte ip, lata ve tel 
iskandiller yardımıyla yapılırken 
günümüzde akustik ve lazer (lidar) 
iskandil yöntemleri kullanılarak 
yapılmaktadır.

7.6.1973 tarihli ve 14557 sayılı 
Resmi gazetede yayımlanan 
“Seyir ve Hidrografi Hizmetleri 
Kanunu”nun 3. Maddesine 
göre; denizlerde, kıyılarda ve 
gemi seyrine müsait göller ile su 
yollarında olmak üzere belirtilen 
seyir ve hidrografi işlerinden 
bazıları;                                    

nedenle, mesleğimizle ilgili güncel 
konular arasında kendisine ilk 
sıralarda yer bulan hidrografik 
ölçmeler hakkında açıklayıcı bilgi 
vermek yararlı olacaktır.

Hidrografik Ölçmeler, yeryüzünün 
sularla örtülü bölgelerinin 
topografik durumunu belirlemek 
amacı ile geliştirilmiş bir 
bilimdir. Amacı nedeni ile klasik 
topografyanın, başka bir deyişle 
klasik haritacılığın bir koludur. 
Sualtı Harita Ölçmeleri olarak 
da adlandırmak kabildir. (M. 
Gündoğdu Özgen, Emirhan 
Algül; 1977). Hidrografik 
Ölçmeler, Yeryüzünün sularla 
kaplı bölümlerinin (deniz, göl ve 
akarsu gibi) topografik durumunu 
belirlemek için yapılan ölçmelerdir 
(Halil Erkaya,  R. Gürsel Hoşbaş; 
1998). Hidrografi, navigasyon ve 
mühendislik amaçlı olmak üzere, 
açık deniz faaliyetleri, araştırma, 
çevre koruma gibi amaçlar için 
sularla kaplı alanların ölçülmesini 
ve kıyıların belirlenmesini konu 
edinen uygulamalı bir bilim dalıdır 
(IHO, 2007, N. Onur Aykut 2009). 
1738 sayılı Seyir ve Hidrografi 
Hizmetleri Kanunundaki tanıma 
göre hidrografi, denizler, nehirler 
ve diğer sular ile bunları çevreleyen 
kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve 
kolaylığı için bilinmesi gereken 
bütün temel unsurları ölçen, 
inceleyen ve bunları denizcilerin 
kullanmalarına elverişli bir şekilde 
sunan bilim dalıdır.

Sularla kaplı bölgelerden en verimli 
biçimde yararlanmak için bu 
bölgelerin sualtı topografyasının 
güncel olarak bilinmesi önemlidir. 
Bu topografya, günümüzde 
modern ölçme sistemleri ile 
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ölçmeleri, endüstriyel ölçmeler 
vb. konularda da yönetmelik 
çıkarılması konusunda geçmişte 
BÖHHBÜY ile ilgili çalışmalar 
sürecinde değerlendirilmelerde 
bulunulduğu ifade edilmiştir. 
Seyir Hidrografi ve Oşinografi 
Dairesi (SHOD), IHO nun S-44 
standartlarını baz alarak kendi 
çalışmaları için bir mevzuat 
oluşturmuştur. DSİ ve İSKİ’nin 
çalışmalarında SHOD un ilgili 
mevzuatı kullanılmıyor. Standartlar,  
CBS kapsamında geliştirilmelidir. 
TÜRKSAT tarafından yapılacak 
çalışmalar incelenmelidir.

Farklı disiplinlerle yapılacak ortak 
çalışmalarla hidrografik ölçmeler 
konusunda ayrı bir  “Hidrografik/
Batimetrik Harita ve Harita Bilgileri 
Üretim Yönetmeliği” yönetmeliği 
yapılmalı ve BÖHHBÜY ile 
bağlantısı kurulmalı. Mevcut 
BÖHHBÜY’e belirli ibareler 
eklenerek, hidrografik ölçmeler, 
madencilik ölçmeleri, endüstriyel 
ölçmeler vb. konularda 
hazırlanacak yönetmeliklerle 
bağlantısı sağlanabilir.  
Oluşturulacak bu yönetmeliklerin 
hazırlanmasında HKMO etkin 
biçimde yer almalıdır.

Yukarıda özet olarak değinilen 
konulardan da anlaşılacağı üzere,  
Çalışma Toplantısı/Çalıştayın 
verimli ve yararlı geçtiği açıktır. Bu 
tür etkinlikleri daha da arttırmamız 
gerektiği görülmektedir. 21 Haziran 
Dünya Hidrografi Günü olarak 
kutlanmaktadır. Bu yıldan itibaren 
HKMO olarak bizler de bu günü 
kutlamaya başlayabiliriz." 

alanında yetiştirilmek üzere 
genç akademisyenler istihdam 
etmeli ve donanım konusunda 
kendilerini geliştirmelidir. Bu 
konularda daha çok yüksek 
lisans ve doktora yapılmalıdır. 
Üniversitelerde yüksek lisans 
programı oluşturulması için altyapı 
çalışmaları yapılmalıdır. Deniz 
kadastrosu konusu ile hidrografik 
ölçmelerin entegrasyonu yapılmalı 
ve konuyla ilgili olarak YÖK 
nezdinde yapılacak girişimler de 
takip edilmelidir.

Üniversiteler tarafından bir 
konsorsiyum kurularak hidrografik 
araştırmalar merkezi kurulabilir. 
DPT’den destek alınabilir ya 
da TÜBİTAK programlarından 
yararlanılabilir. Kaynak yaratılmalı 
ve disiplinler arası çalışmalarda 
ön plana çıkmalıyız. Bu alan çok 
disiplinli, öncü biz olmalıyız ve 
sahiplenmeliyiz.
 
Sertifika Programları:

Sertifika programları, HKMO - 
üniversite işbirliği çerçevesinde 
açılmalı. Hidrografik ölçmeler 
eğitimi için, uluslararası 
sertifikasyonda A ve/veya B sınıfı 
sertifikanın hedeflenmelidir. 
Hidrografi, çok disiplinli uygulamalı 
bir bilim dalı olduğu için 
hidrografik ölçmeler eğitiminin 
ilgili diğer disiplinleri de kapsaması 
gerekir. Oda,  FIG ile ilişkilerinde 
bu konuya ağırlık vermelidir. Oda 
öncülüğünde çalışmalar yapılmalı. 
Mevcut Mühendislik Ölçmeleri 
Komisyonunun altında çalışma 
grupları oluşturulmalıdır. 

Standartlar/Yönetmelikler:

Yalnızca hidrografik ölçmeler değil, 
madencilik ölçmeleri, deformasyon 

Ölçmeleri Komisyonu ve alt 
çalışma gruplarının oluşturacağı 
verilerle ve destekle yürütülmesinin 
yararlı olacağı ifade edilmiştir. 
Toplantıda ele alınan konuları, 
öne çıkan görüşleri ve önerileri şu 
şekilde özetleyebiliriz:

Üniversitelerdeki Lisans Eğitimi:

Hidrografik ölçmeler konusunda 
üniversitelerde verilen seçmeli 
derslerin ders programlarında 
zorunlu hale getirilmesi, 
özellikle lisans programlarında 
yer alması gerektiği, ayrıca 
madencilik ölçmeleri ve özel 
ölçmeler konusundaki derslerin 
de lisans eğitiminde zorunlu 
hale getirilmesinin iyi olacağı; 
ancak ders planlarında yeterli yer 
olmaması nedeniyle bu derslerin 
seçimlik olmak durumunda olduğu 
ifade edilmiştir.  Hidrografik 
ölçmeler dersi olmayan 
bölümlerde, hidrografik ölçmelerle 
ilgili konuların, ölçme bilgisi 
dersleri içinde verilmesi gerektiği 
ifade edilmiştir.

Çeşitli üniversitelerdeki 
harita/geomatik/jeodezi ve 
fotogrametri mühendisliği 
bölümlerinin ders programları 
birbirine benzemektedir. Belli 
bölümlerimizde hidrografik 
ölçmeler ön plana çıkarılmalı, bu 
konu ile ilgili üniversitelerde yaz 
kampları yapılmalıdır. DSİ’nin 
barajlarından birinde bu konu 
ile ilgili kamp ve kurs yapılması 
düşüncesi değerlendirilebilir.

Üniversitelerdeki Lisansüstü Eğitimi:

Üniversiteler donanım ve 
yeterli eğitici açısından bu 
programları açmaya hazır mı?  
Üniversiteler, hidrografik ölçmeler 
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arkadaşlarımıza teşekkürü borç 
biliyoruz. Yeni çalışma döneminde 
Şube Yönetim Kurullarında 
görev alan arkadaşlara başarılar 
diliyoruz.

Şubelerimizde yapılan Genel 
Kurullar sonrası, Genel Merkez 
Genel Kurulu için 519 delege 
belirlenmiştir. Doğal delegeler (21) 
ile birlikte toplam delege sayısı 
540‘dır.

sorunlarımızın ülke sorunlarından 
ayrılamayacağı anlayışı içinde 
toplumsal sürecin içinde aktif 
yer aldılar. Omuz omuza Oda 
çalışmalarının başarılı bir şekilde 
sürüdürülmesine önemli katkı ve 
destek verdiler. Örgütümüzün 
kurumsal ve demokratik işleyişi 
içinde her zaman sorumluluk 
bilinci ile hareket ettiler. Tüm 

ODAMIZIN ŞUBE 
GENEL KURULLARI 

TAMAMLANDI

Adana Şubesi 34

Ankara Şubesi 106

Antalya Şubesi 24

Bursa Şubesi 27

Diyarbakır Şubesi 16

İstanbul Şubesi 150

İzmir Şubesi 56

Konya Şubesi 28

Samsun Şubesi 19

Trabzon Şubesi 26

TOPLAM 485

Çorum temsilciliği 3

Erzurum temsilciliği 5

Kayseri temsilciliği 8

Malatya temsilciliği 9

Sivas temsilciliği 8

TOPLAM 33

Doğal Delege 21

GENEL TOPLAM 540
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Odamızın Şube Genel Kurulları, 
10 Şube ve 5 Merkeze bağlı 
temsilciliklerimizde yapılan Genel 
Kurullar ile tamamlandı. Şube 
Genel Kurulları; 16-17 Ocak 
2010 tarihlerinde Adana ve Konya 
şubelerimizde, 23-24 Ocak 2010 
tarihlerinde Diyarbakır, İzmir ve 
Trabzon şubelerimizde, 30-31 
Ocak 2010 tarihlerinde İstanbul 
şubemizde, 6-7 Şubat 2010 
tarihlerinde Ankara ve Samsun 
şubelerimizde, 13-14 Şubat 2010 
tarihlerinde Bursa şubemizde ve 
20-21 Şubat 2010 tarihlerinde 
Antalya şubemizde yapıldı. Tüm 
Şube Genel Kurullarına, Genel 
Merkez Yönetim Kurulu'ndan da 
katılım sağlandı. Genel Kurullar 
sonucunda iki yıllık dönem 
için görev yapmak üzere Şube 
Yönetim Kurulları seçildi ve görev 
dağılımları belirlendi.

2008-2010 çalışma döneminde 
Şube Yönetim Kurullarında 
görev alan arkadaşlar iki yıl 
boyunca yoğun ve özverili 
çalışmalarda bulundular. Bir 
yandan mesleğimizin gelişmesi 
ve meslektaşlarımızın sorunlarının 
çözümü yönünde çalışmalar 
yaparken diğer yandan mesleki 



4 yılı yurtdışında olmak üzere 
çalıştı. 2006 yılı sonundan itibaren 
kendi şirketini kurarak serbest 
çalışmaktadır. Bu süreçte Adana 
Şube Yönetim Kurulunda yedek üye, 
üye ve Genel  Merkezde Yönetim 
Kurulu yedek üyesi olarak görev 
yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

(8231)
Bora TULUNAY  
(Üye)

1979 yılında 
Adana’da doğdu. 

Selçuk Üniversitesi’nden 2004 
yılında mezun oldu. 40. dönem 
HKMO Adana Şubesi yedek 
üyeliğinde bulundu. 41. Dönem 
HKMO Adana Şubesinde asil üye 
olarak görev yapmakta. Halen 
Adana ili Yüreğir İlçe Belediyesinde 
kontrol mühendisi olarak görev 
yapmaktadır. Evlidir.

(7049) 
Ali KUZU 
(Sayman)

1973 yılında 
Adana’da doğdu. İlk 
ve Orta öğrenimini 

bu şehirde tamamladı. 2000 yılında 
İTÜ’den mezun oldu. HKMO Adana 
Şube 5. Dönem Yönetim Kurulunda 
Saymanlık görevinde bulundu. 6. 
dönemde Genel Merkez delegeliği 
yaptı. Halen Adana’da Serbest 
Harita ve Kadastro Mühendisi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.  

(1798)
Yaşar TANRIVERDİ
(Üye)

05.05.1955 tarihinde 
Adana'nın Ceyhan 
İlçesinde doğdu. İlk, 

Orta ve Lise eğitimini Ceyhan'da 
tamamladı. 1979 yılında İstanbul 
Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun 
oldu. HKMO Adana Şubesinin 
çeşitli organlarında görev yaptı. 
1984 yılından bu yana Adana'da 
Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendisi olarak çalışmaktadır. 
Evli, iki çocuk babasıdır.  

(3761)
İlyas 
KÜÇÜKTOPANA 
(Üye)

1965 yılında 
Karaisalı- Adana’da doğdu. Selçuk 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotoğrametri 
Bölümünden mezun oldu. 2006 
yılı sonuna kadar özel sektörde 
otoyol, havaalanı, barajsulama,  
termik santral ve şehir alt yapısı 
gibi büyük mühendislik yapılarında 

(2889)
Hasan ZENGİN 
(Başkan)

1963 yılında 
Trabzon’da doğdu. 
1985 yılında KTÜ’den 

mezun oldu. Şube Yazmanlığı ve 
Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerinde bulundu. Halen İller 
Bankası 8. Bölge Müdürlüğü'nde 
görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

(2694) 
Adnan ÇETİN 
(II. Başkan)

1960 yılında 
Adana'da doğdu. 
İstanbul Teknik 

Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Bölümünden mezun oldu. 3 yıl özel 
sektörde çalıştı. 40. ve 41. Dönem 
genel kurul delegeliği yaptı. Aynı 
dönemlerde Adana Şube yedek 
üyeliği ve İl Temsilciliği görevlerinde 
bulundu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. Halen Adana'da  Serbest 
Harita ve Kadastro Mühendisi 
olarak çalışmaktadır.

(6247)
Cem 
KÜÇÜKEKMEKÇİ 
(Yazman)

1973 yılında 
Almanya, 

Schleswig'de doğdu. 1991 yılında 
Ayas Kolejinden mezun oldu. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve 
Kadastro Mühendisliği Bölümünü 
1997 yılında tamamladı. Mezun 
olduğu tarihten itibaren ortağı 
olduğu  firmada serbest  olarak 
çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce 
bilmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Mahmut Barış ERBEY 

Eyyüp AYDIN 

Umut ERDİL 

Mehmet DOĞAN 

İbrahim Özgür NERGİZ 

Mehmet Ali DEMİRBAŞ 

İbrahim DOĞAN 
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atandı. 1992 yılında Çankaya 
Belediyesi'nden ve memuriyetten istifa 
etti.1998 yılına kadar inşaat ve harita 
işleri müteahhitliği yaptı. Aynı yılda 
HKMO Ankara Şube Müdürü olarak 
göreve başladı. On yıl boyunca oda 
faaliyetlerine katkı sağlayan İşbiliroğlu, 
2008 yılında emekli oldu. HKMO Onur 
Kurulu Üyeliği ile çeşitli organlarda yer 
almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

(4291) 
Asude ERCİN 
(Üye)

1965 yılında Giresun'un 
Dereli ilçesinde 
doğdu. İlk ve orta 

öğrenimini Trabzon'un Beşikdüzü 
ilçesinde tamamladı. 1986 yılında KTÜ 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü'nden mezun oldu. 1987 
yılında İller Bankası Kastamonu Bölge 
Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1991 
yılından beri aynı kurumun Genel 
Müdürlük bünyesindeki Harita Dairesi 
Başkanlığında çalışmaktadır. HKMO 
Ankara Şubesi'nin Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikler komisyonlarında yer aldı. 
2008-2010 HKMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

1998 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
1998 yılında İller Bankası Genel 
Müdürlüğü Kastamonu Bölge 
Müdürlüğünde göreve başlamış olup, 
İller Bankası Genel Müdürlüğü Şehircilik 
Dairesi Başkanlığı’nda görevine devam 
etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

(1774)
Halil AKDENİZ 
(Üye)

1955 yılında 
Afyonkarahisar'da 
doğdu. Lisans eğitimini 

Harita Yüksek Teknik Okulunda 1979 
yılında tamamladı. Yüksek Lisans 
eğitimini 1996 yılında, doktora eğitimini 
2000 yılında Ankara Üniversitesi'nde 
tamamladı. 2007 yılında doçent unvanı 
aldı. Harita Genel Komutanlığı’nda 
Şube Müdürü, Fotogrametri Dairesi 
Başkanı, Teknik Hizmetler Başkanı 
görevlerinde bulundu ve 30 Ağustos 
2007 tarihinde emekli oldu. Bir 
kitabı çeşitli ulusal ve uluslararası 
bilimsel toplantılarda sunulmuş 
ve yayımlanmış birçok makale ve 
bildirileri bulunmaktadır. Halen, 
Ankara Üniversitesinde yarı zamanlı 
olarak, yüksek lisans ve doktora 
dersleri vermektedir. 2008-2010 Şube 
Yönetim Kurulu başkanlık görevinde 
bulunmuştur. HKMO Kırsal ve Kentsel 
Alan Düzenlemesi Komisyonu Üyeliğini 
ve Oda adına Bakanlıklararası Harita 
İşlerini Koordinasyon ve Planlama 
Kurulu'nun Bilimsel Araştırma ve 
Koordinasyon Komisyonu faaliyetlerini 
yürütmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

(1720) 
Murat 
İŞBİLİROĞLU 
(Üye)

1953 yılında Ankara'da 
doğdu. İlkokul, ortaokul 

ve liseyi Ankara'da okudu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi'nden 1979 yılında 
mezun oldu.1980 yılında Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Fen İşleri 
Dairesi Başkanlığı'nda göreve başladı. 
Daha sonra Çankaya Belediyesi 
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne 

(3578) 
Nihat ERDOĞAN 
(Başkan)

1966 yılında 
Nevşehir’de doğmuştur. 
1987 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi 

İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
1989 yılında Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünde Kamu görevine başladı. 
Siirt, Batman ve Kırıkkale Kadastro 
müdürlüğünde Kontrol mühendisliği ve 
Kırıkkale Kadastro Müdürlüğü yaptı. 
2004 yılından itibaren de Kadastro 
Dairesi Başkanlığında şube müdürü 
olarak görevine devam etmektedir. Evli 
ve 3 çocuk babasıdır.

(4271) 
Ergün GÖKTEN 
(II. Başkan)

1970 Ankara doğumlu 
olup 1991 yılında 
Selçuk Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu.
1992–1997 yıllarında Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünde kamu 
görevinde bulunmuş olup, halen 
özel sektörde çalışmalarına devam 
etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

(9097)
Neşe BUÇAN 
(Yazman) 

1974 Rize doğumludur. 
1996 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi 

İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
1997 yılında Rize Pazar Belediyesinde 
göreve başladı. 1998 yılından itibaren 
de Fen Dairesi Başkanlığında görevine 
devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk 
annesidir.

(6436) 
İskender 
KABAOĞLU 
(Sayman)

1977 tarihinde 
Kastamonu’da doğdu. 

ANKARA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Hakan AKÇIN

Kutlu ERAT

Önder KARAGÖZ

Yusuf MEŞHUR

Hasan AVCI

Burak SAĞLAM

Sinan ALTINIŞIK

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI



(2426)
Ali TOPDEMİR 
(Başkan)

1956 Yılında 
Antalya’da doğdu.İlk 
ve Orta Öğrenimini 

Antalya’da tamamladı.1983’de 
Karadeniz Teknik Üniversitesinden 
mezun oldu. 2010 Yılında Emekli 
oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

(1262)
İlyas AKÇAPINAR 
(II.Başkan)

1954 Uşak-Sivaslı’da 
doğdu.1976 yılında 

Karadeniz Teknik Üniversitesinden 
mezun oldu.11 Yıl İller Bankası 
Bünyesinde görev yaptı.23 yıldır Özel 
sektörde Serbest Harita Mühendisi 
olarak görev yapmaktadır. Evli ve İki 
çocuk babasıdır.

(3041) 
Kazım AY 
(Sayman)

1961 Yılı Mersinde 
doğdu.1987 yılında 

Selçuk Üniversitesinden mezun oldu.
İller Bankası V. Bölge Müdürlüğünde 
görev yapmaktadır.1992-2002 
yılları arasında HKMO Antalya 
Şube Yönetim Kurulunda değişik 
görevlerde bulundu.Evli ve İki çocuk 
babasıdır.

(5945) 
Ümit ERTÜRK  
(Yazman)

1973 Yılında 
Antalya’da 

doğdu.1997 yılında İstanbul Teknik 

Üniversitesi Jeodezi ve Fogrametri 
Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu.Halen ERTÜRK Harita Müh.Ltd.
Şti.’de görev yapmaktadır.Evli ve İki 
çocuk babasıdır.

(5008) 
İlhami OKUDAN 
(Üye)

1967 yılında Antalya 
İli, Serik İlçesi,Gebiz 
Beldesi Aşağıoba 

Köyü'nde doğdu.Yıldız Teknik 
Üniversitesi Harita ve Kadastro 
Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu.8.Dönem HKMO Antalya 
Şube Yönetim Kurulu üyeliği,9.
Dönem Şube Başkanlığı görevlerinde 
bulundu.1993 Yılından beri Antalya 
‘da kendi kurucusu olduğu OKUDAN 
Harita Müh. Müş.Tur.ve San.Ltd.
Şti.’de Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendisi olarak çalışmaktadır,Evli 
ve İki çocuk babası.

(4384) 
T.Fikret HORZUM 
(Üye)

1965 yılında Dinar’da 
doğdu.1987 yılında 
Akdeniz Üniversitesi 

Antalya MYO Harita Kadastro ön 
lisans programını bitirdi.1992 yılında 
İTÜ İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve 
Fotogrametri Müh.liği bölümünde 
Lisans eğitimini tamamladı. 1993 
yılında 231. Kısa Dönem askerlik 
hizmetini yerine getirdi. HKMO 
Antalya Şubesi 4.5.7.ve 9. Dönem 
Yönetim Kurulu üyeliği ve 40.41. ve 
42. Dönem Genel Kurul Delegasyon 
görevlerinde bulundu. 1995 yılından 
beri Akdeniz Üniversitesi Teknik 
Bilimler MYO Harita ve Kadastro 
Programında Öğretim Görevlisi 

olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

(7737) 
Ömer Özgür 
ERBAŞ 
(Üye)

1973 yılında 
Antalya’da doğdu.1991 de Ankara 
Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden 
mezun oldu.1996 Yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro 
Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Kadastro çalışmalarında GPS 
Uygulamaları konulu Yüksek Lisans 
tezi ,1997-1998 Ilgın Kadastro 
Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği 
, 1998-2000 Manavgat Kadastro 
Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği, 
2000’den itibaren Antalya Kadastro 
Müdürlüğü Kontrol Mühendisi olarak 
çalışmakta ve 2005 Yılından itibaren 
halen Tapu ve Kadastro VI.Bölge 
Müdürlüğünde geçici görevli olarak 
görev yapmakta Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

19Mart 2010

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

ANTALYA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

İbrahim ATÇAKARLAR

Niyazi ERTAN 

Ufuk AYDIN 

Zeynali DEMİREL 

Murat MİNNETOĞLU

İlhan TIĞLI 

Okan HANÇER 
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(6457) 
İsmail DUYAR 
(Üye)

1974 Yenişehir-Bursa'da 
doğdu. Ortaokulu Bursa Erkek 
Lisesi, Liseyi Tapu ve Kadastrol 
Meslek Lisesi, üniversiteyi Yıldız 

Teknik Üniversitesinde tamaladı. 1992-2000 arası 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde, 2000-2004 
arası T. Garanti Bankası A.Ş.'de, 2004-2005 
arasında ise Çelen Kurumsal Değerleme A.Ş.'de 
çalıştı. 2005 yılında Çınar Taşınmaz Değerleme ve 
Müşavirlik A.Ş.'yi kurdu. Halen çalışmaya devam 
etmektedir.

(8595) 
Ömer ZOZİK 
(Üye)

1979 yılında Trabzon'da 
doğdu. 200 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği'nden mezun oldu. 
2002-2004 yılları arasında Karadeniz Sahil 
Yolu kamulaştırma projelerinde çalıştı. 2006-
2007 yılları arasında Antalya'da kadastro işinde 
çalıştı. 2007 yılından bu yana Bursa Bayındırlık İl 
Müdürlüğü'nde çalışmaktadır. 9. Dönem Yönetim 
Yedek Kurulu Yedek üyeliği yapmıştır. Evlidir.

tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Bölümü'nden 1995 yılında mezun 
oldu. Askerliğini tamamladıktan sonra 8 yıl özel 
sektörde çalıştı. 2004 yılında Yıldırım Belediyesi 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde göreve başladı. 
Halen Yıldırım Belediyesi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü'nde Harita Mühdensisi olarak görev 
yapmaktadır. 9. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. 

(5850)
Ali Faruk ÇOLAK 
(Sayman)

1974 yılı Trabzon 
Akçaabat'ta doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini 

Trabzon'da tamamladı. 1996 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi'nin Jeodezi ve Fotogrametri 
Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında HİMAK 
LTD. ŞTİ.'nde göreve başladı. Askerlik görevini 
tamamladıktan sonra 1998 yılı kasım ayında 
HİMAK 1 LTD. ŞTİ.'nde göreve başladı. 2002 
yılında DÜZEY HARİTA mühendislik bürosunu 
kurdu. 10 Mayıs 2005 tarihinde DÜZEY HARİTA 
- İNŞAAT - MAKİNA - JEOLOJİ LTD. ŞTİ.'ni kurdu. 
Halen şirketin müdürü olarak görevine devam 
etmektedir. HKMO Bursa Şubesi 8. ve 9. dönem 
yedek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mayıs 2009 
tarihinden itibaren Şube Saymanlığı görevini 
yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

(6478) 
Mesut ÖZEN 
(Üye)

1976 Bursa'da doğdu. İlk, orta 
ve lise öğrenimini Bursa'da 
tamamladı. 1998 yılında Yıldız 

Teknik Üniversitesi'nin Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği  Bölümünü, 2002 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi'nde Yüksek Lisan Öğrenimini 
tamamladı. 1998 - 2000 yılları arasında Bursa 
KDİ Projesi kapsamında Güzelyurt Akarlar Şti.'nde 
2000-2001 yılları arasında HİMAK 1 LTD. 
ŞTİ'nde çalıştı. Askerlik görevi sırasında Harita 
Genel Komutanlığı'nın Coğrafi Bilgi Sistemi Veri 
Temini çalışmalarında görev aldı. 2002-2004 
yılları arasında Elsan-Alfabim Kent Bilgi Sistemleri 
Ticaret Şti'nde proje yöneticisi olarak Türkiye'nin 
çeşitli şehirlerinde kent bilgi sistemleri ve coğrafi 
bilgi sistemleri kurulumlarında görev aldı. 2004 
yılından itibaren Bursa Osmangazi Belediyesi 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde Kontrol 
Mühendisi olarak çalışmaya başladı. HKMO 
Bursa Şubesi'nin 8. ve 9. dönemlerinde Bilimsel ve 
Teknik Etkinlikler Komisyonu görevi ve 9. dönem 
Yedek Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

(3980) 
Ufuk AY 
(Başkan)

1965 Bozyük'te doğdu. İlk, 
orta öğrenimini  Bozyük'te 
tamamladı. 1982 yılında 
Tapu ve Kadastro Meslek 

Lisesi'ni bitirerek Ceyhan Kadastro Müdürlüğü'nde 
Fen Memuru olarak çalıştı. 1982 yılında Dokuz 
Eylül Üniversitesi İşletme Bölümüne 1 yıl devam 
ettikten sonra, 1983 yılında girdiği Yıldız 
Üniversitesi'nden 1988 yılında Harita Kadastro 
Mühendisi olarak Mezun oldu. Bir yıl serbest 
çalıştı. Göreve başladığı 1989 yılından beri Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde 
Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. 1994-1998 
yılları arasında Osmangazi ve Nilüfer Kadastro 
Müdürlüğü'nde çalışmış olup, 1998-2008 yılları 
arasında Yıldırım Kadastro Müdürlüğü'nde 
Kontrol Mühendisi ve Müdür Vekili olarak görev 
yapmıştır. Ağustos 2008 tarihinde Osmangazi 
Kadastro Müdürlüğü'nde Kontrol Mühendisi ve 
2009 yılbaşından Ağustos 2009'a kadar Müdür 
Vekili olarak görev yapmıştır. Şu an Osmangazi 
Kadastro Müdürlüğü'nde Kontrol Mühendisi 
olarak görev yapmaktadır. Nilüfer'e LİHKAB 
açmaya hak kazanmıştır. HKMO Bursa Şubesi 7. 
ve 8. dönemlerde Şube Yazmanlığı 9. dönemde 
2. Başkan ve Mayıs 2009'dan itibaren Şube 
Başkanlığı yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

(6443)
Hakan BEBEK 
(II. Başkan)

1975 Trabzon'da doğdu. 
İlk, orta, lise öğrenimini 
Trabzon'da tamamladı. 

1997 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Bölümü'nden mezun oldu. 1 yıl 
özel sektörde çalıştıktan sonra 1998 yılında 
Bursa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nde göreve 
başladı. 10 yıl bu kurumda görev yaptıktan 
sonra Mayıs 2008'de Bursa İl Özel İdaresi İmar 
ve Kentsel İyileştirme Müdürü olarak atandı. 
Halen bu görevini sürdürmektedir. 2004 yılında 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. HKMO 
Bursa Şubesi 7. Dönem Bilimsel ve Teknik 
Etkinlikler Komisyonu Başkanlığı, 8. Dönem 
Şube Saymanlığı, 9. Dönem de Şube Yazmanlığı 
görevini yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

(6076) 
Ahmet Ergin 
MUŞLU 
(Yazman)

1971 Bitlis'te doğdu. İlk, 
orta, lise öğrenimini Bitliste 

BURSA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Salih ÇETİNER

Emel TUNCAL

Mustafa DEMİR

Nezih GÜLESANLAR

Atilla YURTTAŞ

Yasin BOZDAĞ

H.Serkan BULUT  
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Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığında Harita Şube Müdürü 
olarak görevine  devam etmektedir.

(8740) 
Mehmet GÜL 
(Sayman)

1981 Diyarbakır'da 
doğdu. İlk,orta ve lise 
eğitimini Diyarbakır 

da tamamladı. 2005 yılında Selçuk 
üniversitesi Harita ve Kadastro 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Mezuniyetinden bu yana Diyarbakır’da 
özel sektörde çalışmaktadır.

(3577) 
Selahattin ELÇİ 
(Üye)

1966 yılında Siirt ili 
Eruh ilçesi Memira 
(Görendoruk) köyünde 

doğdu.İlköğretimin ilk 3 yılını köyün 
ilkokulunda, kalan 2 yılı, ortaokul ve 
liseyi Mersinde tamamladı.1985 yılında 
başladığı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği bölümünden 1989 
yılında DSİ den burslu olarak mezun 
oldu ve Diyarbakır DSİ 10.Bölge 
Müdürlüğünde  göreve başladı.2005 
yılına kadar DSİ nin Diyarbakır ve 
Ankara birimlerinde çalıştı.2005 yılında 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar 
Dairesi Başkanlığına atandı.2009 
yılında DİSKİ Genel Müdürlüğü Projeler 
Dairesi Başkanlığına ve 2010 yılı 
başından itibaren de DİSKİ Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli 
ve 4 çocuk babasıdır.

(6449) 
Suzan DOĞAN 
(Üye)

İlköğretimini Elbistan 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulunda,orta ve liseyi 

Mükrimin Halil Lisesin de bitirdi. 1994 – 
1998 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi 

(5550)
İdris 
BEREKATOĞLU 
(Başkan)

1974 Nusaybin/Mardin 
de doğdu. İlk orta ve 

Lise 2’ye kadar Nusaybin de, Liseyi 
Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesinde bitirdi. 
1995 yılı  Yıldız Teknik Üniversitesi 
Harita ve Kadastro Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1995-1998 
yılları arasında özel şirketlerde  (STFA 
ve MMG) çalıştı. 2000 yılından beri 
Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir  çocuk 
babasıdır.

(8284) 
Hüseyin KIRŞAN 
(II. Başkan)

1982 yılında Gercüş 
te doğdu. Lisans 
eğitimini Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro 
Mühendisliği Bölümü'nde  2000-2004 
yılları arasında tamamladı. DEDAŞ 
Diyarbakır İl Müdürlüğünde Harita ve 
Kadastro Mühendisi olarak mesleğini 
yürütmekte ve evlidir.

(9433) 
Can DENİZ 
AKDEMİR 
(Yazman)

1981 Bitlis doğumludur. 
İlk , orta ve Lise 

öğrenimini Van da tamamladı. 1999 
yılında Harran Üniversitesi Ziraat 
Fakültesini kazandı. 2002 yılında bu 
bölümden ayrılarak Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Harita ve Kadastro 
Mühendisliği Bölümünde öğrenimine 
devam etti. 2006 yılında mezun oldu. 
Bir yıl süresince Van da  özel bir 
şirkette çalıştı. 2007 yılında Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanlığında Harita ve Kadastro 
Mühendisi olarak göreve başladı.2009 
yılından buyana Diyarbakır Büyükşehir 

İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1999 -2007 yılları arasında kendisine 
ait Harita bürosunda çalışmalarını 
sürdürdü. 2007 yılında Diyarbakır 
Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne 
Harita Mühendisi olarak atandı. Şu 
anda Milli Emlak Müdürlüğü Teknik 
Büro Koordinatörü olarak görevini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
annesidir.

(9296) 
Cihan İPEK 
(Üye)

1982 yılı Siverek/
Şanlıurfa doğumludur. 
İlk,orta ve lise eğitimini 

Diyarbakır da tamamladı. 2006 yılında 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
Harita ve Kadastro Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 2006 
yılından beri Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendisi olarak çalışmaktadır.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Yusuf BİLEN 

Şemsettin ŞİMŞEK

Helin COŞKUN

Muhyettin ZUĞURLU

Burhan KILIÇ

Kadri DOLU

Ayşegül KADİROĞLU
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kurulu, GHG 2007 düzenleme kurulu, 
İstanbul Haritacıları Sosyal Çalıştayı 
Organizasyon Komitesinde görev aldı. 2008 
yılında özel bir şirkette ücretli çalışan olarak 
göreve başlamış olup, evlidir.

(3018) 
Ali Hasan BAKIR 
(Üye)
1964 yılında Batman’da 
doğdu. 1987’de Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümü’nden 

mezun oldu. 1987 den bu yana çeşitli özel 
sektör kuruluşlarında ücretli olarak görev 
yapmaktadır. HKMO İstanbul Şubesi’nin 
1998–2000 ve 2000-2002 dönemlerinde 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde 
bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

(3082) 
Alişan ÇALCALI 
(Üye)
1963 yılında Giresun, 
Yağmurca köyünde 
doğdu. İlk ve Ortaokulu 
Giresun’da, liseyi 
Trabzon’da bitirdi. 1987 

yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği bölümünü 
bitirdikten sonra 1996 yılına kadar çeşitli 
inşaat firmalarında saha ve kontrol 
mühendisliği görevlerinde bulundu.1996 
yılından bu yana Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde 
serbest çalışmaktadır. Odamızın Çorlu 
temsilci yardımcılığı görevini yürütmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

(9920) 
Mehmet Uğur 
GİRİŞKEN 
(Yazman)
1983 yılında Gaziantep’te 
doğdu. 2007 yılında 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Öğrencilik döneminde 
tanıştığı örgütlülüğümüzde İTÜ Jeodezi 
ve Fotogrametri Kulübü Yönetim Kurulu 
Üyeliğinin yanı sıra Şube Öğrenci 
Komisyonu çalışmaları kapsamında Genç 
Haritacılar Günleri Çalışma Grupları, 
İstanbul Haritacıları Sosyal Çalıştayı’nın 
yanında TMMOB İstanbul İl Öğrenci 
Komitesi Temsilciliği gibi çeşitli görevlerde 
bulundu. 2007 yılının Kasım ayında HKMO 
İstanbul Şubesi’nde teknik personel olarak 
göreve başladı. Şubemizin Yayın Komisyonu, 
Öğrenci Komisyonu, Ücretli Çalışan 
Meslektaşlar Çalışma Grubu’nun yanı sıra 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
Kent Çalışma Grubu ve TMMOB Ücretli ve 
İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Kurultayı çalışmalarında aktif görevler aldı.

(6994) 
Tekin AKÇAPINAR 
(Sayman)
1976 yılında Uşak’ta 
doğdu. 2000 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümü’nden 

mezun oldu. 2000–2004 yılları arasında 
Uşak’ta, 2004 yılından bugüne kadar 
da serbest olarak çalışmakta olup 
evlidir. Öğrencilik yıllarında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü 
kurucu üyelerinden birisi olarak çalışmalar 
yaptı. 2008-2010 döneminde İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulunda Şube temsilcisi 
olarak çalıştı. 41. Dönem Genel Kurul 
Delegeliği yaptı. 

(10400) 
Serap Ata AKKOCA 
(Üye)
1983 yılında Bilecik’te 
doğdu. 2008 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümü’nden 

mezun oldu. Öğrencilik döneminde İTÜ 
Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü Yönetim 
Kurulu üyeliği ve başkanlığı, HKMO İstanbul 
Şubesi Öğrenci Komisyonu üyeliği yaptı. 
Öğrenci Komisyonu kapsamında 2005 
Genç Haritacılar Günleri &Uluslararası 
Jeodezi Öğrencileri Buluşması yürütme 

(3835) 
Tevfik ÖZLÜDEMİR 
(Başkan)
1969 yılında Bolu’da 
doğdu. 1986’da Tapu 
ve Kadastro Meslek 
Lisesi’nden, 1990 
yılında İstanbul Teknik 

Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora 
çalışmalarını tamamladı. 1997–1999 yılları 
arasında Graz Teknik Üniversitesinde konuk 
araştırmacı olarak bulundu. Halen İTÜ 
Geomatik Mühendisliği Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır.
HKMO İstanbul Şubesinde 1992–1994 
döneminde Yönetim Kurulu Üyesi, 2000–
2002 döneminde Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi, 2002–2004 döneminde Şube 
Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2004–
2008 yılları arasında HKMO Onur Kurulu 
Üyeliği yaptı. 2005 yılında gerçekleştirilen 
10. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayında 
Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı. 2008-
2010 yılları arasında İstanbul Şube 
Başkanlığı görevini yaptı.

(8050) 
Mehmet HIŞIR 
(II Başkan)
1980 yılında Aydın 
Kuyucak’ta doğdu. 
1998’de Anadolu Tapu 
ve Kadastro Meslek 
Lisesi’nden, 2003 yılında 

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 2002–2007 yılları arasında 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
çeşitli birimlerinde Kadastro Teknisyeni, 
Kontrol Mühendisi ve Şube Müdür Vekilliği 
görevlerinde bulundu. SPK Gayrimenkul 
Değerleme Uzmanlığı Lisansını almasının 
ardından 2007 yılı Nisan ayından itibaren 
bir değerleme şirketinde Sorumlu Değerleme 
Uzmanı olarak çalışmaya başladı. TKGM 
tarafından yapılan Lisanslı Harita Kadastro 
Büroları sınavında başarılı olarak Esenyurt 
Lisanslı Bürosu’nu açmaya hak kazandı.
Öğrencilik yıllarında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve HKMO 
İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu üyeliği 
yaptı. İstanbul Şube Bülteni Yazı İşleri 
Sorumlusu, Taşınmaz Değerleme Günleri 
Düzenleme Kurulu üyesi olarak Oda 
örgütlülüğüne katkı sundu. 39. ve 41. 
Dönem Genel Kurul Delegeliği, 2006–2008 
döneminde Diyarbakır Şube Yedek Yönetim 
Kurulu üyeliği, 2008-2010 döneminde 
İstanbul Şube Sekreterliği görevlerinde 
bulundu. 

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Selahattin AVŞAR

Deniz BAŞ

Engin KAYA

Necla ULUĞTEKİN

Taylan ÖCALAN

Nihat ÖZ

Gülten Mete BAŞ 
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olarak HKMO Genel Merkezinde görev 
aldı.2009 yılında emekli oldu. Halen 
eski eser röleve- restorasyon-restitüsyon 
ölçmeleri ve projelendirme işleri ile 
uğraşmaktadır. 

(2888) 
Servet ALABALIK 
(Sayman)

25.07.1959 tarihinde 
Bitlis’te doğdu. 1986 
yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü 
bitirdi. 5. dönem, 7. dönem, 10.dönem ve 
11. dönem İzmir Şubesi Yönetim Kurulunda 
ve çeşitli komisyonlarda görev aldı. 1990 
yılından beri özel sektörde çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

(1508) 
Mükerrem 
LELOĞLU 
(Üye)

1955 Ardahan doğumlu 
olup ilkokulu Ardahan’da 
,ortaokul ve liseyi Erzincan 

Lisesi’nde okudu.1974’ te Karadeniz 
Teknik Üniversitesine girip 1978’ te Harita 
Mühendisi olarak mezun oldu.1978-1984 
arası İller Bankası Genel Müdürlüğünde 
görev yaptı.1984 ten bugüne kadar 
İzmir’de serbest olarak Harita kadastro 
Mühendisliği görevini devam ettirmekte.Evli 
ve 2 çocuk babasıdır.

(2854) 
Mehmet Sefa 
ÖNATLI 
(Üye)

1950 yılında Manisa’da 
doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Saruhanlı ve 

Manisa’da tamamladıktan sonra,1966-
1969 Tapu Kadastro Meslek lisesinde 
öğrenimine devam etti.1970 yılında 
tapulama teknisyeni olarak Balıkesir 
Müdürlüğü bünyesinde Avşa adasında 
göreve başladı.1974 yılına kadar Keşan ve 
Akhisar Tapulama Müdürlüklerinde görev 
yaptıktan sonra İDMMA Harita Kadastro 
Bölümüne girdi. 1986 da Yıldız üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
mezunu olarak mühendislik yaşantısına 

(2162) 
Serdal Selçuk 
SAVCI 
(Başkan)

02.02.1956 yılında 
Güdül/ ANKARA’ da 

doğdu. 1972–1973 Öğretim yılında Bolu 
Lisesini bitirdi. 1974-1975 Öğretim Yılında 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
bağlı Mimarlık Yüksek Okulunda başladığı 
eğitimini ikinci sınıfta yarıda bırakarak 
1975 yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne 
girdi. 1982 yılında bu okulu bitirdi. 
İzmir Şubemizin 3, 5, 10. 11. Dönem 
Yönetim Kurullarında ve 8. Dönem Yedek 
Yönetim Kurulunda yer aldı. 39. Dönem 
Onur Kurulu Üyeliği ve çeşitli dönemlerde 
Genel Kurul Delegesi olarak görev aldı. 
Şubemizin komisyonlarında ve bülten 
çalışmalarında sürekli yer aldı. Şu an İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

(2259) 
Süleyman FIRAT 
(II. Başkan)

1952 Acıpayam Denizli’de 
doğdu. 1971 yılında 
Kadastro  Lisesinden 

Mezun oldu. 1982 yılında İ.D.M.M.A ‘nde 
lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde 
çalışmakta olup 1987 Yılından bu yana 
Odamızın her biriminde görev almıştır.

(2438) 
Ali Kemal KARAYEL 
(Yazman)

1958 yılında Bayburtta 
doğdu. 1960 yılında ailesi 
İzmir’e yerleşti.  İlk, orta 

ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1983 
yılında Yıldız Üniversitesini bitirdi. 1983-
1997 yılları arasında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde kontrol mühendisi olarak 
görev yaptı. 11.dönem (1990-1992) 
İstanbul Şubesinde 2.başkan olarak 
yönetim kurulunda çalıştı. İstanbul şube 
delegesi ve farklı komisyonlarda çalışmaları 
oldu. 1997- 2009 yıllarında Dokuz Eylül 
Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulunda 
öğretim görevlisi olarak eğitim-öğretim 
çalışmalarında bulundu . Üniversite 
Konseyleri Derneğinin kurucu üyesi oldu 
ve yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. İki 
kez (37. ve 38.dönem) Onur Kurulu üyesi 

başladı.1986 dan bu yana İzmir ve 
Manisa’da serbest olarak çalışmaktayım. 
Evli ve 2 çocuk sahibidir.

(10000) 
Aslı TOPAL 
(Üye)

27.12.1983 yılında 
Gaziantep’te doğdu. 
2001-2002 öğretim 

yılında Gaziantep Anadolu Lisesini bitirdi. 
2003-2004 öğretim yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümüne girdi. 2007 yılında 
öğrenimini tamamladı. 2009-2010 öğretim 
yılında başladığı Kocaeli Üniversitesi 
Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği 
Bölümü yüksek lisans eğitimine devam 
etmektedir.
2007 yılında HKMO Trabzon Şubesi 
Öğrenci Temsilciliği, 11. Dönem HKMO 
İzmir Şubesi Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. Odanın çeşitli komisyonlarında 
ve etkinliklerinde görev aldı. Şu an İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri 
Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Şube Müdürlüğünde çalışma hayatını 
sürdürmektedir. 

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

İZMİR ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Ömer GÜNGÖRMÜŞ

Uluç ÇAĞATAY

Ozan SAYAR

Murat EFLATUN

Mehmet BAHAR

Volkan AYDIN

Umut BAŞKURT
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Taşkent  - Afşar kasabasında doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimden sonra Selçuk 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Harita Mühendisliği Bölümünü 1982 
yılında Konya da tamamladı. 1985 yılında 
Tapu ve Kadastro Teşkilatında Kontrol 
Mühendisi olarak göreve başladı. 2000 
yılından bu yana Konya Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürlüğünde görev yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(8092)
İbrahim Kürşat 
GÖÇERGİ 
(Üye)

01.03.1973 de Konya’da 
doğdu. İlk Orta ve Lise 

öğreniminden sonra Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü 2000 
yılında bitirdi. 2000-2004 Yılları arasında 
özel sektörde, 2004-2006 arası Konya 
Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğünde 
Harita Mühendisi olarak, 2006 yılından 
itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi Kent 
Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğünde, Kent 
Bilgi Sistemi Sistem Koordinatörlüğü ve 
Kontrol Mühendisi olarak çalışmaktadır. 
Konya Sivil Toplum Platformu Üyeliği, 
Konya Turizm Platformu Üyeliği ve 
Mevlana ve Mevlevi Kültürünü Yaşatma 
Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerini 
yürütmektedir.

(6714)
Adnan KOÇAK  
(Yazman)  
 
18.03.1976 yılında Konya 
Emirgazi İlçesinde doğdu. 
İlkokulu Emirgazi’de 
Ortaokulu Konya Karma 

Ortaokulunda Liseyi Ankara Başkent 
Lisesinde tamamlamıştır. 1995-1999 yılları 
arasında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği 
Bölümünü bitirdi.1999-2000 yılında 
Askerlik görevini tamamladıktan sonra 
2001 yılında özel sektörde çalışmaya 
başladı.

 
(10927)
Berrak AKIŞ  
(Sayman)

13.09.1986 yılında 
Konya’da doğdu. İlk 
Orta ve Lise öğrenimini 
Konya’da tamamladıktan 

sonra Selçuk Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği 
Bölümünü 2009 yılında bitirdi. Aynı yıl 
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Harita Mühendisliği Bölümünde Yüksek 
Lisans’a başladı. 2009 yılından itibaren 
özel sektörde çalışmaktadır.

(4213)
Mustafa YILMAZ  
(Üye)

1962 yılında Konya 
İli Taşkent İlçesi Afşar 
Köyünde doğdu. İlk okulu 

Avşar ilk öğretim okulunda liseyi Konya 
Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 
1989 yılında Selçuk Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Müh. Bölümünden mezun 
oldu. 1980-2008 yılları arasında Niğde, 
Adıyaman ve Konya Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünde görev alarak fen memuru, 
Mühendis, Şube Müdürü kadrolarında 
görev yaptı. 2008 yılında Şube Müdürü 
olarak emekli oldu. Evli ve 3 çocuk 
babasıdır. 

(2295)
Fahrettin ÖZKAN 
(Üye)  

1956 yılında Konya – 

(4199)Ferruh 
YILDIZ     
(Başkan)

1962 yılında Konya 
Bozkır’da doğdu. İlk 
ve ortaokulu Konya’da 
tamamladı. 1978 yılında 

Konya Endüstri Meslek Lisesi Harita ve 
Kadastro Bölümünü bitirdi. 1982 yılında 
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimlerini 
İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fotogrametri 
Anabilim Dalında 1984 ve1988 yıllarında 
tamamladı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünde 1983 yılında 
Araştırma Görevlisi, 1988 yılında Yardımcı 
Doçent, 1996 yılında Doçent, 2002 
yılından buyana Profesör olarak görev 
yapmaktadır. 1991 - 2004 yılları arasında 
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 
Uygulama ve Araştırma Merkezinde 
Müdür olarak, 1995-2004 yılları arasında 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev 
yaptı. 1995 yılından bu yana Fotogrametri 
Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir. VI. Dönem, VII dönem  VIII.
dönem ve IX dönemlerinde Odamız Konya 
Şube Başkanlık görevini yürütmektedir. 
Ferruh YILDIZ, Türkiye Ulusal Fotogrametri 
ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS), 
Almanya Fotogrametri ve Uzaktan Algılama 
Birliği (DFGP), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
ve İ.T.Ü. Vakıflarına üyedir. 2000 yılı 
Moğolistan Türk Anıtları Uluslararası 
Projesi, Fotogrametri Topografya Çalışma 
Grubu Başkanlığını yürütmüştür. Türkçe ve 
İngilizce olarak çok sayıda ders notu, kitap, 
makale ve bildirileri mevcuttur. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. İngilizce bilir.

(1253)
Rıza HAYBATÖZ 
( II. Başkan )

1955 yılında Konya’da 
doğdu. Orta Okulu ve 
Lise eğitimini Konya’da 
tamamladı. 1972 yılında 

Konya Endüstri Meslek Lisesinden mezun 
oldu. 1976 yılı yaz döneminde Konya 
DMMA Harita ve Kadastro Bölümünden 
mezun oldu. 1. Ordu Askeri İstihbarat grup 
komutanlığında harita subayı olarak 1979-
1980 yılları arasında askerlik görevini 
tamamladı. 1981 yılında Konya İlinde 
serbest olarak çalışmaya başladı.  

KONYA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Abdülkadir AKSOY 

Marziya AKDEMİR 

Seçkin ODABAŞI 

Ahmet TELCİ 

Serkan GÖRGÜLÜ 

İlke EKİZOĞLU 

Taha Kağan AYDIN 



25Mart 2010

yükselme sınavında başarı göstererek Tarım 
Reformu Samsun Bölge Müdürlüğünde 
Toplulaştırma Şube Müdürü olarak göreve 
başladı ve halen bu görevi yürütmektedir. 
Evli ve iki çocuk Annesidir.Daha önceki 
dönemlerde Konya şube yönetim kurulunda 
da görev almış olup Samsun şubesinde ilk 
defa bu dönem görev almıştır. 

(7792) 
Ersen GENÇ 
(Sayman)

1980  yılında  Trabzon’da 
doğdu.İlk, Orta 
tahsilini Sinopta, Lise 
tahsilini Samsun’da 

tamamladı.2002 yılında KTÜ JFM 
Bölümünden mezun oldu. Bir yıl özel 
şirkette çalıştı. 2003 yılında Çarşamba 
Belediyesinde görev yaptı. 2005 yılından 
itibaren Sentek Harita Makine Mühendislik 
Ltd.Şti. firmasının kurucusu olarak  görevine 
devam etmektedir. VII. Dönem Şube 
Yönetim Kurulunda MİSEM, İKK ,Öğrenci 
Kolu ve Yayın Kolu görevini yapmıştır. Evli

(8786) 
Fatih AKIN 
(Üye)

1980 Yılında  Trabzon  
Maçka  İlçesinde  doğdu. 
İlkokulu Trabzon  Maçka  

İlçesinde,Ortaokulu Tokat Niksar İlçesinde, 
Lise eğitimini Samsun’da tamamlamıştır. 
2005 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünden 
mezun oldu. 2005 yılından  itibaren  
AKTEV  Harita  Bürosunun kurucusu olarak  
görevine devam etmektedir. VII.ve VIII  
Dönemlerinde  Şube Yönetim Kurulu II. 
Başkanlığı Görevini  yapmıştır. Evli.

(7315) 
Fatih Doğa ÜNAL 
(Üye)

1976 yılında İstanbul 
Fatih semtinde doğdu.
İlkokulu Bafra Gazi 
İlkokulunda tamamladı.

Ortaokulu ise Samsun Özel Ar Lisesinde 
okuduktan sonra Lise eğitimini Bafra 
Lisesinde tamamladı.1995 yılında Konya 
Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği 
kazanarak 2000 yılında mezun oldu. 2002 

(1911) 
Ertuğrul ÇÖL 
(Başkan)

1956 yılında Sinop’ta  
doğdu.İlk,Orta ve lise 
tahsilini Trabzon’da 
tamamladı. 1980 yılında 

KTÜ JFM Bölümünden Mezun oldu.TKGM  
Teksif Nirengi Grup Müdürlüğü, Samsun 
Kadastro Müdürlüğü ve  Samsun TKGM 
X.Bölge’de Kontrol Mühendisi olarak görev  
yaptı. 2005 yılından itibaren TKGM X. 
Bölge  Müdür  yardımcılığı olarak  görevini 
yapmaktadır. IV. Dönemden  itibaren 
Şube  Yönetim Kurulu  Başkanlığı  Görevini 
yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

(2161) 
Faruk DÖNMEZ 
(II. Başkan)

1957 yılında Trabzon 
İli Of İlçesinde 
doğdu.İlkokulu 

Kiraz Köyünde,Orta ve Lise eğitimini 
Of  İlçesinde tamamladı.1982 yılında 
K.T.Ü..J.F.M Bölümünden mezun 
oldu.1982-1984 yıllarında askerliğini 
yedek subay olarak yaptı.1985 yılında 
Erzurum İli Hınıs İlçesi Kadastro 
Müdürlüğünde göreve başladı.1989 
yılında Ordu,1990 yılında Rize Kadastro 
Müdürlüklerinde Kontrol Mühendisi olarak 
çalıştı.1997 yılında Kastamonu İli Kadastro 
Müdürü oldu.2003 yılında Samsun 
Kadastro Müdürü olarak atandı.Halen bu 
görevde olup,evli ve 4 çocuk babasıdır.

(4338) Aytül 
DURUKAN 
(Yazman)

1968 Yılında Giresun İli 
Eynesil İlçesinde doğdu. 
İlk ve orta öğretimini 

babasının memuriyeti dolayısıyle Edirne, 
Artvin, Zonguldak illerinde tamamladı. 
1991 Yılında SÜ Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1992 Yılında Tarım Reformu Aksaray 
Bölge Müdürlüğünde Harita Mühendisi 
kadrosuyla göreve başladı. 1994-2004 
Yılları arasında Tarım Reformu Konya 
Bölge Müdürlüğünde birçok köyde hazine 
dağıtım ve kiralama projelerinde görev 
yaptı. 2003 Yılında girmiş olduğu görevde 

yılında Mardin’de  kısa dönem askerlik 
yaptı.2004 yılında  samsuna gelerek 
Global Harita Özel Mühendislik Bürosu 
açarak çalışmalarına devam etmektedir.Evli 
ve 1 erkek çocuk babasıdır.

(4206) 
Ali ÜN 
(Üye)

1968 yılında 
Çarşamba’da doğdu. 
İlkokulu Tekkeköy 

İlçesi Kerpiçli köyünde tamamladı. 
Ortaokul ve Liseyi Samsun Merkezde 
tamamladı.1990 yılında İstanbul Yıldız 
Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde 
bir süre çalıştıktan sonra ,Samsun 
Kadastro Müdürlüğünde,Orman İşletme 
Müdürlüğünde ve Taflan Belediyesinde  
Sözleşmeli olarak görev yaptı.1997 yılında 
Samsun Bayındırlık İskan Müdürlüğünde 
Harita Mühendisi kadrosuyla  göreve 
başladı.2010 yılında ise İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğüne Kontrol Mühendisi 
olarak atandı.6. Dönem Şube Yönetim 
Kurulu Üyeliğinde  görev yaptı.Evli ve  1 
çocuk babasıdır .

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

SAMSUN ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Selin ÇÖL

Nihat SAMSUN

Hasan DEMİR

Yasin TURGUT

Emre HİÇSÖNMEZ

Suat ALİYAZICIOĞLU

Erhan KÜL



(7621)
Hasan UZUN 
(Üye)

1975 yılında Trabzon’un 
Akçaabat ilçesinde 
doğdu. İlk orta ve Lise 

öğrenimini Akçaabat’da tamamladı. 
1997 yılında KTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 
1997 yılından itibaren 1 yıl serbest 
mühendislik, 12 yıl TKGM bünyesinde 
Kontrol Mühendisi olarak görev 
yapmaktadır. Halen Akçaabat Kadastro 
Müdürlüğünde kontrol mühendisi 
olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

(7634)
H. Ebru ÇOLAK 
(Üye)

1981 yılında Rize’nin 
Çayeli ilçesinde 
doğdu. İlk, orta ve lise 

öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 
2001 yılında KTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümünde Lisans öğrenimini 
tamamladı. 2005 yıllında yine aynı 
üniversitede Yüksek Lisans, 2010 
yılında da doktora eğitimini tamamladı. 
2005 yılından itibaren KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümünde Araştırma 
Görevlisi olarak görev yapmaktadır.
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Araştırma Görevlisi olarak lisansüstü 
eğitimine başladı. 2003 yılında yüksek 
mühendis oldu. 2003 yılından itibaren 
HKMO etkinliklerinde, Trabzon Şubesi 
komisyonlarında görev aldı. Halen KTÜ 
Harita Mühendisliği bölümünde öğretim 
üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

(5733) 
Altuğ AYDIN 
(Sayman)

1974 yılında Trabzon’ 
da doğdu. İlk orta ve 
lise tahsilini Trabzon’da 

tamamladı. 1996 yılında KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1996 – 1997 yılarında Hopa- Sarp 
yol İnşaatı, 1998 – 1999 yıllarında 
Çayeli –Hopa Karadeniz Sahil Yolu 
inşaatı, 2001-2007 tarihleri arasında 
da Karadeniz Sahil Yolu Araklı – Hopa 
arası müşavirlik hizmetlerinde Kontrol 
Mühendisi olarak çalıştı. 2008 yılından 
itibaren Trabzon TEİAŞ 14.İletim 
Tesis ve İşletme Müdürlüğünde harita 
mühendisi olarak görev yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

(5853) 
Okan YILDIZ 
(Üye)

1975 yılında Trabzon’un 
Yomra ilçesinde 
doğdu. İlk orta ve Lise 

öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 
1996 yılında KTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümünde lisans, 2005 yılında ise 
Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 
1996 yılından itibaren 2 yıl serbest 
mühendislik, 12 yıl TKGM bünyesinde 
Kontrol Mühendisi olarak görev 
yapmaktadır. Halen Araklı Kadastro 
Müdürlüğünde görevini sürdürmekle 
birlikte KTÜ’ de doktora programına 
devam etmektedir. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

(3180) 
Fazıl UZUN  
(Başkan)

1958 yılında Trabzon’da 
doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Trabzon’da 

tamamladı. 1987’de KTÜ Harita Müh. 
Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında 
HKMO Trabzon Temsilciliği ve Geçici 
Yönetim Kurulu’nda asil üye olarak 
görev yaptı. HKMO Trabzon Şubesi 7. 
ve 8. Dönemde II. Başkan olarak görev 
yaptı. Serbest çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

(4444) 
Recep NİŞANCI 
(II.Başkan)

1968 Yılında 
İstanbul’da doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini 

İstanbul’da tamamladı. 1992 Yılında 
KTÜ Harita Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 1992-1997 serbest 
mühendis, 1997-1999 Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı Harita Yük. Mühendisi, 
1999-2004 KTÜ Araştırma Görevlisi, 
2004-2006 Trabzon Belediyesi 
Harita Yük. Mühendisi, 2006-2008 
KTÜ Öğretim elemanı olarak görev 
yapmıştır. HKMO Gümüşhane İl 
Temsilciliği, Trabzon Şubesi çalışma 
komisyonlarında, 7. ve 8. Dönem 
Genel kurul üyeliği, Kamulaştırma 
Bilirkişiliği eğitmeni görevlerinde 
bulunmuştur. Halen KTÜ Harita Müh. 
Bölümünde Öğretim üyesi  olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

(6662)
Volkan YILDIRIM 
(Yazman)

1978 yılında 
Trabzon’da doğdu. İlk 
öğrenimini Sürmene’de, 

orta ve lise öğrenimini Trabzon’da 
tamamladı. 1999 yılında KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 2000 yılında aynı bölümde 

TRABZON ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

ŞUBE YEDEK YÖNETİM

Hasan SOYLU

Ömer Faruk BİLİCİ

Volkan ALTUNTAŞ

Şenol ADANUR

Yakup Emre ÇORUHLU

Muhammet Hanefi FİDAN

Şakir SEYHAN



HKMO Adana  Şubemiz, İMO Adana Şubesi, ŞPO 
Adana Şubesi ve Adana Kent Konseyi tarafından 
birlikte düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Kentsel 
Yenilenme Sempozyumu" 10 Aralık 2009 tarihinde 
Adana‘da gerçekleştirildi. Etkinliğe sempozyumu 
düzenleyen Oda temsilcileri ve üyeler ile kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki yöneticiler, mühendisler, mimarlar ve 
şehir plancıları, Adana Kentsel Dönüşüm alanına alınan 
Sinan Paşa ve Fatih mahalleleri yurttaşları ile Seyhan, 
Yüreğir Çukurova ve Sarıçam Belediye Başkanı, İlçe 
Kaymakamları, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç DURAK ve Adana 
Valisi İlhan ATIŞ katıldılar.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Hasan 
ZENGİN, İnşaat Mühendisleri Adana Şubesi Başkanı 
Sadi SÜRENKÖK, Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi 
Başkanı Cüneyt ERGİNKAYA,  Adana Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Fevzi ACEVİT, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aytaç DURAK ve Adana  Valisi  İlhan ATIŞ 
yaptılar.

Açılış konuşmalarından sonra oturumlara geçildi. İlk 
oturumu Odamız Genel Başkanı  A.Fahri ÖZTEN 
yönetti. Panelde  Adana Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Oktay KARAKUŞ, Trabzon 
Belediyesinden Harita ve Kadastro Mühendisi Özer 
İSKENDER, İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nden Harita 
ve Kadastro Mühendisi Cem AKDAĞ ve Harita ve 

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLENME 
SEMPOZYUMU

PANEL - FORUM - SEMPOZYUM
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özetle; kentsel dönüşümün 
kendine özgü   yasal mevzuatının 
olmadığını, bunun yanında 
Büyükşehir Belediye Kanunu, Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu, İmar ve Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Yapılara 
Uygulanacak Bazı İşlemler 
Hakkındaki Kanunu gibi bazı 
kanunlarda madde hükmü şeklinde 
yer aldığını, kentsel dönüşümün, 
parçacı planlama yaklaşımın 
kentleri daha da olumsuz bir 
noktaya taşıyacağını,   kentin 
bütününü ele alan planlama 
çalışmalarının yapılması gerektiğini 
ve bu konunun İmar Kanunu 
içerisinde çözülmesi gerektiğini 

vurguladı. Özellikle yapılaşmış 
alanlardaki kentsel dönüşümün 
planlama çalışmalarında 
eşdeğerlilik/ değer eşitliliği yöntemi 
ilkesinin kullanılması  gerektiğini 
söyledi. 

Sempozyumda Sinan Paşa ve Fatih 
mahalleleri yurttaşları yaşadıkları 
bölgeden çıkmak istemediklerini 
ve bu bölgenin ranta dönüşümüne 
izin vermeyeceklerini dile getirerek 
Belediye‘ye karşı tepkilerini dile 
getirdiler.

ranta evrilmeyen Trabzon Zağnos 
Vadisi ve İzmir/Kadifekale heyelan 
bölgesinin yeşil alana dönüşümü 
ile İzmir Cennet Çeşme‘nin sosyal 
dönüşüm örnekleri sunuldu. 
Oturumda ayrıca Adana Büyükşehir 
Belediyesi genel sekreter yardımcısı 
tarafından Adana‘daki kentsel 
yenileme çalışmaları ve Sinan Paşa 
Mahallesi'ndeki dönüşüm planı 
örnekleri verildi. 

Adana kentsel yenileme 
uygulamaları ve Sinan Paşa 
Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm  
planları salondaki Sinan Paşa 
Mahallesi sakinleri tarafından 
eleştirildi.

Öğleden sonraki panel bölümünde 
Oda Başkanımız A.fahri ÖZTEN 
panelist olarak yer aldı. Sayın 
ÖZTEN paneldeki konuşmasında 

Kadastro Mühendisi Turan DİLEK 
birer sunum yaptılar.

A.Fahri ÖZTEN oturumu 
başlatırken TMMOB ve Odalarının 
kuruluşu ve çalışma anlayışı, 
bilimi, teknolojiyi ve mühendisliği 
emekten, halktan, toplumdan 
yana ve ülke kalkınması 
yönünde kullanmada çalışmaları 
sürüdürdüklerini ifade etti. 
Sayın ÖZTEN, ülke gündemi ve 
Türkiye‘deki planlama süreçleri, 
kaçak yapılaşma, kentlere karşı 
işlenen suçlar ve kentlerdeki rant 
uygulamaları, kentsel dönüşüme 
Odaların nasıl baktıkları, kentsel 
dönüşüm uygulamalarının rantsal 
dönümüşüme evrilmemesi için 
nelerin yapılması gerektiği 
konularında açıklamalar yaptı.
Bu oturumda kentsel yenileme ve 
kentsel dönüşüm uygulamalarının 
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▲  LİHKAB Hakkında Açılan 
Davalar,

▲  Kat Mülkiyeti Yasası ve Cins 
Değişikliği İşlemleri,

▲  Ücret Tarifesi,
▲  Döner Sermaye Ücretleri,
▲  İşlem Hacimleri ve Büro Sayıları,
▲  Lisans Sahibinin Büro Açma 

Koşulları,
▲  LİHKAB İş Kalemlerinde Yeni 

Açılımlar,
▲  LİHKAB Yönergesi,
▲  Personel Durumu,
▲  LİHKAB‘ların Denetim İşlemleri,
▲  Banka Teminatı,
▲  Yedeklik Durumu,
▲	 Mesleki Sorumluluk Sigortası,
▲  Ulaşım Giderleri, vb.

konu başlıkları kapsamında 
görüşmeler yapıldı. Forumda 
dile getirilen görüş ve öneriler 
ile katılımcıların yazılı olarak 
iletecekleri görüşler birlikte 
değerlendirilerek bir rapor 
oluşturulması planlanmaktadır. 
Hazırlanacak rapor TKGM‘ ye ve 
LİHKAB Komisyon Başkanlığı‘na 
iletilecektir. 

Foruma katılan, eleştiri, görüş ve 
önerilerde bulunan tüm üyelerimize 
teşekkür ediyoruz.

kaldırılması şeklinde özetle ifade 
edilebilir.

Etkinliğin açılışında Odamız Genel 
Başkanı A. Fahri ÖZTEN, LİHKAB 
ile ilgili gelişen süreci özetle 
aktardı. LİHKAB Komisyon Başkan 
Vekili Nihat ŞAHİN de komisyon 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Forum bölümünde ise etkinliğe 
katılan üyelerimiz soru, öneri ve 
eleştirilerini gündeme getirdiler. 
Sayın ÖZTEN ve Sayın ŞAHİN 
gündeme gelen soru ve eleştirilere 
açıklık getirirken yapılan öneriler 
üzerine de değerlendirmelerde 
bulundular. Forumda genel olarak;

Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) 
Forumu 10 Ocak 2010 tarihinde 
Ankara‘da gerçekleştirildi. Forum‘a 
LİHKAB lisans belgesini almaya hak 
kazanmış çeşitli illerimizden 145 
üyemiz katılmıştır. Saat 13:45‘ te 
başlayan forum, 18:45‘ te sona 
ermiştir.

Etkinliğin gerçekleştirilmesindeki 
amaç, LİHKAB‘ da gelinen sürecin 
iyi değerlendirilmesi, ileriye dönük 
adımların sağlıklı atılması ve bu 
çerçevede önerilerin oluşturulması, 
bununla birlikte LİHKAB sürecinde 
katılımcı anlayışın öne çıkartılması 
ve konu ile ilgili eksik ve yanlış 
bilgilendirilmelerin ortadan 

LİHKAB FORUMU 10 0CAK 
2010 TARİHİNDE ANKARA‘DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Yeni Yaklaşımların Gerekliliği", 
Tülay TUFAN " Toprak Mülkiyeti, 
Kadastro-Kalkınma İlişkisi" konulu 
sunum yapmışlardır. 
Oturum Başkanı Hüseyin ÜLKÜ 
konuşmasında, mülkiyet konusunun 
geçmişten günümüze taşıdığı 
öneme değinerek; Türkiye‘nin 
bugün, toprak insan ilişkilerinin 
doğru biçimde kurulamaması, 
toprağın dengeli bir şekilde 
dağıtımının yapılamaması nedeniyle 
toplumsal sorunlar yaşamakta 
olduğunu belirterek, mülkiyet 
konusunda tarihte yer eden önemli 
sözlerin altını çizdi. Atatürk‘ün 
1936 söylevindeki "..Toprak 
Kanunu‘nun bir neticeye varmasını 
Kamutayın yüksek himmetlerinden 
beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin, 
geçineceği çalışacağı toprağa 
malik olması, behemehal lazımdır. 
Bu siyaset ve rejimde önemle yer 
alabilecek noktalar şunlar olabilir: 
Bir defa memlekette topraksız 
çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan 
önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini 
geçindirebilen toprağın hiçbir 
sebep ve suretle, bölünmez bir 
mahiyet alması, büyük çiftçi ve 
çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri 
arazi genişliğini, arazinin 
bulunduğu memleket bölgelerinin 
nüfus kesafetine ve toprak verim 
derecesine göre sınırlandırmak 
lazımdır." şeklindeki ifadelerini 
aktardı. 
Sayın ÜLKÜ konuşmasında 
Celal BAYAR‘ın, Başbakan iken 
1.11.1937 Millet Meclisinde 
Hükümet Programı‘nda yer alan şu 

Dönüşüm, Toprak Mülkiyeti ve 
Kadastro, Türkiye‘de Koruma 
Alanlarının Mülkiyeti, Kentsel 
Rant, Doğal Varlıklar, Toprağın 
Kamulaştırılması - Özelleştirilmesi, 
Mülkiyet ve Toplumsal Değişim, 
Toprağın Ekolojik Sınırları, Mülkiyet 
Hakkı Tartışmaları, Yabancılara 
Toprak Satışı, Dünyada Toprak 
Mücadeleleri,Toprak Hakkı ve 
Direnişler, Toprak Yönetimi ve 
Planlamadır.
17 Aralık 2009 Perşembe 
günü gerçekleşen 5. oturumda 
Başkanlığını Hüseyin ÜLKÜ‘nün 
yürüttüğü "Toprak Mülkiyeti ve 
Kadastro" konusunda; Hüseyin 
ERKAN "Toprak Mülkiyetini Tespit 
ve Kullanımda Kadastro", Odamız 
Genel Başkanı A. Fahri ÖZTEN 
"Küreselleşme, Toprak Mülkiyeti 
ve Kadastro", Prof. Dr. Harun 
TANRIVERMİŞ "Türkiye‘de Kamu 
Arazilerinin Yönetimi Sorunları ve 

Odamızın da düzenleyicileri 
arasında yer aldığı Toprak Mülkiyeti 
Sempozyumu 17 -18 Aralık 
2009 tarihlerinde ODTÜ Vişnelik 
Tesislerinde gerçekleştirildi. 
Sempozyum; Türkiye‘deki neoliberal 
politikalar tarafından doğrudan 
ya da dolaylı yoldan yeniden 
yapılandırılan toprak temelli 
mülkiyet biçimleri ve ilişkilerini tüm 
boyutlarıyla sorgulamayı; kamusal 
yararı temel alan mülkiyet biçimleri 
arayışlarını netleştirmeyi ve bu 
konuda kapsamlı bir tartışma süreci 
yaratmayı amaçlamıştır.
Sempozyumda toplam, 15 
oturum ve 3 panel yapılmış, 
73 sözlü bildiri ve 27 yazılı 
bildiri tartışmaya açılmıştır. 
Sempozyumda ele alınan konular, 
Türkiye‘de Toprak Reformu, 
Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyetin 
El Değiştirme Biçimleri, Tarım ve 
Mülkiyet, Toprak Mülkiyetinde 

TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU 
17-18 ARALIK 2009 TARİHLERİNDE 

YAPILDI
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webster‘e göre açıklayıp, TC 
Anayasa Mahkemesi "kadastro" 
yorumunun ekonomik, toplumsal 
ve mali faydalarından bahsetti. 
Kadastro sistemindeki temel 
bilgileri açıkladı ve tarihsel 
süreçteki etkilerine değinerek, 
kadastro türlerini ve içeriklerini 
sıraladı. Ardından çok yönlü 
kadastroyu vurgulayıp "Türkiye‘de 
Kadastrodan Beklentiler" başlığı 
altında Mekansal Bilgi Sistemi‘nin 
Türkiye için önemini vurgulayarak, 
dünya örnekleri ve tanımları ile 
konuyu aydınlattı. Kadastronun bir 
kamu sicili olduğunu vurgulayan 
Sayın ERKAN, kadastro bilgi ve 
belgelerinin devlet güvencesinde 
olduğunu belirtti. Günümüzde, 
dünyada kadastronun, toprağın 
çevresel kullanımı açısından 
denetim görevini üstlendiğini 
belirtti ve bu bağlamda 5403 
sayılı Yasaya değindi. Çok değerli 
tarım topraklarının, özel koruma 
alanlarının ve orman alanlarının 
korunması konusunda kadastronun 
görevli kabul edilmesi gerektiğini 
söyledi. Toprak, orman, gibi 
doğal kaynakların korunması 
konusunu, İspanya'daki zeytin 
ağaçları örneğinden faydalanarak 
açıkladı. Sunumunu İsveç 
kadastrosunda, kadastronun 
görevinin, sürdürülebilir ve etkili 
toprak kullanımının geliştirilmesi 
ve denetimi örneğiyle, kadastral 
sistemin amacını vurgulayarak 
tamamladı.
A. Fahri ÖZTEN bildirisinde, 
kadastronun kırsal ve kentsel 
alanda bugünkü durumunu 
değerlendirerek, kadastro yenileme 
işlemlerinin hangi aşamada 
olduğuna ve beklentilere değindi. 
Yenileme çalışmalarından 
beklentiler ile TKGM‘nin bu yönde 
varolan proje çalışmalarının 
ve projelerinin Mekansal Bilgi 

ise; Taşınmaz Mülkiyeti Hakkının 
Çevre Hakkı ile çeliştiğini, 
çatıştığını, çünkü arazi sahibinin, 
taşınmazını dilediği gibi 
değerlendirmek istediğini, arsasının 
üzerine bir kat değil elinden gelse 
1000 katlı yapı yapmak istediğini, 
sanayi tesisleri kurmak istediğini 
belirtti. Bununla birlikte Çevre 
Hakkının bu isteklerin kısıtlanması 
yönünde yaptırımlar getirdiğini; 
sonuçta taşınmazını dilediği gibi 
kullananlar, çevreyi kirlettikleri, 
çöküntü alanları yarattıkları 
için taşınmazlarının yükselen 
değerinin hızla düştüğünün 
altını çizdi. Taşınmazın değerinin 
korunması için de çevreye duyarlı 
planlı kullanımın zorunlu olması 
gerektiğinden ve taşınmazların 
değerinin ancak o zaman 
korunabileceğini belirterek, 
bu olumlu durumun taşınmaz 
sahipleri için de toplum içinde 
hakların uzlaştığı bir çizgide 
gerçekleşeceğini vurguladı.
Sunucu panelist olarak oturuma 
katılan Hüseyin ERKAN sunumunda 
toprağı ve boyutlarını tanımladı 
ve insanların toprak üzerindeki 
haklarını açıkladı. Daha sonra 
kadastroyu TDK‘ya, FİG‘e ve 

ifadelerine de yer verdi: "Topraksız 
köylü bırakmayacağız. Bu prensip 
programımızın 34. maddesine 
dayanır. Her Türk çiftçisini toprak 
sahibi etmek ve topraksız çiftçiye 
toprak dağıtmak için kanunlar 
çıkartmak, bu maddenin hükmüdür. 
Her Türk çiftçisinin çalışabileceği 
bir toprağa malik olmasını, vatan 
için sağlam bir temel saymaktayız." 
Oturum Başkanı ÜLKÜ 
konuşmasında özetle şu 
değerlendirmeyi yaptı: "Ancak 
o günden bu yana hiçbir 
siyasi iktidar toprak reformunu 
gerçekleştirememiş, tam tersine 
toprak reformunu savunmak 
suç sayılmış, büyük toprak 
sahiplerinin topraklarının fazla 
kısmının kamulaştırılmasını istemek 
mülkiyet düşmanlığı olarak 
değerlendirilmiştir. Günümüzde 
ise topraklarımız yabacı şirketlere 
verilmek üzere kamulaştırılmakta, 
kamusuz kamulaştırmayı yasal 
kılan düzenlemeler yapılmaktadır. 
Bu düzenlemeler meşru sayılmakta 
ve topraksız köylü, evi, arsası 
olmayan kentli yine göz ardı edilip 
unutulmaktadır."
Sayın ÜLKÜ, mülkiyet hakkı 
açısından yaptığı değerlendirmede 
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bu günümüze bu kanunun özellikle 
yabancıların mülk edinimi kısmında 
altı kez değişikliğe gidildiğinin, 
yabancılara toprak satışı için 
yapılan yasal düzenlemelerin 
içeriğinin ve Türkiye‘de kurulan 
yabancı ortaklı şirketlerin 
dağılımının altını çizdi. 
Tülay TUFAN, "Toprak Mülkiyeti 
- Kadastro - Kalkınma İlişkisi" 
adlı sunumunda, tarih boyunca 
yeryüzü ve toprak üzerinde, 
zamanla daha çok insanın yaşama 
zorunluluğunun, edinimi gittikçe 
güçleşen toprağın sürekli değer 
kazanmasına ve zenginlik kaynağı 
olmasına neden olduğunu belirtti. 
Anayasa Mahkemesinin "kadastro" 
yorumuna dayanarak, ülkemizde 
büyük ölçüde gayrimenkul 
serveti mevcut olduğunu, kredi 
ve ipotek işlemlerinin temelini 
kadastronun teşkil ettiğini, kadastro 
yardımı ile gayrimenkullere 
iktisadî fonksiyonunu da 
kazandırılabileceğini öne sürdü. 
Kalkınma sürecinde büyük kitlelerin 
desteklenmesine gereksinim 
olduğuna, toprakta mülkiyet 
haklarının güvence altına alınması 
durumunda toprağı ekip biçenlerin 
daha fazla yatırım yapma olasılığı 
olacağına, uygun kurumsal 
yapılanmalar ile, toprağa daha 
çok yatırım yapılabileceğine, 
ekonomik büyümenin artırılmasının 
sağlanabileceğine değindi. Nobel 
Ödüllü İktisatçı Hernando DE 
SOTO‘nun, kalkınmanın kayıtlı 
ekonomiye bağlı olduğuna işaret 
ederek, Türkiye‘nin sermaye 
birikiminin hızlandırılması için 
ekonominin kayıt altına alması 
gerektiğini, bu noktada kadastroya 
önemli görevler düşeceğini ifade 
etti. Ekonomi kayıt altına alınmak 
istenirse, öncelikle arazilerin kayıt 
altına alınması gerektiğini belirtti.

çıkarıldığını belirterek; eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik ve diğer 
alanların özelleştirilerek kamunun 
kullanacağı varlıklar olmaktan 
çıkarıldığını, ticari birer meta haline 
dönüştürüldüğünü vurguladı. 
Bununla birlikte 5018 sayılı 
Kanun ile KİT‘lere ait arazilerin 
hazineye devir işlemlerinden sonra 
özelleştirme kapsamı içerisinde 
satışının önünün açılacağını, 
özellikle Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı‘na (ÖİB) verilen imar 
planları yapma yetkisinde bu 
sürecin başlatıldığını, diğer taraftan 
TOKİ‘ye de aynı çerçevede imar 
planları yapma yetkisinin verildiğini 
belirtti. Hazineye ait taşınmazlar 
ve Hazine adına tescil edilecek 
taşınmazların TOKİ tarafından 
da kullanılacak olması kamu 
arazilerinin talan edilmesi ve doğal 
kaynaklarımızın zarar göreceğinin 
açık göstergesidir dedi. Yabancılara 
toprak satışına da değinen ÖZTEN, 
Tapu Kanunu'nun yayınlandığı 
1934 yılından 1984 yılına kadar 
önemli bir değişikliğin gündeme 
gelmediğinin, ancak 1984 yılından 

Sistemi‘nin altlığını oluşturacağını 
belirtti. Türkiye‘de orman, mera ve 
tarım arazilerinin alan ve mülkiyet 
durumlarını ele alan ÖZTEN; 
orman alanları konusunda milli 
bir politika izlenmesi gerektiğini, 
bununla birlikte "nitelik kaybı" 
adı altında 2B arazilerinin talan 
edilmesinin dünyanın hiçbir 
yerinde olmadığını bu durumun 
bilimsel ve hukuki bir dayanağı 
bulunmadığının altını çizdi. Yasal 

düzenlemeler ile orman ve 2B 
alanlarının özelleştirilmesinin 
önünün açıldığını belirtti. Devletin 
hüküm ve tassarrufu altında 
bulunan mera, yaylak, kışlak 
ve kıyı alanlarımızda da aynı 
durumun geliştiğini belirten 
ÖZTEN; Mera Kanunu‘nda yapılan 
değişiklikle bu alanların satışının 
önünün açıldığını, bu durumun 
su havzalarını tehdit ettiğini, 
sonucunda susuzluk, çölleşme 
ve önemli çevre sorunlarının 
beraberinde geleceğini aktardı. 
"Küreselleşme ve Özelleştirme 
Politikaları" kapsamında kamu 
varlıklarının parçalanarak elden 
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karar verme  gücünü kurallara 
bağlayan toplumsal - yönetsel 
- hukuksal bir çerçeve olarak 
görülmelidir. 

Günümüzde toprak mülkiyeti 
sorunu, (1) kırsal, (2) kentsel, 
(3) doğal varlıklar olmak üzere 
üç temel boyutta kendine özgü 
niteliklere ve özelliklere sahiptir. 

•I. Kırsal Toprak Mülkiyeti 

I.1 Çağdaş toplumların kırsal 
toprak mülkiyeti düzeni, tarıma 
dayalı feodal toplumdan sanayiye 
dayalı kapitalist  topluma geçişte, 
"toprak reformu" adı verilen 
devrimci bir kopuş hareketiyle 
inşa edilmiştir. Bu, feodal üretim  
ilişkilerini çözmek ve hem toprağı 
hem de üreticiyi kölelik-serflikten 
kurtararak özgürleştirmek anlamına 
gelir. 

I.2. Kırsal alanda, feodal, yarı-
feodal ilişkiler ile feodal artıkları 
tasfiyeyi amaçlayan toprak 
reformu, Türkiye‘de  sürekli 
olarak gündemde kalmış ve 
sürekli olarak denenmiş olmasına 
karşın gerçekleştirilememiş, kırsal 
alanın  sanayileşmesi engellendiği 
ölçüde bu geleneksel ilişkiler 

Sempozyum, toprak mülkiyeti 
sorununun farklı uzmanlık alanları 
tarafından parça parça izlendiğini,  
incelendiğini, ancak bu parçaların 
birbiriyle ilişkilendirilmediğini 
göstermiştir. Kuramsal bilginin 
üretilmesi,  dolayısıyla ülkenin 
gereksinimlerine uygun politikalar 
geliştirilmesi bakımından 
eksikler olduğu görülmüştür.  
Sempozyum‘da başlıca uzmanlık 
alanlarının buluşması, kuramsal 
bilginin inşasına ve politikaların 
geliştirilmesine ilişkin birikimlerimizi 
ve beklentilerimizi artırmıştır. 

Dünyada ve Türkiye‘de, mevcut 
toprak mülkiyeti düzenine karşı ve 
kamu yararı doğrultusunda yeni bir  
toplumsal toprak düzeni yaratılması 
için mücadeleler verilmektedir. Bu 
mücadeleler, kuramsal çalışmalarla 
da desteklenerek daha yaygın, 
güçlü, etkili kılınabilir. Toprak 
Mülkiyeti Sempozyumu, bu açıdan 
üzerine düşen görevi yerine getirmiş 
olmaktan mutludur.  
Toprakta mülkiyet olgusu, toprağın 
tapusuna/tesciline sahip olma 
ile sınırlı değildir. Bu, yalnızca 
hukuksal bir  sorun da değildir. 
Toprak mülkiyeti, toprağın üretim 
aracı olarak kullanılış biçimine 

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, 
1978 Toprak Reformu Kongresi 
ile bundan çeyrek yüzyıl sonra 
yapılan 2005 Toprak Reformu 
Kongresi‘nin birikimleri üzerine, 
ama bunlardan farklı olarak 
toprakta mülkiyet sorununa 
odaklanmış ilk büyük ulusal 
toplantıdır. Üniversite, meslek 
odaları, sendika ve derneklerden 
oluşan toplam 17 kuruluşun ortak 
etkinliği olan Sempozyum‘un açılış 
bildirisi Sn. Muzaffer İlhan ERDOST 
tarafından sunulmuş, toplantı 
10. Cumhurbaşkanı Sn. Ahmet 
Necdet SEZER‘in katılımıyla da 
onurlandırılmıştır. 

İki gün süren çalışmalarda 15 ayrı 
oturumda 73‘ü sözlü ve 27‘si yazılı 
olmak üzere 100 bildiri sunulmuş, 
çalışmalar akademi, bürokrasi 
ve siyaset dünyasındaki birikimin 
paylaşımını sağlayan geniş bir 
platformda gerçekleştirilmiştir. 

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, 
Türkiye‘de toprak sorununun hangi 
boyutlara, özelliklere, geleceğe 
dönük olarak hangi eğilimlere 
sahip olduğunu belirlemek ve 
hangi araştırma başlıklarından 
oluştuğunu saptamak bakımından 
somut sonuçlara ulaşmıştır. 

17-18 ARALIK 2009 
TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU 

SONUÇ BİLDİRİSİ 
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azaldığı bir gerçektir. Kadastro, 
tarihi, doğal, kültürel varlıkların, 
özel  koruma alanlarının koruma 
aracı olarak önemli bir işleve 
sahiptir. Bu nedenle,kadastro 
konusunda, teknik uzmanlığın 
geliştirilmesinin yanı sıra, yönetsel 
ve siyasal boyutlarını da dikkate 
alan bir bakış  açısının geliştirilmesi 
ihtiyacı, üzerinde düşünülmesi 
gereken bir konudur. 

Bu açıdan, ‘arazi yönetim sistemi‘ 
başlığı altında geliştirilen yeni 
tekniklerle yaklaşımlar, ideolojik 
çıkış noktaları  ve siyasal 
dayanakları bakımından dikkatli bir 
irdelemeye tabi tutulmalıdır. Uydu 
sistemlerine dayalı ‘arazi  yönetim 
sistemleri‘ insan körü, pahalı ve 
teknolojik olarak dışa bağımlı 
yaklaşımların ürünleridir. Oysa, 
arazi  yönetiminde uzmanlık bilgisi 
ile yerel halkın doğrudan işbirliği, 
pek çok durumda yerinde, uygun, 
doğru kararlar  alınmasını sağlayan 
katılımcı bir yöntemdir. Bu ve 
benzeri teknik ve yaklaşımlar ihmal 
edilmemelidir. 

•II. Kentsel Toprak Mülkiyeti 

II.1. Kentsel topraklar, rant 
savaşları sergilenen alanlara 
dönüşmüştür. Rant, belli bir emeğin 
değil, doğrudan toplumsal yaşamın 
ve kamusal kararların sonunda 
elde edilen ek kar diye tanımlanır. 
Tanımı gereği,  kamudan doğmuş 
olan bu ek kar, kamuya geri 
döndürülmelidir. 

II.2. Günümüzde kentsel topraklar, 
sahiplik durumuna dayalı mutlak 
ranttan çok, konum-farklılık ve tekel  
rantlarına odaklanmıştır. Halkın 
gecekondusuna, konutuna, işyerine 
dayalı ‘rant geliri‘, kendi   barınma  
gereksinmesi için kullandığı evin 
kendisi dahil, büyük mahalleler 

ulusötesi niteliğe sahip bu tekellerin 
taşeron işçileri ve  üretimhanelerine 
dönüştürülmektedir. Tarımda 
yoğun ilaç, gübre ve sahte tohum 
kullanımı, kısacası büyük doğa 
suçları, bu sistemin getirdiği 
olumsuzluklardır. Hem çiftçilerimizin 
hem topraklarımızın bu yolla ağır  
sömürüsünün sona erdirilmesi için 
çözümler geliştirilmelidir. 

I.4. Kamu tarım işletmeleri ve kamu 
yönetiminin tarımsal örgütlenmesi, 
son otuz yılda özelleştirme politikası  
doğrultusunda yok edilmiştir. 
Devlet üretme çiftlikleri çökmüş, 
toprakları çeşitli yöntemlerle özel 
mülkiyet  havuzuna aktarılmaya 
başlanmıştır. Küçük üreticiyi büyük 
toprak sahibi ve dev tekellerin 
tasallutundan  koruyabilecek 
kooperatif örgütlenmeleri, tarımsal 
yayım kurumları kaldırılmıştır. 
Ziraat Bankası‘nın işleyen  
özelleştirmesiyle tarımsal kredi 
sistemi, küresel bankaların açık 
pazarı haline getirilmiştir. Kamu 
araştırma  kuruluşları kapatılarak 
ve/veya işlevsizleştirilerek, 
tarımsal üretimde teknolojik dışa 
bağımlılık arttırılmıştır.  Kısaca 
özelleştirme politikası, kırsal 
toprakta mülkiyet ilişkilerinin büyük 
toprak sahipliği ve tarımsal sınai  
tekeller tarafından yönetilmesi 
sonucunu yaratmıştır. Kırsal üretim/
mülkiyet ilişkilerinde "büyük toprak  
sahibi – tarımsal sınai tekeller 
ittifakı" yeni bir yapılanmadır; bu, 
üzerinde durulması gerekli görülen  
konulardan biridir. 

I.5. Taşınmaz varlıklar üzerinde 
mülkiyet hakkı, birçok uyuşmazlığa 
yol açabilen önemli bir yönetim 
alanıdır.  Kadastronun doğru 
yapılması, taşınmaz mülkiyet 
haklarının kullanılmasında 
belirleyici öneme sahiptir. Kadastro 
yapılan yerlerde toprak ihtilaflarının 

kendiliğinden çözülememiş, aksine 
farklı bir boyutta  kurumsallaşmıştır. 
Özellikle Güneydoğu Anadolu‘da 
feodal toprak sahipliğinin 
çözülmesi zaman içinde sancılı 
bir biçimde ilerlemiştir. Bu yapı 
bir yandan toprakların uygun ve 
doğru kullanımını önlerken, bir 
yandan da toprağın adil dağıtımı 
sorununu derinleştirmiştir. Nüfus 
artışının da etkisiyle topraksız 
çiftçi sayısı giderek artmış, toprak 
sahibine bağımlılık yoğunlaşmıştır. 
Sanayileşme de, emek-gücünü 
yeterince soğuramayınca, ülke 
giderek  çeşitlenen ve yoğunlaşan 
siyasal çalkantıların arenasına 
dönüşmüştür. GAP çalışması 
ise büyük toprak  sahipliğinin 
desteklenmesi ve topraksızlık ve 
yoksulluğun derinleşmesi yönünde 
etkide bulunmuş; bakış açısında 
toprak reformu boyutunun 
olmaması nedeniyle öngörülen 
amaçlara ulaşılamamıştır.   Bu 
nedenledir ki  toprağın adil 
dağıtımı, hem bu bölgede hem 
Türkiye‘nin diğer bölgelerinde 
üzerinde çalışılması  gereken bir 
sorun alanı olarak durmaya devam 
etmektedir. 

I.3. Kırsal toprak mülkiyeti, 
sözleşmeli üreticilik sorunuyla 
karşı karşıyadır. Sınai tarımsal bitki 
üretiminde  yaygınlaşan ‘sözleşmeli 
üreticilik‘ sistemiyle, toprağının 
tapusuna sahip olan köylü/
çiftçi üretici, tapulu  toprağıyla, 
ürünü, kendisi ve ailesiyle birlikte 
topluca işçileşmekte, bunlar adeta 
"çeyizli işçi" haline gelmektedir. 
Sözleşmeli üreticilik sistemi, 
tapusu köylüde/çiftçide olmasına 
karşın, toprağın kullanılışına karar 
verme  gücünün, yani gerçek 
mülkiyetin, yerli-yabancı tarımsal 
sınai şirketlerin tekeline geçmesi 
demektir. Köylülük, özellikle 
küçük köylülük ve toprak, temelde 
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uygulamaların düzeltilmesi ve yeni 
yasal düzenlemelere  gidilmesi 
zorunludur. 

Düzenleyici kuruluşlar, Toprak 
Mülkiyeti Sempozyumu‘nun 
yukarıda belirtilen saptamalarını, 
kendi  çalışmalarında ve 
çalışma planlarında göz önünde 
bulunduracak, toprak mülkiyeti 
sorununu kamuoyunun sürekli 
gündem maddelerinden biri haline 
getirecektir. 

• Düzenleyici Kuruluşlar
• Abant İzzet Baysal Üniversitesi
• Birleşik Taşımacılık Sendikası
• Gazi Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü

• Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro 
Meslek Yüksekokulu

• Kırsal Çevre ve Ormancılık 
Sorunları Araştırma Derneği

• ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü

• ODTÜ Mezunlar Derneği
• TMMOB Çevre Mühendisleri 

Odası
• TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası
• TMMOB Maden Mühendisleri 

Odası
• TMMOB Peyzaj Mimarları 

Odası
• TMMOB Ziraat Mühendisleri 

Odası
• Tüketici Hakları Derneği
• Türk Hukuk Kurumu
• Türkiye ve Ortadoğu Amme 

İdaresi Enstitüsü
• Türkiye Ormancılık 

Kooperatifleri Merkez Birliği
• Yerel Yönetim, Araştırma, 

Yardım ve Eğitim Derneği

III.1. Orman, mera, bozkır, su 
ve kıyılar, madenler gibi doğal 
varlıkların kamusal mülkiyeti, temel 
ilkedir;  olmazsa olmaz koşuldur. 
Ancak, neoliberal politikalar 
dünyada olduğu gibi Türkiye‘de 
de bunları  metalaştırmakta, 
dolayısıyla satılıp alınabilir, 
mülk edinilebilir ticari mallara 
dönüştürmektedir. Doğal varlıkların 
ticari mala dönüştürülmesi, hukuk 
eliyle yapılmaktadır. Bu süreç, 
hukuk yoluyla ve doğal varlıklarla 
doğrudan ilişki içinde olan 
toplumsal sınıf ve kesimlerin içinde 
bulunduğu toplumsal ve siyasal 
yetersizlikler nedeniyle, onların etkili 
karşı koyuşları olmadan kolayca 
kotarılabilmektedir. Doğal varlıklar, 
hem mülkiyeti hem  yönetimi 
bakımından bir kamu hizmet alanı 
olarak örgütlendirilmelidir. 

•IV. Yabancılara Toprak Satışı 

IV.1. Köy Kanunu (1924) ve 
Tapu Kanunu‘nun (1934) 
yabancıların köylerde ve köy 
arazilerinde  taşınmaz/toprak 
edinmelerini yasaklayan madde 
hükümleri, 2003 yılında yürürlükten 
kaldırılmıştır. Tapu  Kanunu‘nun 
değiştirilen 35. maddesi ve yine 
2003 yılında yürürlüğe giren 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu,  yabancı gerçek ve 
tüzel kişilerin, kendi ülkelerinin 
yasalarına göre kurulmuş ticaret 
şirketlerinin, Türk  vatandaşlarının 
Türkiye‘de edinebileceği büyüklükte 
toprak edinmelerine olanak 
sağlamıştır. Bu düzenlemeler,  
GAP başta olmak üzere doğal 
üretkenliğin yüksek olduğu 
tarımsal alanları ve turizmin yoğun 
olduğu kıyı  şeritlerini sınırsız, 
denetimsiz ve ölçüsüz bir biçimde 
yabancı gerçek ve tüzelkişilerin 
paylaşım alanı haline  getirmiştir. 
Söz konusu düzenleme ve 

halinde toptan ve bir hamlede, 
içine devlet  gücünün de katıldığı 
"kentsel dönüşüm"; "gayrımenkul 
yatırım ortaklığı" kanallarıyla toptan 
satın alınabilmekte ve üzerinde her 
türlü ek kar yaratılabilmektedir. 
Amerikan tut-sat sistemi, bu 
sürecin tek tek konut sahiplerine 
yaygınlaştırılmasını öngören 
parçasıdır. Bütün bu süreç, 
"gayrımenkulün menkulleştirilmesi" 
olarak  adlandırılabilir. Kentsel 
rant, mali sistemde gizlenmiştir; 
önümüzdeki dönemde bu özellik 
bütün  boyutlarıyla daha açık 
gözlemlenebilecektir. 

II.3. Ulusötesi sermayenin mülkiyet 
anlayışı sorgulanmalıdır. Bu, klasik 
liberalizmin yükselttiği mülkiyet 
anlayışını bile tanımayan; "zorla 
mülkiyet dönüşümü"nü temel 
ilke haline getirmiş bulunan bir 
anlayıştır.  Efemçukuru köyünde, 
yüksek getirili tarımsal üretim 
yapan köylülerin arazilerini 
satmak istememeleri üzerine, köy 
arazilerinin "Acele Kamulaştırma 
Kanunu"na dayanılarak 
kamulaştırılması ve kamulaştırılan 
toprakların  ulusötesi altın şirketine 
devredilmesi, bu durumun 
kanıtlarından biridir. 

II.4. Mülk, mülkiyet, kamu 
yararı kavramları yeniden 
tanımlanmalıdır. Bu kavramlar 
gerçekten genel toplumsal yarar, 
toplumsal eşitlik, halk sağlığı ve 
toplumsal refah bakış açısıyla 
yönetsel ve hukuksal açıdan 
yeniden  tanımlanmalıdır. Aksi 
halde piyasa odaklı kamu kararları 
ve kentsel planlama, kamu 
hukuku ve birimlerinin  varlığını 
ciddi biçimde sorgulanır hale 
getirecektir. 

•III. Doğal Varlıklar Mülkiyeti 
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Konferansta harita ve coğrafi 
bilgi kullanıcı özelliklerinin ortaya 
çıkarılması, harita ve coğrafi 
bilginin kullanım, içerik, gereklilik 
ve hedeflerinin  belirlenmesi 
konusundaki araştırmalar, amaç 
analizi ve modellemesi ile harita 
kullanımı; kullanıcı merkezli 
tasarım, kullanılan teknik ve 
yöntemlerin değerlendirilmesi/test 
edilmesi ile harita kullanışlılığının 
artırılması; çocuk ve görme 
özürlüler dahil harita ve coğrafi 
bilgi kullanıcısı eğitimi ile kullanıcı 
yeteneklerinin artırılması konularına 
ağırlık verilmiştir.

25. Uluslararası Kartografya 
Konfereransı 3-8 Haziran 
2011 tarihinde Paris, Fransa'da 
yapılacaktır. Detaylı bilgi http://
www.icc2011.fr/ adresinden elde 
edilebilir. 

Odamız, Sürekli Bilimsel ve 
Teknik Komisyonlarından 
Kartografya ve Mekansal Bilişim 
Komisyonu aracılığı ile Uluslararası 
Kartografya Birliği üye kurumudur. 
Detaylı bilgi http://www.hkmo.
org.tr/komisyonlar/ adresinden 
alınabilir.

sergileyen özel sektörden bir 
yazılımcı bildirili olarak katılmıştır. 

Konferans süresince; temel 
kartografya bilgileri, harita ve 
bilgileri tarihi, kartografya eğitimi, 
kartografik teori, araştırma ve 
geliştirme, sanat ve kartografya, 
harita kullanımı ve kullanıcı 
istekleri, harita ve toplum, tarihi 
mirasa kartografik bakış, harita 
ve harita bilgileri kopyalama 
hakları, CBS, mekansal altyapı 
sistemleri, mekansal analiz, harita 
projeksiyonları, coğrafi isimler, 
genelleştirme, görselleştirme, sanal 
gerçeklik, harita üretim sistemleri, 
atlas, afet ve risk haritalarının 
yapımı, uydu haritaları, özürlü 
haritaları, internet ve multimedya 
haritaları, turistik haritalar, uydu 
haritaları, dağ haritaları, çocuk 
haritaları ve diğer konu başlıkları 
paralel oturumlarda paylaşılmıştır. 
http://www.icc2009.cl/  adresinden 
detaylı bilgi elde edilebilir. 

ICA Sürekli Komisyonlarından 
yalnızca Eğitim Komisyonu, 
Kartografya ve Çocuk 
Komisyonu, Genelleştirme ve 
Çoklu Gösterimler Komisyonu, 
Harita Kullanımı ve Kullanıcıları 
Komisyonu toplantılarına aktif 
katılım sağlanabilmiştir. 

Harita ve coğrafi bilginin;  
dağıtımı, üretimi ve kavramları   
üzerine araştırma yapma 
konusunda dünya temsilcisi olan 
Uluslararası Kartografya Birliği 
(ICA) kartografya ve bu profesyonel 
meslek dalını uluslararası 
düzeyde desteklemektedir. 24. 
Uluslararası Kartografya Birliği 
(ICA) Konferansı 15-21 Kasım 
2009 tarihinde Santiago, Şili'de 
yapılmıştır. Güney Amerika'da 
ilk kez bir ICA konferansı 
organize edilmiştir. Konferans, 
Kartografya konusundaki en 
son bilimsel ve teknik konuların 
tartışılması amacının yanı sıra Şilili 
meslektaşlarla bir araya gelmek 
ve bu coğrafyayı, kültürü diğer 
meslektaşlarla da paylaşmayı 
hedeflemiştir. Konferans programı 
içinde kartografya ve coğrafi bilgi 
konusunda bildiriler ve poster 
sunumları dışında, toplantı, harita 
ve harita benzeri ürün sergileri 
düzenlenmiştir. Konferansa 700 
Şili dışından, 1400 yerel katılımcı 
katılmıştır. Ülkemizden de Necla 
ULUĞTEKİN,Tevfik ÖZLÜDEMİR 
ve Cengizhan İPBÜKER 
meslektaşlarımız bildirili olarak 
katılmıştır. Ayrıca Seyir Hidrografi 
ve Oşinografi Dairesinden bir 
katılımcı ile, hologram ürünler 
veren ve 3 boyutlu haritalarını 

ICA KARTOGRAFYA 
KONFERANSI 2009
SANTIAGO / ŞİLİ

ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
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ERCİYES 
ÜNİVERSİTESİ HARİTA 
MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİNİN 
TEMSİLCİLİĞİMİZİ  
ZİYARETİ

Erciyes Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi, Harita Mühendisliği 
Bölümüne 2009-2010 
öğrenim yılında yeni kayıt olan 
öğrencilerimiz temsilciliğimizi 
ziyaret etti.

Kayseri Temsilcimiz Mustafa YILDIZ 
öğrencilerimize, Harita Kadastro 
Mühendisliği hakkında bilgiler 
sunduktan sonra, HKMO'nun 
kuruluşundan bugüne kadarki 
süreci kısa olarak özetledi.

HKMO Öğrenci Kolu 
Yönetmeliği okunarak, öğrenciler 
bilgilendirilmiştir. Katılımcıların  
öğrenci üye olarak Odamıza kayıt 
yaptırmalarının önemi anlatıldı.

Toplantı karşılıklı soru ve cevaplarla 
sıcak bir atmosferde devam etti. 
Yeniden bir araya gelme dileği ile 
toplantıya son verildi.

“ARAZİ YÖNETİMİNDE 
DENETİM VE CBS 
UYGULAMALARI" 
KONULU ETKİNLİK 
KONYA‘DA YAPILDI

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Konya Şube‘mizin 
düzenlediği "Arazi Yönetiminde 

A. Fahri ÖZTEN yaptı. Ardından, 
meslekte 30. yılını dolduran 
üyelerimize plaketleri verildi. 

Meslekte 30 hizmet yılını 
dolduran üyelerimize "30 Yıl 
Hizmet Plaketleri" verildi. Plaket 
töreninin ardından Halk Oyunları 
ekibinin Ege ve Karadeniz Yöreleri 
oyunlarını coşkuyla izledik.  En 
genç 4 üyemize mesleğimizin 
duayeni Ayhan KALYOCU 
tarafından Oda rozetleri takılarak, 
Odamız kuruluşundan bugüne bir 
döneminin yansımalarını içeren  
"Sözlü Tarih Kitabı" verildi.  

Ardından Müzisyen ve 
Bağlama Sanatçısı Okan 
Murat ÖZTÜRK‘ü dinledik  ve 
Akdeniz Üniversitesi‘nden  
Akademisyenlerden oluşun müzik 
grubun hoş ve güzel şarkılarına 
hem eşlik edildi hemde birlikte 
halaylar çekildi, zeybekler oynandı.

Oda, şube , temsilcilikler ve üyeler 
arasında birlikteliğin, dayanışmanın 
ve dostluğun artarak ve güçlenerek 
yaşanmasının güzel bir örneği olan 
geleneksel güz yemeği, başta 30 
hizmet yılını dolduran üyelerimiz 
olmak üzere tüm katılımcılar 
açısından coşkulu, heyacanlı ve 
duygu yüklü bir buluşma ve bir 
gece oldu.

ANKARA ŞUBESİ 
TARAFINDAN 11. 
GELENEKSEL GÜZ 
YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Ankara Şubemizce her yıl 
düzenlenen Geleneksel Güz 
Yemeğinin onbirincisi, Oda ve 
Şube yöneticileri, kurum ve kuruluş 
temsilcileri, eski Oda ve Şube 
başkanları ile akademisyenlerin 
katılımıyla 12 Aralık 2009  
Cumartesi günü Limak 
Ambassadore  Hotel‘de düzenlendi.

Katılımın yoğun olduğu yemekte 
açılış konuşmalarını Şube 
Başkanımız Doç. Dr. Halil 
AKDENİZ ve Genel Başkanımız 

HKMO’DAN KISA KISA
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Mühendisliği Bölümünün kuruluşu 
sürecinde yer alan hocalara, Şube 
Yönetim Kurulunda görev alanlara 
plaketler verildi.

A.Fahri ÖZTEN‘ in tam konuşma 
metnine www.hkmo.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

BAYINDIRLIK VE 
İSKAN BAKANLIĞI 
MÜSTEŞARI ZİYARET 
EDİLDİ

Oda Yönetim Kurulunca Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı Müsteşarı 
Şaban Önder KIRAÇ 2 Mart 2010 
tarihinde makamında ziyaret edildi. 
Ziyarete Oda Genel Başkanı A. 
Fahri ÖZTEN, Genel Sayman Asiye 
Ülkü KUTLU, Yönetim Kurulu Üyesi 
Timur Bilinç BATUR ve HKMO 
Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi 
Komisyonu Başkanı Hüseyin ÜLKÜ 
katıldılar. 

Yapılan görüşmede; Kamu İhale 
Yasası ve "Kısa Liste", Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı, "Değerleme 
Uzmanları Birliği" ve 2010 yılında 
düzenlenmesi planlanan "Taşınmaz 
Değerlemesi Kurultayı", "Kat 
Mülkiyeti Yasası, Cins Değişikliği, 
Fenni Mesuliyet, Teknik Uygulama 
Sorumluluğu (TUS)", İmar Kanunu 
Değişiklikleri, Toplulaştırma 
İhaleleri ve Uluslararası Haritacılar 
Birliği‘nce (FIG) 2014 yılında 
gerçekleştirilecek olan "25. FIG 
Genel Kurulu ve Kongresi"nin 
Türkiye‘de düzenlenmesi için 
Odamızın başlattığı adaylık 
süreci konularıyla ilgili ve meslek 
alanımıza dair güncel konulara 
ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve 
bu doğrultuda gelen öneriler ele 
alındı. 

çalışmalarını, Arazi Yönetiminde 
Harita ve Kadastro Mühendisliğinin 
yeri ve önemini belirtti. 

Sayın ÖZTEN konuşmasında 
özetle; Yaşamın her alanında 
daha yaşanılabilir bir sürecin 
yaratılması isteniyorsa, orman 
alanlarımızdan tarım, mera ve 
kıyı alanlarımıza, kültür ve tarihi 
mirasımızın korunmasından 
kentlerin yönetimine değin bilginin 
insanlık adına anlamlı yönetilmesi 
gerekliliği olduğunu söyledi. Sosyo-
ekonomik, kültürel, politik, çevresel, 
teknik vb. sorunların çözümüne 
yönelik mekâna/konuma dayalı 
karar verme sürecinde ve bilginin 
yönetiminde verilerin; toplanması, 
depolanması, işlenmesi, yönetimi, 
mekânsal analizi, sorgulanması 
ve sunulması fonksiyonlarını 
yerine getiren donanım, yazılım ve 
yöntem bütünü olarak ifade edilen 
CBS'nin ivedilikle hayata geçirilmesi 
gerektiğini belirtti.

Bilim ve teknolojinin hızla 
geliştiği ve egemenlik kurduğu 
yüzyılımızda, mühendislerin 
düşünen, tasarlayan, sorgulayan 
ve üreten beyinler olarak, bilimi 
ve teknolojik ilerlemeyi, toplumsal 
yarara dönüştürerek insanlık 
onuruna yaraşır çağdaş bir 
yaşamın yaratılması için tarihsel 
sorumluluğumuzla çalışmaların 
sürdürüldüğünü dile getirdi.

İki gün süren etkinlik boyunca 
"Arazi Yönetimi" ve "CBS 
Uygulamaları" oturumları ve panel 
gerçekleştirildi. 

Etkinliğin ilk günü akşamı HKMO 
Konya Şubesi geleneksel yemeği 
düzenlendi. Meslekte 25. ve 40. 
yılını dolduran üyelerimize, Selçuk 
Üniversitesinde Harita ve Kadastro 

Denetim ve CBS Uygulamaları" 
etkinliği 18-19 Kasım tarihlerinde 
Konya‘da gerçekleştirildi. Etkinliğe 
Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
ÖZTEN, Odamız Kadastro 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Hüseyin ERKAN, Kadastro 
Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
YAŞAYAN katıldılar. Etkinliğin 
açılışında, Şube Başkanı Prof. 
Dr. Ferruh YILDIZ, Oda Genel 
Başkanı A. Fahri ÖZTEN, Konya 
Karataş Belediye Başkanı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, 
Teknik Araştırma Uygulama Genel 
Müdür Vekili Osman İYİMAYA 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Müsteşarı Şaban Önder KIRAÇ 
birer konuşma yaptılar. 

Konya Şubesi Başkanı Sayın 
Prof. Dr.Ferruh YILDIZ açılış 
konuşmasında etkinliğin hazırlık 
çalışmalarına değindi ve Şube 
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Uluslararası Haritacılar 
Birliği‘ nin (FIG) dört yılda 
bir yapılan ve 2014 yılında 
gerçekleştirilecek olan 25. 
Genel Kurulu ve Kongresi‘nin 
Türkiye'de yapılması için  
Odamız, Genel Kurulunda 
verilen görev ile bu yönde 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
Büyük Kongreye Odamızın-
Türkiye‘nin  ev sahipliği 
yapması için adaylık 
çalışmaları kapsamında 
bazı etkinlikler ve çalışmalar 
bugüne dek olumlu bir 
şekilde yürütülmüştür. 
Odamız, FIG in her yıl 
düzenlenen "Çalışma 
Haftası -Kurul Toplantısı" 
çerçevesinde 2007 de Hong 
Kong‘ daki  etkinlikte "25. 
FIG Genel Kurul ve Kogresi-
2014" adaylığını duyurmuştu. 
O tarihten bu yana Odamız, 
2014 yılı buluşmasının 
Türkiye‘de gerçekleşmesi 
için FIG yöneticileri, teknik 
komisyon başkanları ve diğer 
ülkeler düzeyinde  diyaloglar 
yürütmektedir.

Bu anlamda "TMMOB CBS 
Kongremizin FIG bülteninde 
ayrıntılı olarak yer alması  
Türkiye‘nin adaylığı yolunda 
önemli bir katkı koyacaktır.

FIG bülteninin Kasım 
sayısındaki habere www.
hkmo@hkmo.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

TMMOB CBS 
KONGRESİ 2009 FIG 
BÜLTENİNİN KASIM 
SAYISINDA YER ALDI

TMMOB adına Odamızca ilki 
2007‘de gerçekleştirilen ve iki yılda 
bir düzenlenmesine karar verilen 
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi‘nin ikincisi 03-06 Kasım 
2009 tarihleri arasında İzmir‘de 
İzmir Şubemizin ev sahipliğinde 
yapılmıştı. Gerçekleştirilen TMMOB 
CBS 2009 Kongresi FIG Bülteninin 
Kasım sayısında genişçe yer 
almıştır.

FIG (Uluslararası Haritacılar 
Birliği), meslek mensuplarını 
ülkeler düzeyinde buluşturan bir 
kuruluştur. Kuruluş; aynı zamanda 
mesleki araştırma ve uygulamaların 
sonuçlarının tartışıldığı bilimsel bir 
platformdur.

1878 yılında Paris‘ te kurulan 
FIG, içinde 100‘den fazla ülkenin 
(genel ifade ile) haritacılarını 
bünyesinde buluşturan uluslararası 
ve devletlerden bağımsız bir 
organizasyondur. FIG;  aynı 
meslek mensuplarının  bir araya 
gelmelerini, farklı ülkelerden katılan 
bilim insanı ve uzmanlar ile teknik 
komisyonlarda yapılan çalışmalar 
ve üretilen bilimsel raporlarla  
mesleğin gelişimine, uluslararası 
standartların belirlenmesine katkı 
ve destek sağlamaktadır. FIG diğer 
taraftan dünyada yaşanılmakta 
olan sosyal ve toplumsal 
gelişmeleri de yakından izleyerek 
meslek alanlarından hareketle  
oluşturulan raporları uluslararası 
platforma taşıyan bir kuruluş niteliği 
taşımaktadır.
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burada bir umudu yeşerttiniz. 
Aşınıza, işinize, ekmeğinize sahip 
çıkıyorsunuz. Görmeyen gözler 
görsün, duymayan kulaklar 
duysun. Şimdi sesimizi birlikte 
yükseltme zamanıdır. Şimdi sesimizi 
gürleştirme zamanıdır.
Şimdi görev zamanıdır. Şimdi 
mücadele etme zamanıdır. Şimdi 
omuzlarımızı birbirine yaslama 
zamanıdır. Şimdi, bu mücadeleyi 
hep birlikte, el ele, omuz omuza 
sürdürme zamanıdır.

Şimdi "genel grev, genel direniş 
deme zamanıdır." konularına 
değindi.

İMAR KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI

5940 sayılı "İmar Kanunu ile 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 

"Hak verilmez alınır, zafer sokakta 
kazanılır" diyen TEKEL İşçileri, 
TMMOB sizlerin yanındadır. Bu 
ülkenin mühendisleri, mimarları, 
şehir plancıları sizin yanınızdadır.

Sizin sorunlarınız bizim 
sorunumuzdur. Bizim sorunlarımız 
halkımızın sorunlarından ayrı 
değildir. Buraya, aşımıza, işimize, 
geleceğimize sahip çıkmak için 
geldik, sizlere destek vermek için 
geldik. Sizlerle dayanışmaya geldik.

Kapitalist küreselleşmenin 
oyunlarına, IMF, Dünya 
Bankası politikalarına, onların 
işbirlikçisi AKP iktidarının emeğin 
aleyhine olan politikalarına izin 
vermeyeceğiz. Dünya Bankası, IMF, 
AB ve benzeri kuruluşların dayattığı 
yapısal uyum programlarıyla 
yalnızca "zam ve zulüm düzeni" 
getirenlere, ekonomiyi üretime 
değil ranta dayandırıp, her 
sıkıştıklarında faturayı halka 
kesenlere, AKP‘ye "Artık Yeter" 
diyoruz. 

AKP‘yi uyarıyoruz: "Bu ülke, bu halk 
sahipsiz değildir" 

Sevgili TEKEL İşçileri, 
Baskıların ve zorun altında 

TMMOB TEKEL 
İŞÇİLERİNİN YANINDA

TMMOB 10 gündür direnen 
TEKEL  işçilerine destek amacıyla 
dün TEKEL işçilerinin yanındaydı. 
TMMOB, TEKEL fabrikalarının 
özelleştirilmesi sonucu özlük 
haklarından mahrum bırakılmak 
istenen TEKEL işçilerini Türk-İş 
önünde ziyaret etti. Haklarını 
savunmak amacıyla eylemlerini 
sürdüren TEKEL işçilerinin Türk-
İş önünde sürdürdükleri eylemin 
10‘uncu gününde TMMOB 
ve bağlı Odaların yöneticileri, 
TMMOB üyesi mühendis, mimar 
ve şehir plancıları TEKEL işçileri 
ile birlikteydi. TMMOB önünde 
toplanarak, sloganlar ve alkışlarla 
Türk-İş merkezine yürüyen 400‘ü 
aşkın TMMOB üyesi TEKEL 
işçilerinin yanında olduklarını 
haykırdılar. TEKEL işçilerini 
ziyarette TMMOB Başkanı Mehmet 
SOĞANCI bir konuşma yaptı. 
SOĞANCI konuşmasında; 

Sevgili TEKEL İşçileri, Sevgili TEKEL 
Emekçileri,
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dışında bu yönüyle de sürekli 
tartışma ve eleştiri konusu olan 
Kamu İhale Yasasının da 7 yılda 
17 kez değişikliğe uğradığı da 
unutulmamalıdır.  

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak, sadece imar 
kanununda değil, güncellenmesi 
gerekli olan tüm yasa ve ikincil 
mevzuatların parçacı biçimde, 
yalnız teknokrat ve bürokratların 
katılımı ile değil, konunun 
uzmanları, meslek odaları ve ilgili 
diğer kuruluşların katılımlarıyla; 
bilimin ışığında ve ortak akılla 
öncelikli gereksinimler de dikkate 
alınarak, öznesinde insan olan, 
toplum ve kamu yararı ve ülke 
kalkınması yönünde bütüncül 
değişikliklerin yapılması gerekliliğini 
vurguluyoruz.

KAMU EMEKÇİLERİ 
UYARDI

Bugün (25 Kasım ) sabahın erken 
saatleriyle birlikte Türkiye‘nin dört 
bir tarafında Kamu emekçileri 
alanlardaydı. Kamu emekçilerinin 
toplu sözleşme ve grev hakkı 
talebiyle çıktığı bir günlük uyarı 
grevi ile beraber yapılan eylemler 
Ankara‘da da toplumun farklı 
kesimlerinin desteğiyle geniş bir 
katılımla gerçekleştirildi.

Ankara‘da Ziya Gökalp 
Caddesi‘nde gerçekleştirilen 

gerekliliğini yineliyoruz.

Yasal düzenlemelerde parçacı 
yaklaşımlar kentlerin parçacı 
planlama anlayışıyla itildiği 
olumsuzlukları çağrıştırmaktadır. 
Çünkü bütünlük içerisinde 
hazırlanmayan değişiklikler 
beraberinde onlarca yeni sorunu 
gündeme getirmekte ve yeniden 
değişikliklere gebe olmaktadır. 
Bu tür yaklaşımlarla kaybeden 
yine yurttaşlarımız, kentlerimiz 
ve yerleşim alanlarımız kısaca 
yaşamımız ve ülkemiz olmaktadır.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2 ve 12 inci maddelerine yapılan 
ilave hükümler ile, "müelliflik yetki 
belgesi" ve "yapı müteahhitlik 
yetki belgesi" verilmesine ilişkin 
yeni düzenleme getirilmiştir. 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 
Ocak 2003 yılında yürürlüğe 

girmesi ile kullanım dışı bırakılan, 
iptal edilen ve kurumlarca ihale 
şartnamelerinde aranmayan "yetki 
belgeleri" yeniden zorunlu hale 
getirilmektedir. 

Bilindiği üzere Kamu İhale 
Yasası, Avrupa Birliği mevzuatı 
çerçevesinde ülke koşulları göz 
ardı edilerek ve çeviri bir metin 
olarak uyum yasaları kapsamında 
uygulamaya konulmuştu. İçeriği 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 
09 Aralık 2009 tarihinde TBMM‘de 
kabul edildi. 

5940 sayılı Kanun ile 3194 sayılı 
İmar Kanunu‘nun " müelliflik, fenni 
mesuliyet, şantiye şefliği, yapı 
müteahhittliği ve kayıtlar" ile ilgili 
28inci "İdari müeyyideler" ile ilgili 
42nci "yönetmeliklerin hazırlanması 
ile ilgili" 44 üncü maddeleri 
değiştirilirken iki adet geçici madde 
eklenmiştir. Ayrıca aynı Kanun ile 
13/12/1983 tarih ve 180 sayılı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 
de 2 ve 12 nci maddelerine 
"müelliflikler" ve "Türkiye Coğrafi 
Bilgi Sistemi‘nin oluşturulması" ile 
ilgili bazı fıkralar eklenmiştir.

TBMM'de kabul edilen 5940 
sayılı "İmar Kanunu ile Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair kanun" 
Cumhurbaşkanlığı makamına onay 
için gönderilmiştir. 

Aynı Bakanlıkça 2004 yılında 
kamu kurum ve kuruluşları ve 
meslek odalarının katılımıyla 
yapılan çalıştay sonrası her 
yönüyle ele alınarak hazırlanan 
İmar Yasası değişikliği ise raflarda 
bekletilmektedir. Katılımcı bir 
anlayışla ve ortak görüşle 
hazırlanan yasa tasarı taslağı 
neden yok sayılmaktadır? Sürekli 
ifade ettiğimiz ve gündeme 
getirdiğimiz üzere İmar Kanunu‘nda 
yapılacak değişikliklerin parçacı 
yaklaşımlarla değil bir bütünlük 
içerisinde ve Meslek Odalarının 
görüşleri alınarak hazırlanmasının 
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TMMOB SANAYİ 
KONGRESİ YAPILDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği adına Makine Mühendisleri 
Odası tarafından 1963 yılından bu 
yana düzenlenen TMMOB Sanayi 

daha iyi hizmet alabilmesi için 
gerçekleştirildiği sendika yöneticileri 
tarafından dile getirildi.

Daha özgür, eşit ve adil bir hayat 
için bu uyarı eyleminin anlamlı 
olduğunu ifade ediyor; Kamu 
Emekçilerinin haklı mücadelelerine 
destek veriyor, emekten ve halktan 
yana olduğumuzu bir kez daha 
dillendiriyoruz! 

TMMOB 2010 
YILI BİLİRKİŞİLİK-
EKSPERLİK-
HAKEMLİK VE 
TEKNİK MÜŞAVİRLİK 
YÖNETMELİĞİ 

TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 19 
Aralık 2009 tarihli toplantısında; 
TMMOB 2009 Yılı Bilirkişilik, 
Eksperlik, Hakemlik ve Teknik 
Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik 
ücretlerinin 2010 yılı için de geçerli 
olmasına kararı alınmıştır.

eyleme KESK üyelerinin yanı sıra 
çeşitli emek ve meslek örgütleri, 
kitle örgütleri, siyasi parti çevreleri 
ve öğrencilerden katılım sağlandı. 
TMMOB, TTB ve DİSK‘in de 
destek verdiği eylemde TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI bir konuşma yaptı. 
Eylemde AKP iktidarı protesto 
edilirken, emekçinin sesine kulak 
verilmesi çağrısında bulunuldu. 
Aynı saatlerde Kamu-Sen üyeleri 
de Sıhhiye‘de Abdi İpekçi Parkında 
buluştular.

"Toplu sözleşme hakkımızı 
çiğnetmemek için, insanca ücret 
için, krizin bedelini ödememek 
için, demokratik bir çalışma 
yaşamı için uyarı eylemindeyiz" 
diyen Kamu Emekçileri, 8 yıldır 
dikkate alınmadıkları toplu 
pazarlık süreciyle ilgili sessiz 
kalmayacaklarını ve toplu sözleşme 
hakları için mücadele edeceklerini 
de bu süreçte gösterdiler. 

Yapılan eylemlerin hem kamu 
çalışanlarının hakları hem de halkın 
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Kongrelerinin on yedincisi 11-12 
Aralık 2009 tarihlerinde Ankara‘da 
Milli Kütüphane Konferans 
Salonu‘nda gerçekleştirildi.
"Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye 
Sanayinin Yeniden Yapılanması" 
ana temasıyla toplanan Kongrede, 
biri çerçeve sunum, biri forum 
olmak üzere toplam yedi oturumda 
dokuz sunum yapıldı. Kongreye 
Makine Mühendisleri Odası(MMO) 
tarafından hazırlanan "Türkiye 
Sanayinde Öncelikli Sektörler ve 
Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı" ile 
"Türkiye‘ de Kalkınma ve İstihdam 
Odaklı Sanayileşme İçin Planlama 
Önerileri" başlıklı iki rapor sunuldu.
Açılış konuşmalarının ardından  
"Kriz Sürecinde Dünya Ekonomisi 
ve Yeni Eğilimler" oturumunda 
küresel krizde yeni güç dengeleri ve 
emperyalizm ile krizde teknolojinin 
rolü ve küresel kapitalizmin krizi 
konuları ele alındı.

Kongrenin ilk günü öğleden sonra 
gerçekleştirilen iki oturumunda 
"Krizde Türkiye Sanayisinin Durumu 
ve Geleceği" konusu tartışıldı. 

destek ziyaretinde bulunuldu.

"Özelleştirme"; küresel kapitalizmin 
ürettiği krizini aşmak amacıyla, 
özellikle 1980‘li yıllardan sonra 
mal, hizmet ve sermayenin küresel 
ölçekte sınırsız dolaşımını sağlamak 
için "liberal reformlar" adı altında 
"dünya" ölçeğinde dayattığı, 
ekonomik, toplumsal, siyasal ve 
ideolojik boyutları olan küresel 
politika araçlarından birisidir. 

Ülkemizde 1980 sonrası 
uygulamaya sokulan yapısal 
reformlar adı altında neredeyse her 
alanda kamu işletmeleri ile birlikte 
kamu hizmetleri de özelleştirme ile 
piyasa mantığına devredilmektedir. 
Eğitimden sağlığa, enerjiden 
haberleşmeye, sanayiden tarıma ve 
sosyal güvenliğe kadar her alanda 
özelleştirmeler devam etmektedir. 
Ülkemiz varlıkları tek tek satılmakta 
ve binlerce kişi işsizliğe mahkûm 
edilmektedir. 
12 bin TEKEL işçisi de Türkiye 
gerçeği halini alan özelleştirme ile 
karşı karşıya kalmışlardır. Kuruluş 
yılı olan 1924‘den bu yana tütün 
mamülleri, tuz ve alkollü içkiler 
alanlarında üretim yapan, tüm 

Kongrenin ikinci gününde 
düzenlenen beşinci oturumda 
MMO tarafından Sanayi Kongresi 
2009 için özel olarak hazırlanan 
"Türkiye Sanayinde Öncelikli 
Sektörler ve Bölgesel Kalkınma 
Yaklaşımı" ile "Türkiye‘ de Kalkınma 
ve İstihdam Odaklı Sanayileşme 
İçin Planlama Önerileri" başlıklı iki 
raporun sunumu yapıldı.

HKMO Genel  Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN tarafından yönetilen 
"Planlama Olgusu ve Türkiye 
Sanayisinin Öyküsü" oturumunda 
da 1961-1980 planlı dönem ve 
1980-2008 planlı dönemden 
çıkışta Türkiye sanayinin öyküsü 
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ tarafından 
irdelendi. 

Kongre, tartışma ve önerilerin ele 
alındığı forumla sona erdi.

TEKEL İŞÇİLERİNE 
ODAMIZDAN DESTEK

Harita Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak 28 Ocak 2010 
Perşembe akşamı Türk-İş önündeki 
mücadelesinin-direnişinin 45. 
gününü dolduran Tekel direnişine 
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LİSANSLI HARİTA 
KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ VE 
BÜROLARI DANIŞTAY 
10. DAİRESİ KARARI 
HAKKINDA

Bilindiği üzere,5368 Sayılı Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları Hakkında Kanun 
29.06.2005 tarihli  25860 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya 
dayanılarak Lisanlı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları hakkında 
Yönetmelik  05.05.2008 günlü 
Resmi Gazatede yayınlanarak 
yürürlüğe konulmuştur.

Bu yönetmeliğin 12. maddesine 
göre 551 adet Lisans verilmesi 
ve Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendislik Bürosu‘nun kurulması 
için Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nce lisans sınavı 
açılmıştır. Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Yönetmelik'in çıkış aldığı 5368 

yapılmıştır. Odamız, soğuk ve 
kar altında Ankara Sakarya 
Caddesi‘nde Tekel işçilerinin 
direniş alanında kurduğu iki 
stanttan TEKEL işçilerine sıcak 
çorba dağıttı. Yaklaşık iki bin 
kişilik çorba dağıtımı sırasında 
dostluğun, mücadele birliğinin 
ve dayanışmanın güzelliği birlikte 
yaşandı. HKMO olarak bir kez 
daha, Tekel işçilerinin direnişinin 
her zaman yanında olacağımızı 
ifade ediyoruz.

ülkede yaygın faaliyet gösteren 
ve binlerce insanın doğrudan ve 
dolaylı olarak geçim kaynağını 
oluşturan TEKEL, son işletmesiyle 
birlikte satılınca bugün, ya 
tazminatlarını alıp işsiz kalmak 
ya da özelleştirilen kuruluşlar için 
uygulanan 654 sayılı Kanunun 
4/c maddesine göre sözleşmeli 
istihdam (yılda 10 ay 500 TL‘ye 
yakın bir ücretle ve güvencesiz 
çalışma) seçeneklerine mahkûm 
ediliyor.  TEKEL emekçileri ise özlük 
haklarıyla birlikte geleceklerine 
sahip çıkmak ve ailelerinin geçimini 
sürdürebilmek, çocuklarına 
onurlu bir gelecek bırakmak için 

45 gündür verdikleri mücadeleyi 
kararlılıkla devam ettiriyorlar. 
Çeşitli siyasal, sivil toplum 
kuruluşlarının da destek verdiği 
mücadele tekel işçilerinin yalnız 
olmadığını gösteriyor.
Odamızca, 45 gündür Türk-İş 
önünde her türlü zor koşullara 
rağmen özlük hakları için 
mücadelelerini sürdüren Tekel 
İşçilerine 28 Ocak 2010 Perşembe 
akşamı destek ziyaretinde 
bulunuldu. Daha önce TMMOB 
ile birlikte de destek ziyaretleri 
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ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde 
emeği geçen öğrenci arkadaşlara, 
meslektaşlarına, İstanbul Şubesi 
Yönetim Kuruluna ve Şube 
çalışanlarına  teşekkür ederek 
başladı.

Sayın KUTLU konuşmasında, Oda  
kuruluş süreci, çalışma anlayışı ve 
ilkeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel 
çalışmaları,  Oda çalışmaları ve 
öğrenci etkinlikleri hakkıda kısa 
bilgilendirmeler yaptı.   
“Özerk ve demokratik 
üniversitelerin sizlerle, bizlerle var 
olacağına gönülden inanmaktayız” 
diyerek üniversitelerdeki eğitim, 
donanım ve eğitim kadroları 
hakkında görüşlerini dile getirdi.

Sözlerini, öğrenci etkinliklerinin  
öğrenci örgütlülüğünü de 
güçlendireceğini ve bu çalıştaydan 
çıkarılacak sonuçların ve 
deneyimlerin diğer öğrenci 
etkinliklerine de olumlu katkılar 
sunacağını belirterek sonlandırdı.

5 gün süren  İstanbul Haritacıları 
Sosyal Çalıştayı başarılı bir şekilde 
tamamlandı.

İSTANBUL 
HARİTACILARI SOSYAL 
ÇALIŞTAYI-2010

İstanbul Haritacıları Sosyal 
Çalıştayı, 14-18 Mart 
tarihlerinde İstanbul/Şile'de 
gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi,Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 
Gümüşhane Üniversitesi,  
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 
Selçuk Üniversitesi'nden  olmak 
üzere toplam 112 öğrenci katıldı.  

Etkinlik açılış konuşmaları; HKMO 
Genel  Saymanı Asiye Ülkü KUTLU, 
HKMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR ve HKMO İstanbul  
Sekreteri M. Uğur GİRİŞKEN 
tarafından yapıldı. 

Odamız Genel Saymanı 
konuşmasına,  İstanbul Şubesi 
öğrenci temsilciliği tarafından 
yürütülen İstanbul Haritacıları 
Sosyal Çalıştayının tüm katılımcılar 
adına başarılı geçmesini dileyerek 

sayılı Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Kanun'un Anayasa'ya aykırılığı ileri 
sürülerek; Yönetmelik ile Kanunun 
bazı maddelerinin iptali istemi 
ile Danıştay'a dava açılmıştır. Bu 
davada;

-Lisans verilmesi ve Lisanslı 
büro açılabilmesinin, açılacak 
sınavda başarılı olma koşuluna 
bağlanmasının hukuka aykırı 
olduğu, mesleki kıdem, deneyim 
ve  iş başarma gibi ölçütlerin yeterli 
sayılması gerektiği ayrıca sınav 
yapılmasının işin niteliğine uygun 
bulunmadığı,

-Ayrıca açılacak lisanslı büroların 
sayılarının sınırlandırılmasının 
çalışma özgürlüğü ve rekabet 
eşitliği kurallarına aykırı olduğu ileri 
sürülmüş,
-Yönetmeliğin dayanağı 5368 
Sayılı Yasanın bazı maddelerinin 
Anayasa'ya aykırı olmaları 
nedeniyle iptalleri için Anayasa 
Mahkemesine gönderilmesi 
istenmiştir. 

Danıştay 10. Dairesince "Dilekçenin 
usulüne uygun olmadığı, 30 gün 
içinde usule uygun bir dilekçe ile 
dava açılmak üzere " dilekçenin 
reddine karar verilmiştir. 

Danıştay‘ın kararı dilekçenin reddi 
kararı olup, davanın reddi kararı 
değildir. Danıştay 10. Dairesinin 
dilekçenin reddine ilişkin kararı 
incelendiğinde hiçbir yasal 
dayanağı olmayan bir karar olduğu 
ifade edilmektedir. Verilen süre 
içerisinde yeni bir dilekçe ile süreç 
devam etmektedir. 

Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın 
bilgilerine.
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BASINA VE KAMUOYUNA

YAŞAMI BİRLİKTE VAR 
ETMEK İÇİN ELELE...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününüz Kutlu Olsun...

1857 yılında New York‘lu dokuma işçisi kadınların daha 
insanca bir yaşam isteyerek, eşitsizliklere ve ayrımcılığa 
karşı sürdürdüğü mücadele ile başlayan süreçte 8 Mart, 
tüm dünya kadınlarının, kutladığı uluslararası bir güne 
dönüştü. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak 
yolunda verdiği savaşın temsili başlangıcı 8 Mart 1857 
yılında ABD‘nin New York kentinde başladı. Konfeksiyon 
ve tekstil fabrikalarında çalışan 40.000 işçinin insanlık 
dışı çalışma koşullarına ve düşük ücrete karşı başlattığı 
grev, polisin saldırısıyla kanlı bitti. Saldırı sırasında 
çıkan yangında çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin 
cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı. Günümüzden 
100 yıl önce 1910 yılında Danimarka‘nın Kopenhag 
kentinde toplanan 2. Enternasyonale bağlı kadınlar 
toplantısında, bu yangında yaşamını yitiren 129 kadın 
işçi anısına 8 Mart gününün Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü olarak kutlanması önerisi oy birliği ile kabul 
edildi. 1975 yılında Dünya Kadınlar Yılı‘nı ilan eden 
Birleşmiş Milletler Örgütü, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 
Mart‘ın tüm kadınlar için Dünya Kadınlar Günü olarak 
kutlanmasını kararlaştırdı. Kadınlara eşit hakların 
verilmesinin Dünya barışını güçlendireceği kabul edildi. 
Böylece 8 Mart, dünyada kadınların yüzyıldır yürüttüğü 
özgürleşme mücadelesinin kutlandığı ve kadınların 
güncel taleplerinin ifade edildiği bir gün haline geldi. 

Günümüzde, kadınlara karşı şiddet dünyada en yaygın, 
ancak en az cezalandırılan suçtur. Tahminlere göre 113 
ile 200 milyon arasında kadın demografik olarak "kayıp" 
(yok) görünmektedir. Kadın ticareti düzeninden elde 
edilen kazançlar yılda tahminen on iki milyar dolardır. 
Küresel olarak, on beş ile kırk beş yaş arası kadınlar, 
kanser, sıtma, trafik kazaları ve savaşlardan daha 
ziyade, erkek şiddetinin sonucu hayatını kaybetmekte 
veya sakatlanmaktadır. En az üç kadından biri hayatı 

boyunca suistimal edilmiştir (tecavüz, kötü davranış). 
Genellikle, suistimal eden kişi aileden bir üye ya da 
kadının tanıdığı bir kimsedir. Ev içi şiddet, bölge, 
kültür, etnik köken, eğitim, sınıf ve din ne olursa olsun 
kadınlara karşı en yaygın suistimal şeklidir.  

Ruanda Soykırımı (1994) esnasında 250.000 ila 
500.000 kadının tecavüze uğradığı tahmin edilmektedir. 
Araştırmalar, kadına karşı şiddet ile HIV virüsü arasında 
yükselen bağlantıyı göstermekte ve HIV bulaşmış 
kadınların daha fazla şiddete maruz kaldıklarını, şiddet 
kurbanlarının da HIV bulaşma risklerinin daha yüksek 
olduğunu ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler 
tarafından yapılan bir araştırmaya göre(2001); 
Dünyadaki işlerin %66‘sı kadınlar tarafından görülüyor, 
buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak 
%10‘una sahipler, Dünya‘daki mal varlığının %1‘ine 
sahipler. Başka bir deyişle dünyadaki işlerin %34‘ü 
erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki 
toplam gelirin %90‘ına ve toplam malvarlığının 
%99‘una sahipler. 

100. yılında 8 Mart, çağcıl olmayan, antidemokratik 
ve baskıcı düzenlemeler ile her türlü ayrımcılığa, 
suçlara, sömürgen kapitalizme ve emperyalizme karşı 
barış, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesidir. 
Bu mücadele savaşsız, sömürüsüz ve özgür bir dünya 
yaratılması mücadelesi ile birlikte güçlenerek devam 
etmektedir. 

Sevgili üyemiz Gülseren YURTTAŞ ve emek 
mücadelesinde yitirdiğimiz tüm emekçi kadınlarımızı 
saygı ile anıyoruz...

Kadınların erkeklerin ardında değil, erkeklerle yan yana; 
erkeklere hizmet etmek değil, yaşamı yan yana üretmek 
için verilen mücadelenin simgesi olan 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun...
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Bu söz altı gündür eylemde olan TEKEL işçilerine ait. 
Kuruluş yılı olan 1924‘den bu yana tütün mamülleri, 
tuz ve alkollü içkiler alanlarında üretim yapan, tüm 
ülkede yaygın faaliyet gösteren ve binlerce insanın 
doğrudan ve dolaylı olarak geçim kaynağını oluşturan 
TEKEL, son işletmesiyle birlikte satılınca yaklaşık 2 yıldır 
kaderlerinin ne olacağı endişesiyle yaşayan TEKEL 
işçileri bugün, ya tazminatlarını alıp işsiz kalmak ya 
da özelleştirilen kuruluşlar için uygulanan 654 sayılı 
Kanun‘un 4/c maddesine göre sözleşmeli istihdam 
(yılda 10 ay 500 TL‘ye yakın bir ücretle ve güvencesiz 
çalışma) seçeneklerine mahkum ediliyor.

12 bin TEKEL işçisi Türkiye gerçeği halini 
alan özelleştirme ile karşı karşıya. Bu sürecin 
mağdurlarından olmak istemiyorlar. Bu amaçla 
başlattıkları haklı mücadelelerinde Türkiye genelinden 
binlerce TEKEL işçisi ve aileleri 15 Aralık‘ta Ankara‘da 
buluştular.AKP Genel Merkezi yakınında ve Abdi 
İpekçi Parkı‘nda başlattıkları eylemlerini Türk-İş 
önünde sürdürmeye çalışıyorlar. TEKEL emekçileri 
özlük haklarıyla birlikte geleceklerine sahip çıkmak 
ve ailelerinin geçimini sürdürebilmek, çocuklarına 
onurlu bir gelecek bırakmak için verdikleri mücadeleyi 
kararlılıkla devam ettiriyorlar. 

Hükümet özelleştirmelere devam edeceklerini  
ekonomik programda açıkladı. Siyasal iktidar, TEKEL 
işçilerinin bu mücadelesinde ortaya koyduğu tavır ve 
açıklamalarla özelleştirme konusunda hiçbir engel 
tanımayacağını bir kez daha göstermiş oldu. İşçiler ve 

sendika yöneticileri demokratik haklarını kullanmak 
isterken kaba kuvvet, cop, biber gazı ve tazikli su ile 
karşılaştılar, yetmedi bir kısmı da gözaltına alındı. 
Ülkemizde 1980‘den bu yana küreselleşme, yeniden 
yapılanma ve reformlar adına uygulamaya konulan 
ekonomik politikalar, acil eylem planları ve programlar 
sonucu her alanda neredeyse üretmeyen, tüketime 
dayalı bir ekonomi ve ülke yaratıldı. Ekonomik 
bağımlılıkla birlikte siyasi bağımlılık giderek 
derinleştirildi. Bu sürecin ana damarı ise "özelleştirme" 
politikalarıydı. 

"Özelleştirme"; küresel kapitalizmin ürettiği krizini 
aşmak amacıyla, özellikle 1980‘li yıllardan sonra 
mal, hizmet ve sermayenin küresel ölçekte sınırsız 
dolaşımını sağlamak için "liberal reformlar" adı altında 
"dünya" ölçeğinde dayattığı, ekonomik, toplumsal, 
siyasal ve ideolojik boyutları olan küresel politika 
araçlarından birisidir. Özelleştirme dar anlamda, 
"Devletin iktisadi faaliyetlerini gerçekleştiren kamu 
iktisadi teşebbüslerinin yani KİT‘lerin mülkiyetinin özel 
sektöre devredilmesi", geniş anlamda, "Devletin iktisadi 
faaliyetlerinin azaltılması ya da bu fonksiyonunun 
tümüyle serbest piyasa koşullarına devredilmesi" dir.

Özelleştirme sürecinde, doğal tekel alanlarında kamu 
işletmeleri parçalanarak, kamuya ait çimento, süt, et, 
yem, dokuma, orman ürünleri, gemi, gübre sanayileri, 
enerji santralleri, kimya ve petrokimya tesisleri, maden 
işletmeleri, demir çelik işletmeleri, kâğıt fabrikaları, 
telekomünikasyon hizmetleri, ulaşım hizmetleri 
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ve bankacılık sektörü özelleştirilerek, bu alanlar 
uluslararası tekellere bırakılmış, ülkemiz daha da fazla 
dışa bağımlı hale getirilmiştir. 

Ekonomik programda özelleştirme kapsamında ilk 
sırada şeker fabrikaları, otoyollar ve limanlar geliyor. 
Bu kapsamda son olarak satış gerçekleştirilecek 
KİT ise, Türkşeker‘e ait fabrikalar. Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı‘nın, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
(Türkşeker)‘e ait Çarşamba, Çorum, Kastamonu, 
Kırşehir, Turhal ve Yozgat Fabrikaları ihalesindeki 
nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı. Özelleştirilen 
fabrikalarının çoğunun kapatılmasıyla birlikte şeker 
pancarı üretiminde yaşanacak eksilmeye bağlı olarak 
hububat sektörü yüzde 20 oranında daralacaktır. 
Çiftçilerin istihdamı azalacak, kırsal alanda işsizlik 
yaşanacaktır. Şeker sektöründe de dışa bağımlılık 
artacaktır. 

Yıllarca siyasi iktidarlar özelleştirmeleri, yeniden 
yapılanma, bir reform üretimi ve şeffaflığı arttırma 
hamlesi olarak halka sundular, beyinler yıkandı ve akıl 
tutulmasını başardılar. Medya  rolünü çok iyi oynadı ve 
özelleştirme uygulamaları başlangıcında  büyük  destek 
buldu. 

Özelleştirmenin gerçek yüzü algılanıncaya kadar, 
TELEKOM, Tüpraş, Petkim, Sümerbank vb. devasa 
kuruluşları satıldı. TEKEL‘in özelleştirilmesine dair veriler 
de bize bu gerçeği veriyor. TEKEL‘in özelleştirilmesi 
süreci 2001 yılında kurumun özelleştirme kapsamına 
alınmasıyla başlatıldı. Alkollü içkiler kısmının satışı 
2003 yılında gerçekleştirildi, bugün şirketin %90 
hissesi Amerikan şirketi olan Texas Pasific firmasına 
aittir. Sigara bölümü ise 2008 yılında yine bir 
Amerikan şirketi olan British American Tobacco (BAT) 
firmasına 1 milyar 720 milyon liraya satıldı.

TEKEL‘in özelleştirilmesinin sonuçları rakamlardan 
açıklıkla görüldüğü gibi, üretim alanlarının 
kapatılması, binlerce kişinin işsiz kalması ve tarımsal 
üretime ket vurulması olmuştur.

Bugün emek ve demokrasi mücadelesi veren bütün 
örgütlerin, özelleştirmelere dur demek ve hak 
mücadelelerini yükseltmek için TEKEL işçilerinin 
direnişinin yanında ve destekçisi olması gerekmektedir. 
Siyasal iktidara iletilecek mesaj bellidir: ‘Bu Ateş Sizi de 
Yakar!‘

TEKEL bünyesinde 
çalışan işçi sayısı

Tütün üretimi 
rakamları

Tütün üreticilerinin 
sayısı

2001 2009 2000 2009 2000 2008

30.124 12.000
208 bin 

ton
90 bin 

ton
578 bin 194.282

TEKEL üretim birimleri

2001 2009

110 yaprak tütün işyeri
6 sigara fabrikası
19 alkollü içki üretim tesisi
84 pazarlama müd.nden
10 tuz işletmesi
1 kibrit fabrikası
1 ambalaj fabrikası
1 sung ipek, viskoz 
fabrikası

57 yaprak tütün işyeri
2 tuz işletmesi
1 ambalaj fabrikası

TEKEL ÖZELLEŞTİRME BEDELİ

TEKEL ÖZELLEŞTİRMELERİ (ABD DOLARI)

2001-2006 Blok Hisse 
Satışı

292.715.000

2001-2006 İşletme Tesis 
ve Satışı

121.777.079

2001-2006 Varlık 
SatışıBedelli Taşınmaz 
Devirleri

108.612.358

2006 sonu itibariyle To-
plam

142.261.511

2007-2008 Taşınmaz Satışı 665.365.948

83.791.129
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1980‘den bu yana küresel çıkarlar doğrultusunda 
yeniden yapılandırma adı altında önemli roller biçilen 
İller Bankası‘nın tasfiyesi bugün yeniden gündeme geliyor. 
2006 yılında İller Bankası‘nın, Anonim Şirketi hakkında 
kanun tasarısı ile görevleri, organları ve personeli ile 
ortadan kaldırılarak İLBANK Anonim Şirketi adı altında 
farklı bir kuruluşa dönüştürülmeye çalışıldığı süreç 
tekrar yaşanıyor. TBMM Plan bütçe komisyonunun alt 
komisyonunda görüşülmekte olan yasa tasarısının 2010 
yılının ilk aylarında çıkacağı belirtiliyor.

2006‘daki tasarıyla belediyelerin Banka ile olan 
ortaklığının sonlandırılması ve Banka‘nın Hazine‘ye 
devrinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştı. Böylece İller 
Bankası‘nın özelleştirilmesinin ve çokuluslu tekellere 
satışının önü açılacaktı. Bu süreçte, Türkiye pazarına 
DenizBank‘ın hisselerinin % 95‘ini alarak giren Belçika-
Fransa ortaklığı olan DEXIA adlı bir bankanın adı 
geçmekteydi. Yaşanan küresel krizle birlikte DEXIA‘nın 
sıkıntı içine girdiği bilinmektedir. Küresel boyutta yaşanan 
kriz, yerel yönetim kredi sisteminin özel şirketlere devrini 
zorlaştırırken, yeni tasarı ile İller Bankası‘nın yerel 
yönetimlerle ortaklığını şimdilik tasfiye etmek yerine, hisse 
oranlarının azaltılması yoluna gidilmektedir. 

Odamız, 2006 yılındaki tasarının gündemde olduğu 
dönemde, konuya ilişkin "Tasfiye Sürecinde İller Bankası 
Gerçeği" adlı raporunu kitaplaştırmıştı. TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu‘na, kamuoyuna, belediyelere, 
sendikalara ve diğer kurum ve kuruluşlara ulaştırılan bu 
kitap ile İller Bankası‘na sahip çıkma çağrısı yapılmıştı. 
Yoğun tepkiler üzerine durdurulan tasarı bugün, bazı 
değişiklikler yapılarak İller Bankası‘nın tasfiyesini 
gerçekleştirip, yerel hizmetler alanını piyasa koşullarına 
teslim etmek üzere alelacele çıkarılmaya çalışılıyor.
Kanun tasarısı, bir bütün olarak incelendiğinde 
belediyelerin arkasındaki kamu teknik desteği ve 
finansmanının çekileceği görülmektedir. Türkiye‘de 
bulunan 2.948 belediye mevcut durumda zaten yaşadıkları 
ekonomik sıkıntılar sebebiyle alt yapı projeleri hazırlamakta 
zorlanıyorken, finansman kaynağının kesilmesi ile, 

başta içmesuyu hizmetleri olmak üzere tüm yerel alt 
yapı yatırımlarında finansmanın küresel mali kuruluşlara 
kaydırılması kaçınılmaz olacaktır.

Tasarıda sermaye kaynakları incelediğinde İl Özel İdareleri 
ve Belediyelerden vergi gelirlerinden alınan pay mevcut 
kanunda %5 iken, bu tasarıyla ilk üç yıl %3, sonraki iki 
yıl içinde %2 olarak belirlendiği görülmektedir. Bu şekilde 
yerel yönetim birimlerinin Banka ortaklığının yavaş yavaş 
ortadan kaldırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Banka‘nın yönetim organları ve yapısı da yeniden 
yapılandırma sürecinin sorunsuz yaşanabilmesi için 
değiştirilmektedir. Yetkiler tek elde toplanarak mutlak 
hakim yönetimler yaratılmak istenmektedir. Ayrıca ülkedeki 
mevcut tüm il genel meclislerinin ve belediye meclislerinin 
üyelerinin her yıl dönüşümlü temsil hakkı buldukları Banka 
Genel Kurulları yetki kaybına uğratılarak, Banka Denetim 
Kurulu için denetçi seçme hakları ellerinden alınmakta ve 
bu yetki yalnızca Bakanlığa bırakılmaktadır. 

Tasarıyla Bankanın amaçları arasına "..her türlü kalkınma 
ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmek" ibaresi 
eklenmektedir. Bu maddeyle, İller Bankası "yerel yönetim 
ortaklığı" özelliğini kaybederek, bankacılık kurallarına tabi 
özel bir banka işlevi gösterecek yapıya dönüşecektir.

İller Bankası, mevcut yasal mevzuatıyla kendi tüzüğüne 
göre belediyelere kredi verirken; artık Bankacılık esaslarına 
göre kredi verecektir. 2009 yılında, piyasadaki en düşük 
faizli krediyi veren İller Bankasının, A.Ş.‘ye dönüşmesi ve 
yurtiçi ve yurtdışı kredilerine aracılık etmesi ile birlikte, 
Banka temel amacı olan, yerel yatırımların düşük faizli 
krediler ile gerçekleştirilmesini sağlayamayacaktır. 
Ayrıca, yatırımların gerçekleştirilmesi için yeterli teknik 
elemana sahip olmayan ve mali durumu yetersiz olan 
ve dolayısıyla temel belediyecilik hizmetlerini veremeyen 
belediyelere mali ve teknik destek vermek işlevlerinden 
uzaklaşacaktır. Bu durumda altyapı hizmetlerinde 
Bankanın düşük faizli kredilerinden faydalanan Belediyeler, 
bundan sonra Banka‘nın aracılığıyla Uluslar arası ticari 

İLLER BANKASI‘NIN 
TASFİYESİ YENİDEN 

GÜNDEMDE!
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kuruluşlara yönelecektir. Böylece yerel yönetimler hem 
bu kuruluşlardan aldıkları kredilerin yüksek faizlerini 
ödeyecekler, hem de kredi edinimine aracılık eden İller 
Bankası‘nın krediye ekleyeceği ek ödemeleri karşılamak 
zorunda kalacaklardır. 

Taslakta ayrıca "aracılık" kavramı açıklanmamakta, bu 
eksikliğin ileride belediyelerin geri ödemelerde yaşayacağı 
sorunlarda küresel finans kuruluşlarının karşısında yerel 
yönetimleri yalnızlaştırabileceği görülerek giderilmesi 
gerekmektedir.

Yapılacak düzenlemeyle mevcut kanuna, "Banka, genel 
kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi 
karın %51‘ini belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu, 
atıksu, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel 
altyapı projeleri ile yapımının finansmanında kullanır" 
ibaresi getirilmektedir. Kardan geriye kalan %49‘un nasıl 
değerlendirileceği ise belirtilmemiştir. İller Bankası mevcut 
kanunda, safi karını genel kurul kararıyla belediyelerin 
altyapı hizmetleri için kullanırken, Haziran 2009‘da 
çıkartılan kanunla bu oran %60‘la sınırlandırılmıştı. Mevcut 
tasarıyla da %51‘e çekilmek istenmektedir. 

Türkiye‘nin 2009 yılı bütçe geliri 249 milyar TL iken 
belediyelerin iç, dış, SSK ve vergi borçları sebebiyle 15 
milyar TL (bütçe gelirinin yaklaşık %6‘sı) civarında borcu 
vardır. Açıktır ki, %60‘a çekilen katkı oranıyla bile borç 
batağında olan belediyeler, %51‘lik payla daha da 
çok borca gireceklerdir. Bankanın A.Ş‘ye dönüşümüyle 
birlikte altyapı hizmetlerinde düşük faizli ve uzun vadeli 
kredi dönemi bitecektir. Dolayısıyla, bu avantajdan 
yararlanamayan yerel yönetim hizmetlerinin belediyelere 
olan maliyetleri artacaktır. Hizmetlerin artan maliyeti 
de fiyatlandırmada halka yansıyacaktır. Halk sadece 
yatırımların maliyetini değil, alınan kredilerin yüksek 
faizlerini de ödemek zorunda kalacaktır. Fakirleşme kentle 
birlikte halka yansıyacaktır. 

Tasarıda, "Banka vadesi gelmiş kredi ve diğer alacaklarını 
il özel idareleri ve belediye paylarından öncelikle tahsil 
etmeye yetkilidir" ibaresi göze çarpmaktadır. Ayrıca, 
"kredilerden doğan alacaklarını faiz oranlarını belirleyerek 
yeniden yapılandırmaya yetkilidir" hükmü getirilmektedir. 
Bu düzenlemeler kamu yararı ilkesi doğrultusunda değildir 
ve kar elde etme anlayışının ürünüdürler. Bu durum düşük 
bütçeli belediyeleri zor durumda bırakacak sonuçlar 
yaratabilecek, borçlarını ödeyemeyen belediyelerin 
varlıklarının ve belediye hizmet alanlarının satışını 
gündeme getirecektir. 

Banka personeline dair düzenlemeyle birlikte; 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların 
sözleşmeli personel hükümlerine tabi olmayan 

sözleşmeli personel çalıştırılacağı belirtilmektedir. Fakat 
sözleşmenin içeriği belirtilmemektedir. Bu durumda, 
çalıştırılacak personelin işçi olacağı ve güvencesiz olarak 
çalıştırılacağı görülmektedir. Dolayısıyla A.Ş.‘de kalacak 
olan çalışanların sayıları ve ücretlerinin ne olacağı halen 
bilinmemektedir. Personel seçimindeki kriterlerin belli bir 
siyasi anlayışın değil nitelikli ve donanımlı eleman olması 
ilkesinin geçerliliği olacak mıdır? İş güvencesi konusu 
ve özlük haklarının korunması bir belirsizlik içerisindedir. 
Bugün Tekel işçilerinin yaşadıkları durum ortadadır. 
Aynısının İller Bankası A.Ş‘de yaşanmaması için bu durum 
bir düzenlemeyle mutlaka önlenmelidir.

İller Bankası, tüm özellikleri yönünden, dünyada tam 
bir örneği bulunmayan, tamamen ülke gereksinim ve 
koşulları göz önünde tutularak kurulmuş, ortakları yerel 
yönetim birimleri olan bir kamu kuruluşu, bir yerel yönetim 
ortaklığıdır. İller Bankası, kurulduğundan bu yana, 
ülkemizin gereksinimlerine de uygun olarak, finansman 
sağlama yanında yerel yönetimlere teknik yönden yardım 
etme ve birçok yatırımları onlar adına gerçekleştirme 
işlevini de üstlenmiştir. 74 yıldır, yerel yönetimlerin ve 
özellikle de belediyelerin gereksinimi olan, imar planı, 
harita, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisleri, jeolojik 
ve jeoteknik hizmetler ve yapı işleri gibi alt yapıya ilişkin 
yaşamsal konularda, belediyelerin oluşturdukları fondan 
düşük faizli kredi vererek, teknik danışmanlık ve uygulama 
yaparak yerel yönetimlere yardımcı olmuştur.

Bugün İller Bankası‘nda yaşanan süreç uzun yıllardır 
ülkemizde uygulanan kamusal alanın tasfiyesinin bir 
örneğidir. İller Bankası‘nın özelleştirilmesinin adımlarıdır. 
Neoliberalizmin savunucularına göre, İller Bankası 
tasfiye edilmesi gereken bir kamu kuruluşudur. IMF, 
Dünya Bankası ve uluslararası ticari şirketlerin gözünün 
Türkiye‘deki yerel yönetimler ve hizmet alanları üzerinde 
olduğu bilinmektedir. Yerel yönetimlerin mühendislik, 
mimarlık ve altyapı hizmet alanları dikkate alındığında 
yıllık 5 milyar doların üzerinde bir yatırım alanı olduğu 
görülmektedir. İller Bankasının bu alanlardaki görevlerinin 
sona ermesiyle küresel sermayenin boş bırakılmış bu 
alanlara ulaşması çok daha kolay hale gelecektir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, ülkenin 
gerçeklerinden uzak, sosyal, kültürel ve iktisadi yapısına 
yabancı bu tür yapısal değişikliklerin ülkemize ve halkımıza 
yarar getirmeyeceğini vurguluyoruz. Özelleştirmelerin 
ülkemizi asla geliştirmediğini ve geliştiremeyeceğini 
belirtiyoruz. Cumhuriyet kurumlarımızdan olan İller 
Bankası‘nın da özelleştirme sürecinde adım adım yok 
edilmesine karşı olduğumuzu ifade ediyoruz.

TMMOB 
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"aracılık" kavramı açıklanmamakta, 
bu eksikliğin ileride belediyelerin 
geri ödemelerde yaşayacağı 
sorunlarda küresel finans 
kuruluşlarının karşısında yerel 
yönetimleri yalnızlaştıracağı açıkça 
görülmektedir. Ayrıca, Banka‘nın 
yıl sonu net karının %49‘unun 
nasıl değerlendirileceği de tasarıda 
belirtilmemiştir. 

Banka‘nın yönetim organları ve 
yapısı da yeniden yapılandırma 
sürecinin sorunsuz yaşanabilmesi 
için değiştirilmektedir. Yetkiler tek 
elde toplanarak mutlak hakim 
yönetimler yaratılmak istenmektedir.

yatırım bankacılığı işlevlerini yerine 
getirmek" ibaresi eklenmektedir. 
Bu maddeyle, İller Bankası "yerel 
yönetim ortaklığı" özelliğini 
kaybederek, bankacılık kurallarına 
tabi özel bir banka işlevi gösterecek 
yapıya dönüşecektir. İller Bankası, 
mevcut yasal mevzuatıyla kendi 
tüzüğüne göre belediyelere kredi 
verirken; artık Bankacılık esaslarına 
göre kredi verecektir. Bugüne 
kadar en düşük faizli krediyi 
veren İller Bankası‘nın, A.Ş.‘ye 
dönüşmesi ve yurtiçi ve yurtdışı 
kredilerine aracılık etmesi ile 
birlikte, Banka temel amacı olan, 
yerel yatırımların gerçekleştirilmesini 
sağlayamayacaktır. Tasarıda 

1980‘den bu yana küresel 
çıkarlar doğrultusunda yeniden 
yapılandırma adı altında önemli 
roller biçilen İller Bankası‘nın 
tasfiyesi süreci 2006 yılında 
İller Bankası‘nın, Anonim 
Şirketi hakkında kanun tasarısı 
ile başlatılmıştı. Odamızın da 
içinde yer aldığı çalışmalar ile 
oluşturulan yoğun tepkiler üzerine 
durdurulan tasarı Plan ve Bütçe 
Komisyonu‘ndan 18.02.2010 
tarihinde geçti. Tasarının 
TBMM gündeminde bugünlerde 
görüşüleceği ifade edilmektedir.

Tasarıyla Banka‘nın amaçları 
arasına "..her türlü kalkınma ve 

NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMÜN YANSIMASI: 
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 

OLUYOR...
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bilinmektedir. İller Bankasının 
bu alanlardaki görevlerinin sona 
ermesiyle küresel sermayenin boş 
bırakılmış bu alanlara ulaşması 
çok daha kolay hale gelecektir. 
Yasa tasarısının kabul edilmesi 
halinde, Banka hisselerinin 
satılabileceği, yabancı hisselerinin 
çoğunlukta olabileceği gündeme 
gelebilecektir. Türkiye‘nin kendi öz 
kaynaklarına dayalı, kendi sosyo-
ekonomik ve toplumsal yapısını 
gözeten yerel yönetim politikasının 
günün gerçekleri doğrultusunda 
oluşturulması gerekmektedir. Bu 
yaklaşım, kamusal bir yatırım alanı 
olan altyapı hizmetlerini yöneten 
diğer kurum ve kuruluşların da 
tasfiye sürecine tabi tutularak söz 
konusu yatırımların dış kaynaklı 
fonlara bağlı gerçekleştirilmesi ile 
yaşanacak durumun kaçınılmazlığı 
şimdiden görülmelidir.

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak İller 
Bankası‘nın Anonim Şirkete 
dönüştürülmesine neo-liberal 
ekonomi politikalarının bir 
yansıması olduğu bilinciyle 
yaklaşılması gerektiğini ifade 
ediyoruz. Belediyelere destek 
amacıyla kurulan İller Bankası‘nın 
dönüşümüne karşı durmak 
gerektiğini belirtiyoruz. Bundan 
sonraki süreçte de, konuyla ilgili 
kamu ve toplum yararını temel 
alan, bilimsel ve teknik çalışmalar 
ışığında hazırlanan görüş ve 
raporlarımızla gelişmelerin takipçisi 
olacağız.

Üyelerimize ve kamuoyuna 
duyurulur...

TMMOB HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI

belli bir siyasi anlayışın temsilcisi 
olması ilkesinin geçerli olmuştur. 
Bankanın tasfiye edilmesiyle 
yıllardır bu kurumda hizmet veren 
ve ciddi bir deneyim ve uzmanlığa 
sahip teknik ve idari personelin 
her yönüyle mağdur olacağı 
açıktır. Deneyimli ve öngörüsü 
yüksek olan bu personelin "havuza" 
gönderilmesi ve farklı kurumlara 
dağıtılması ile ülke kalkınması da 
önemli bir erozyona uğrayacaktır. 
İş güvencesi konusu ve özlük 
haklarının korunması da bir 
belirsizlik içerisindedir. Bugün 
Tekel işçilerinin yaşadıkları durum 
ortadadır. İller Bankası çalışanlarını 
da, Tekel işçileri gibi karanlık ve 
belirsiz bir gelecek beklemektedir.

Tartışılması gereken temel 
nokta, İller Bankası‘nın tasfiye 
edilmesindeki temel hedeftir. 
Neoliberal politikalar çerçevesinde 
1980‘li yıllardan bu yana 
ülkemizde yapısal değişiklikler 
yaşanmaktadır. TÜPRAŞ‘ın, 
PETKİM, SEKA, Sümerbank, 
Limanlar, Telekom‘un...
vb.‘nin özelleştirilmesi, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nün 
tasfiye edilmesi, Afet İşleri‘nin 
örgütlenmesinde yapılan 
değişiklikler bunun son 
örneklerindendir. Ülkemizin 
stratejik öneme sahip, halkın 
malı olan kurum ve kuruluşları 
parçalanarak özelleştirilmekte ve 
yok edilmektedir. Neoliberalizmin 
savunucularına göre, İller 
Bankası Genel Müdürlüğü de 
bu anlamda tasfiye edilmesi 
gereken bir kamu kuruluşudur. 
AB, IMF, DB ve özellikle uluslar 
arası ticari şirketlerin gözünün 
Türkiye‘deki yerel yönetimler ve 
hizmet alanları üzerinde olduğu 

Türkiye‘de belediyelerin toplam 
borçları 2009 yılında 22.3 
milyar lira olarak açıklanmıştır. 
Belediyelerin İller Bankası‘na olan 
toplam borcu yaklaşık 6 milyar 
TL‘dir. Açıktır ki, borç batağında 
olan belediyeler, aşağı çekilen 
katkı paylarıyla daha da çok 
borca gireceklerdir. Banka‘nın 
A.Ş‘ye dönüşümüyle birlikte altyapı 
hizmetlerinde düşük faizli ve uzun 
vadeli kredi dönemi bitecektir. 
Dolayısıyla, bu avantajdan 
yararlanamayan yerel yönetim 
hizmetlerinin belediyelere olan 
maliyetleri artacaktır. Hizmetlerin 
artan maliyeti de fiyatlandırmada 
halka yansıyacaktır. Halk sadece 
yatırımların maliyetini değil, 
alınan kredilerin yüksek faizlerini 
de ödemek zorunda kalacaktır. 
Yoksullaşma kentle birlikte halka 
yansıyacaktır. 

Yasa tasarısında Banka 
personeline dair düzenlemeyle 
birlikte; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa ve diğer 
kanunların sözleşmeli personel 
hükümlerine tabi olmayan, 
sözleşmeli personel çalıştırılacağı 
belirtilmektedir. Banka‘nın A.Ş‘ye 
dönüşümyle birlikte 657 sayılı 
kanuna tabi devlet memuru 
kadroları iptal edilecektir. 
Normal kadrolu sözleşmeli yapı 
da ortadan kaldırılacaktır. Yasa 
kapsamında düzenlenecek olan 
sözleşmenin içeriği ve nitelikleri 
ise belirtilmemektedir. Dolayısıyla 
A.Ş.‘de kalacak olan çalışanların 
sayıları ve ücretlerinin ne olacağı 
halen bilinmemektedir. Bugüne 
kadar özelleştirmeyle birlikte diğer 
kurumlarda uygulanan geçiş 
süreçlerinde, personel seçiminde 
nitelikli ve donanımlı eleman değil, 
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TOKİ, 1984 yılında "ihtiyaç sahibi ve alt gelir grubu 
vatandaşlara ulaşarak kira öder gibi uzun vadelerde 
ev sahibi olabilmesi" amacıyla kurulmuş bir kamu 
kurumudur. Fakat 2000‘li yıllar itibariyle TOKİ‘nin işlevi 
değiştirilmiş ve lüks konut yatırımları ile özel sermayeli 
bir şirket gibi işletilmesiyle tartışılmaya başlanmıştır. 

2008 yılında çıkarılan 5793 sayılı kanunla TOKİ‘deki 
bu değişim yapısal özellikler kazanmaya devam 
etmiştir. Bu süreçte TOKİ, kamu arazilerini ve 
kaynaklarını sosyal konutlar yapmak yerine kar 
getirecek alanlara alışveriş merkezleri, iş merkezleri 
yapmaya başlamıştır. Ayrıca bu yasayla TOKİ geniş 
imar yetkileriyle donatılmış ve aradan geçen sürede 
birçok tartışmalı projeye imza atılmıştır. 

Bu yasanın TOKİ‘nin yetkilerini anayasaya aykırı 
olarak arttırma ve kamuya ait taşınmaz malların yerli 
ve yabancı sermayeye satışının önünü açma amacıyla 
çıkarıldığını ifade etmiş ve yasanın çıkarılmasına 
karşı durmuştuk. Bugünlerde ise TOKİ‘nin yetki ve 
sorumluluklarının daha da arttırılması söz konusu. 
TBMM‘deki komisyonlarda görüşülmekte olan "Arsa 
Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa 
Tasarısı" ile TOKİ‘ye geniş yetkiler verilmektedir.

TOKİ‘nin yetkileri yeniden artırılıyor !

Kanun tasarısındaki maddeler incelendiğinde ilk 
olarak; "Hazineye ait arsalar ve araziler ve Hazine 
adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti" 
ibaresinin "Hazineye ait taşınmazlar ve Hazine adına 
tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti" şeklinde 
değiştirildiği görülmektedir. Bu düzenlemeyle birlikte 
Hazineden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı‘na "bedelsiz" 
devredilen arsa ve arazilerin varsa üzerinde bulunan 
tüm yapı ve tesisleri de sorunsuz olarak satılabilecektir. 

Ayrıcalık isteniyor!

Tasarıdaki diğer bir düzenleme ise vergi muafiyetiyle 
ilgilidir. TOKİ, Vergi Kanunu uyarınca Arazi Vergisinden 
daimi olarak muaf olmak istemektedir. Bu şekildeki bir 
düzenleme ile, vergiden daimi muafiyete sahip olan 
mezarlıklarla aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünecek kadar ileri gitmektedir. 

TOKİ‘nin konutları hangi arsaların üzerinde inşaa 
ettiğini sorgulamak gerekir. TOKİ, bu iş için Hazine 
arazilerini kullanıyor ve bu alanların içinde doğal 
kaynaklarımız; mera alanlarımız, orman alanlarımız da 
var. Ama bu yetki de yetersiz gelmiş olacak ki bir de 

KAMU 
VARLIKLARI 

TOKİ 
KISKACINDA...

53Mart 2010



arazi vergisinden muafiyet talep ediliyor. 

Burada hatırlatmak gerekir ki orman ve mera 
alanları su rejiminin nüveleridir. Topraklarımızın, 
doğal, tarihi, kültürel miraslarımızın ticari birer meta 
haline dönüştürülmesi geri dönüşümü olmayan bir 
sürecin başlaması ve yaşanılabilir kentlerin, kırların 
yitip gitmesi anlamına gelmektedir. Ve TOKİ‘ye vergi 
muafiyeti gelirse kamu arazilerinin yok edilmesinin önü 
alınamayacak, aksine süreç daha da hızlanacaktır.

Borcu üstlenmiyor!

2001 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile tasfiye 
halindeki Türkiye Emlak Bankası‘nın varlıkları TOKİ‘ye 
devredilmiştir. Bu kapsamda Emlak Bankası‘nın 
7.852 konutu TOKİ‘ye devrolmuştur. Yapılacak bu 
düzenlemeyle, devralınan varlıklar ve bu varlıklara dair 
devirden önce yapılmış akitlerle ilgili yükümlülüklerden 
TOKİ sorumlu tutulmasın deniyor. Bu düzenlemenin 
anayasaya aykırı olacağı açıktır. Emlak Bankası‘nın 
tüm mal varlığını, ticari gayrimenkullerini, hisse 
paylarını devralan TOKİ, kurumun borçlarının 
yükümlülüğünü kabul etmiyor. 

Bugün TOKİ artık kuruluş amacı olan kamu yararı 
ilkesi doğrultusunda dar gelirli vatandaşlara ucuz ve 
kaliteli konut üretmek işlevinden uzaklaşmış, kamusal 
araziler üzerinden rant elde etmekte taşeron olarak 
konumlandırılmıştır. 

TOKİ son olarak, kamuoyunda büyük tartışmalara 
neden olan ve İstanbul‘un Bakırköy İlçesi Ataköy 
sahilinde bulunan arsaları yeniden satışa çıkardı. 
Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle 
ihalesi son anda durdurulan 4 arsanın satış ve 
kiralanmasının da içinde olduğu toplam 12 arsayla 
ilgili ihale 9 Aralık 2009 tarihinde yapılacaktır. Satışa 
çıkarılan arsaların toplam yüz ölçümü 192 548,22 
m2, muhammen bedeli ise 768 128,441 TL olarak 
sunulmuştur. Kiralanacak arsa ise 59 799,89 m2 
olup 6 000 000 TL den 49 yıllığına kiraya verilecektir. 
Bu satışlar, "TOKİ boşalan kasasını mı dolduruyor?" 
sorusunu akıllara getirmektedir.

Bu kanun tasarısıyla TOKİ büyümeye ve yetkilerle 

donatılmaya devam ediyor. Kamu alanlarının yok 
edilmesine meşruiyet kazandıran "yoksullara konut" 
balonunun söndürülmesi sürecinde konuyla ilgili tüm 
meslek disiplinlerinin bu düzenlemelere karşı durmanın 
öncülü olması gerekmektedir. 

İmar planlama çok yönlü bir süreçtir

Söz konusu yasa tasarısındaki bir başka düzenleme 
Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla ilgilidir. Düzenlemenin 
5‘inci maddesiyle; Finans sektörünün gelişimini 
sağlamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun uygun 
görüşü alınmak kaydıyla, aralarındaki mesafe bir 
kilometreyi geçmeyen ve toplam büyüklüğü en az 
250.000 metrekare olan parsellerden veya en az bu 
büyüklükteki tek parselden oluşacak şekilde finans 
alanlarının sınırlarını belirlemek ve bu alanlarda her 
tür ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve 
her tür ölçekteki imar uygulamasını, ruhsatlandırma 
ve denetleme yetkisi Büyükşehir Belediyelerine 
verilmektedir.
 
İmar planlama süreci çok yönlü, çok çeşitli mevzuatı 
olan bir süreçtir ve çok sayıda meslek disiplinini 
ilgilendirmektedir. Yapılan düzenlemede ise 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3194 sayılı İmar 
Kanununda yer alan ilçe belediyelerinin parselasyon 
planlarını düzenleme ve ruhsatlandırma yetkisi 
yok edilerek tüm yetkiler büyükşehir belediyelerine 
aktarılmaktadır. Planlama sürecinde yer alması gereken 
kurum ve kuruluşlar ile kent halkının katılımının 
sağlanmasının tartışıldığı ve benimsendiği bir dönemde 
mevcuttaki düzenlemeler ortadan kaldırılarak tüm 
yetkilerin tek bir yerde toplanmasının demokratikleşme 
ile ilişkisi kurulamamaktadır. 

Yasama yetkisinin, toplum ve kamu yönünde 
kullanılması, sermayeye değil halka karşı sorumlu 
olunması gerekliliği unutulmamalıdır. 
Saygılarımızla
 
TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ 
ODASI 
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Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 16 Mart Salı 
günü aldığı bir kararla 24 öğrencinin Ortaöğretim 
Kurumları Disiplin Yönetmeliği‘ne göre tasdikname 
verilmesini onayladı... Neden? Çekmeköy‘deki 
Mehmetçik Lisesi‘nden 200 öğrenci, Tekel işçilerine 
destek vermek için "Tekel işçileri yalnız değildir!" diyerek 
slogan atmışlardı... Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi 
Dekanlığı, 96 öğrencisini izlemeye aldı ve öğrencilerin 
gün gün saat saat yaptıkları eylem ve işlemleri tutanak 
haline getirdi. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi 
Dekanlığı, öğrencilere soruşturma açmakla da yetinmedi, 
öğrencileri bir de velilerine şikayet etti. 96 öğrencinin 
ailelerine Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterliği 
imzasıyla gönderilen ve "Değerli Velimiz" diye başlayan 
yazıda, öğrencilerin katıldığı eylem ve cezaları gösterir bir 
belge de yeraldı. Ancak daha sonra üniversite yönetimi 
geri adım atarak soruşturmadan vazgeçti.... Neden? Aynı 
şekilde Hacettepe Üniversitesi‘nde 23 Aralık 2009 da 
96 öğrenci TEKEL işçilerine destek vermek için kampuste 
eylem yapmıştı...
 
Türkiye‘de toplumsal ve siyasal mücadelelerin geliştiği 
her evrede gençlik hareketi mücadelenin en dinamik 
gücünü oluşturmuştur. Bu bakımdan gençlik hareketi, 
siyasal ve toplumsal mücadelenin seyrine göre gelişir, 
bazen sel olur, bazen durgun akan su, dipten gelen 
dalga gibidir. Okulla hayat arasında, öğrencilerle 
emekçiler arasında, eğitim ve kültür alanıyla iş ve 
emek arasında sağlam ve kalıcı bağlar kurulmalıdır. 

Eğer öğrenciler işçilerin ve emekçilerin mücadelelerine 
duyarsız kalırsa, onlara destek vermezse; işçilerin ve 
emekçilerin öğrenci hareketine ilgi duyması ve destek 
vermesi; başka bir ifadeyle bu iki hareketin aynı kulvarda 
yürümesi sağlanamaz.
 
Sistemli bilinçsizleştirme, apolitikleştirme kapitalizmin 
politik çizgisidir. Özellikle bir toplumun temel dinamiği 
olan gençler bu sindirme politikasının seçilmiş 
hedefleridir. Eğitim sistemleri düşünen, sorgulayan değil 
itaat eden bir gençlik yetiştirmek için ellerinden geleni 
yapmakta, kendi düşüncelerini savunacak dar bakışlı 
bireyler yetiştirmektedirler. Bütçeden eğitime, kültüre ve 
sosyal politikalara ayrılan oranlar yerlerde sürünmektedir. 
Eğitim har(a)çlarına % 100 zam yapan zihniyetin 
asgari ücreti açlık sınırında tutması ve çalışanlara %7.5 
oranında zam yapması, ayrıca özelleştirmeler sonucu 
çalışanların iş güvencelerinin yok edilmesi gençlerin 
geleceklerinin nasıl karamsar bir sürece taşındığını 
göstermektedir. 

TEKEL‘in özelleştirilmesinin sonuçları rakamlardan 
açıklıkla görüldüğü gibi, üretim alanlarının kapatılması, 
binlerce kişinin işsiz kalması ve tarımsal üretime ket 
vurulması olmuştur. Tekel işçileri özelleştirmeye karşı 
mücadeleyi çocuklarının geleceği için vermişlerdir. 
Bugün, Tekel işçilerinin direnişinin bitmediğini direnişin 
her geçen gün büyüdüğünü görüyoruz. Öğrenciler 
bugün okullarında sosyal ve siyasal niteliklerinden 
dolayı ayrımcılığa uğrarken, tembel veya zeki diyerek 
yoksul veya zengin olarak ayrıştırılırken, yarın çalışmaya 
başladıklarında, işçi, emekçi olduklarında vahşi 
kapitalizmin varoluş sebeplerinden dolayı aynı sömürüyle 
karşı karşıya geleceklerdir. Emekçilerin haklarını 
aradığı, direniş gösterdiği her yerde, her bölgede, her 
şehirde gençler ve öğrenciler de emekçilerin sesine ses 
katmalılar. Çünkü emekçilerin onurlu mücadelesi aydınlık 
ve özgür geleceğe yol gösteriyor, onların kararlılığı ve 
inancı gençlerin bedenlerinde büyüyor. 

Bugün Tekel işçisine gaz sıkan cop vuran bu anlayışın 
karşısında her geçen gün çoğalarak büyümekteyiz, 
Ankara‘da Tekel‘de, İstanbul‘da İtfaiye‘de direnenlerin; 
Tekel işçisine koşulsuz destek veren gençlerin, 
öğrencilerin yanındayız. 

Gün mücadele ve direnişi büyütme günüdür. Gün 
emekçilerin haklarını arama günüdür... 

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

APOLİTİKLEŞTİRMEYLE MÜCADELE: GENÇLERİN 
TEKEL DİRENİŞİNE DESTEĞİ
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"Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun"da 
değişiklik içeren "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" tartışmalı bir şekilde ve yine 
alelacele Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu ülkenin 400 bini aşkın mühendis ve mimarının 
geleceğini etkileyecek önemdeki bir yasa, adeta gözden 
kaçırılmak istenircesine bir başka yasaya ek madde 
dâhilinde, siyasal iktidarın genel yaklaşımı olduğu üzere, 
ilgilileri ile görüş alışverişinde bulunulmadan, teknik, 
hukuki, bilimsel tartışmalar yapılmadan mevzuata 
yerleştirildi.

Yasayla, mevcut yasal düzenlemelere göre yabancı 
uyruklu mühendis ve mimarların Türkiye‘de çalışması 
için aranan diplomaların denkliği ve TMMOB ile 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü alınarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen 
çalışma izni şartları kenara itilmektedir. Akademik ve 
mesleki yeterlilik standardı hiçe sayılarak, yabancılar için 
6235 sayılı TMMOB Yasası ve 3458 sayılı Mühendislik 
ve Mimarlık Hakkında Yasa‘nın işleyişi bu alanda 
sonlandırılmaktadır. Mevcut düzenlemede denetim 
altına alınan akademik ve mesleki yeterlilik, mesleki 
etik, mesleki davranış ilkeleri ve mesleki disiplinin 
sağlanması yönündeki işlevlerin kaldırılması neden 
ısrarla uygulamaya sokuldu? Kimlere hizmet edilmek 
istenilmektedir? 

Ülkemizdeki mühendis ve mimarların yaklaşık % 
25‘i, yani yaklaşık 100 bin kişi ya işsiz ya da meslek 
dışı alanlarda çalışmaktadır. 64‘ü devlet, 24‘ü vakıf 
olmak üzere 88 üniversitede bulunan Mühendislik 
Fakülteleri her sene yaklaşık 20.000‘in üzerinde 
mezun vermektedirler. Ancak tüm bu süreç, iş 
gücü piyasasındaki arz-talep dengesi göz önünde 
bulundurulmadan işlemektedir. Yakın bir gelecekte 
bölüm sayıları ve kontenjanlardaki, ülke ihtiyacına 
yönelik ve planlama dâhilinde yapılmayan artışların 
kaçınılmaz sonucu olarak işsizliğin daha da büyük 
boyutlara varacağı açıktır. Sermayenin talepleri 
doğrultusunda şekillenen ve ülke gereksinimlerini 
gözetmeyen bu yasal düzenlemenin, hem işsizliği sürekli 
biçimde arttıracağı hem de işsizlik korkusuyla çalışanları 
düşük ücret ve güvencesiz çalışmaya mahkûm edeceği 
açıktır. Artan rekabet ortamının olumsuz sonuçlar 
üreteceği, mühendisler ve mimarların yedek sanayi 

ordusu işlevi göreceği ve kölelik düzeninin tesisi için 
adımların hızla atıldığı şimdiden görülmelidir. 

Diğer taraftan yabancı personel istihdamı konusu kamu 
kurumlarında da yeni düzenlemeler yoluyla gündeme 
getirilmeye başlandı. 05.01.2010 tarihinde TBMM 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu‘nda 
kabul edilen "Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" ile Karayolları 
Genel Müdürlüğünce yürütülen projelerde sözleşmeli 
yabancı personelin çalıştırılması öngörülmektedir. 
Anlaşıldığı üzere eşzamanlı değişikliklerle hem özel 
sektörde hem de kamu sektöründe yabancı mühendis ve 
mimarlara kapılar koşulsuz açılmaktadır.

Yabancı mühendis ve mimarlara çalışma serbestisi 
tanıyan düzenleme Danıştay‘ın 2009 yılı kararlarıyla da 
çelişmektedir. 3 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren 
"Kamu İhale Kurumu Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliği"nin, hizmet sunacak mühendis 
ve mimarların meslek odasına kayıt şartı aramayan 
maddelerinin yürürlüğü TMMOB tarafından açılan 
dava sonucu, Danıştay kararıyla 28.12.2009 tarihinde 
durdurulmuştur. Danıştay‘ın bu kararı ile aslında 
oyun bozulmuştur. TMMOB yasası gereği Türkiye‘de 
mühendis ve mimarların serbest çalışabilmeleri için ilgili 
meslek Odasına kayıt zorunluluğu vardır. Bu hüküm 
yabancı mühendis ve mimarlar için de geçerlidir.

Cumhurbaşkanı yabancıların çalışma izinleri ile ilgili 
düzenlemeyi içeren yasaya birkaç gün içinde onay 
vermiş, Meslek Odalarına kulaklarını tıkamıştır. 2006 
yılında dönemin Cumhurbaşkanlığınca TBMM‘ye iade 
edilen aynı yasanın 4 yıl sonra imzalanması akıllara 
birçok soruyu getirmektedir. Kendi yurttaşının, kendi 
mühendis ve mimarının geleceğini yok sayan bir 
anlayışla nereye varılmak istenilmektedir? 

Meslek alanlarımıza, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza 
karşı yapılan bu uygulama ve müdahalelerin aslında 
1980‘den bu yana uygulamaya konulan ve her alanda 
çok planlı bir şekilde adım adım işletilen neo-liberal 
politikaların sonuç ürünü olduğu ve yaşanılmakta olan 
bu olumsuz gelişmelerin, tıpkı ülkemizin diğer yurttaşları 
gibi mühendis ve mimarları da teğet geçmeyeceği 
görülmelidir.
 
TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ 
ODASI

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİNE 
CUMHURBAŞKANI ONAYI...
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düşünülmesi aslında ülkenin 
ekonomik olarak ne kadar sıkıntılı 
bir döneme sokulduğunun ifadesi 
olduğunu dile getiren Sayın 
ÖZTEN, yeni tasarı ile bir yandan 
yeni imar afları yaratıldığı diğer bir 
yandan da TOKİ'ye yeni kapıların 
açılmakta olduğunu vurguladı. 

Sayın ÖZTEN programda, Orman 
sınırları dışına çıkartılan yerler 
hakkında yapılmakta olan yasa 
değişikliğinin, anayasanın 169 
ve 170'inci maddeleri birlikte 
değerlendirildiğinde hukuk 
yönünden dayanağının yoksun 
olduğunu, hazırlanan bu yasa 
tasarısın da 2B alanlarının ne 
kamu  yararında kullanılmasına 
ne de orman içi köyler halkının 
kalkınmasına hizmet ettiğini, 
2B alanlarının satılarak kazanç 
edilmesi anlayışının artık terk 
edilmesi ve yargının vermiş olduğu 
ormanların ve orman köylülerinin 
korunması hakkındaki kararları 
dikkate alınarak 2B alanlarının 
kullanımına yön verilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

ve 170'inci maddelerine aykırı 
olacağını ifade etti. 

Sayın ÖZTEN konuşmasında, 
bilim ve fen bakımından orman 
alanlarının orman vasfını 
yitirmesi ifadesinin aslında tüm 
düzenlemelerden çıkartılması 
gerektiği, orman alanlarının 
ağaçlar topluluğu değil tüm 
canlıların yaşam alanı olduğu, 
bu alanların su rejiminin temelini 
oluşturduğu, orman alanlarının 
kaynak değil korunması gereken 
doğal varlık olduğunu ve 
devletin sorumluluğu altında 

olduğunu, uygulanan 
neo liberal politikalar 
çerçevesinde, Turizmi 
Teşvik Yasası, Doğrudan 
Yabancı Yatırım Yasası, 
Tapu Kanunu vb. de 
yapılan düzenlemeler 
ve özelleştirmeler ile 
yerli ve yabancılara 
satılamayacağını 
belirtti. Bu alanların 
satılarak bütçeye 
katkı sağlanmasının 

Oda Başkanımız A.Fahri 
ÖZTEN, CNN TÜRK Canlı 
Yayın Konuğuydu

Oda Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN, 2 Nisan 2010 tarihinde 
saat 19:00'da “CNN Türk”'te 
haber programının canlı yayın 
konuğuydu. Sayın ÖZTEN, 
programda  2B alanlarının satışına 
ilişkin yasa tasarısının tekrar 
gündeme getirilmekte olduğunu 
belirterek gelişmelere ilişkin 
Odamız görüşlerini kamuoyu ile 
paylaştı.

Sayın ÖZTEN programda, 
2B alanlarının satışına ilişkin 
olarak “Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkındaki Kanun”da değişiklik 
yapılarak bu yasanın “Orman 
Köylülerinin Kalkındırılmaları ve 
Hazine adına Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılan Yerlerin 
Değerlendirilmesi Hakkında 
Kanun “ olarak değiştirilmekte 
olduğunu belirterek bu kapsamda 
2B alanlarının satılacağını ve bu 
uygulamanın Anayasamızın 169 

BASINDAN
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(Ekonomik ve Sosyal Kriz: Direnişler 
ve Alternatifler,  Sosyal Avrupa için 
Sosyal Haklar, Nasıl bir demokrasi? 
Medeni ve Siyasi Özgürlüklerin 
Geliştirilmesi, Ezilen ulusların ve 
azınlıkların haklarının savunulması, 
Avrupa kalesine karşı: Göçmenler 
ve mülteciler için tüm haklar, 
Ayrımcılığa karşı Eşitlik. Küresel 
krize karşı Feminist alternatifler, 
Gezegeni kurtar: Sürdürülebilir bir 
Dünya‘nın inşası, Bilginin, eğitimin 
ve kültürün demokratikleştirilmesi; 
alternatiflerin oluşturulması, Kitle 
İletişim araçları ve güç ilişkileri: 
ifade özgürlüğünün savunulması 
ve bilginin demokratikleştirilmesi, 
Avrupa ve Dünya: Tahakküm ve 
neo-kolonyalizme karşı dayanışma 
tabanlı işbirliği ve kalkınma, 
Küresel adalet hareketinin durumu 
ve geleceği) toplantı ve atölye 
çalışmaları düzenlenecek. 

6. Avrupa Sosyal Forumu‘nun 
örgütlenmesi için Türkiye 
Sosyal Forumunun oluşturduğu 
Kolaylaştırıcı Kurulu içerisinde 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği de yer alıyor. Türk-İş, 
KESK, DİSK, TTB ve TMMOB‘den 
oluşan Kolaylaştırıcı Kurul, sürecin 
devamlılığının sağlanması ve 
sürece dair pratik işlerin yürümesi 
için Organizasyon Komitesi 
toplantısında alınan kararlar 
doğrultusunda çalışmalar yürütüyor. 

"8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü" Kutlu Olsun

 Bu yıl, kadın haklarının 
kazanılmasında verilen 
mücadelenin simgeleştiği 8 Mart‘ın 

derinleşen sorunlar, Kurultay 
sürecinde kitlesel bir zeminde ele 
alınmaya çalışılmıştır.

Kurultayın etkin, verimli ve coşkulu 
bir zeminde gerçekleştirilmesi 
amacıyla Kurultay hazırlıkları 
kapsamında 8 bölgede (Adana, 
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, 
Kocaeli, Samsun, Zonguldak) çeşitli 
çalışmalar yürütülmüş, hazırlık 
toplantıları, işyeri toplantıları, 
paneller ve forumlar düzenlenerek 
tartışmalar yerel kurultaylara 
taşınmıştır.
Sonuç Bildirgesinin Tam metnine 
www.tmmob.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

6. Avrupa Sosyal Forumu 
1-4 Temmuz 2010 
Tarihlerinde İstanbul’da 
Gerçekleştirilecek

Avrupa’nın çeşitli yerlerinden 
gelenlerin “Başka Bir Dünya” 
yolunda deneyimlerini paylaşacağı 
6. Avrupa Sosyal Forumu 
kapsamında 13 temel alanda 

TMMOB  Ücretli ve İşsiz 
Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı  Sonuç 
Bildirgesi Yayınlandı

14-15 Kasım 2009‘da İstanbul‘da 
İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa 
Kemal Amfisi‘nde TMMOB 
Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Kurultayı 
gerçekleştirilmiştir.

TMMOB 40. Olağan Genel 
Kurulu‘nda alınan karar gereği, 
sekretaryası Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) İstanbul Şubesi 
tarafından yürütülen Kurultayımız, 
2 gün boyunca 20 saati aşkın bir 
sürede kayıtlı 788 meslektaşımızın 
katılımıyla yapılmıştır. 

1976 yılında gerçekleştirilen 3. 
Teknik Elemanlar Kurultayı‘nın 
ardından 22-23 Eylül 2007 
tarihlerinde İstanbul‘da 
gerçekleştirilen "TMMOB 
Mühendislik, İstihdam ve 
Ücretlendirme Sempozyumu" ile 
gündeme gelen ve yaşanan süreçle 

TMMOB GÜNCESİ
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çıkarlarına hizmet eden cinsiyet 
ayrımcılığı çözülmeden özgür ve 
eşit bir toplum yaratılması mümkün 
değil. Kadınlar hayatın her 
alanında özgürce yer almadıkça, 
hayalini kurduğumuz, mücadelesini 
verdiğimiz "başka bir dünya"yı 
yaratmak da mümkün değildir.

TMMOB, ülkemizde ve tüm 
dünyada kadınların hak 
ve taleplerini elde etme 
mücadelelerinin yanındadır. 

Dünyada ve ülkemizde tüm 
kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü" kutlu olsun. 

Kadın erkek yan yana, omuz 
omuza, yaşamın her alanında!

Tekel İşçileriyle Büyük 
Buluşma

Tekel işçilerine destek vermek 
amacıyla 20 Şubat Cumartesi günü 
binlerce kişi Ankara’da buluştu. 
Tekel işçilerinin direnişinin 68. 
gününde düzenlenen “Dayanışma 

Günü”nde çeşitli illerden gelen 
binlerce kişi Sakarya Meydanı’nda 
bir araya geldi. Eyleme TMMOB 
ve bağlı odaları da geniş katılım 
sağladı. “Tekel işçisi yalnız 
değildir”, “Tekel işçisi direnişin 
simgesi” sloganlarıyla Sakarya 
Caddesi’ne yürüyen binlerce kişi, 
destek için geceyi de Sakarya 
Caddesi’nde Tekel işçileriyle birlikte 
geçirdi. 
 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI, TMMOB 
Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB‘ye 
bağlı odaların yöneticileri ve üyeleri 
de TMMOB önünde toplanarak 
ve çeşitli illerden gelen TMMOB 
üyeleriyle buluşarak eyleme katıldı. 

Kamulaştırma Davalarında 
Bilirkişi Olarak Görev 
Yapacakların Nitelikleri ve 
Çalışma Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik

Maliye Bakanlığı’nın “Kamulaştırma 
Davalarında Bilirkişi Olarak Görev 
Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma 

"Dünya Kadınlar Günü" ilan 
edilişinin 100. yılı.

Anayasa‘da yer alan "Herkes, 
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir" ifadesine karşın, kadınlar 
için; aile yaşamında, çalışma 
hayatında ve toplumda hak ettikleri 
eşit koşullar hâlâ sağlanamamıştır. 
Yetersiz yasal düzenlemeler; kız 
çocuklarının okutulmamasına, töre 
cinayetlerinin devam etmesine, 
iş yaşamında kadın istihdamının 
engellenmesine olanak sağlayan 
düşünce ve önyargıların önüne 
geçememiştir. 

Bu ülkede, hala töre cinayetleri 
işleniyor, kız çocukları kendi 
rızaları olmadan evlendiriliyor, 
okuma hakları ellerinden alınıyor, 
okulları bitirenler iş hayatına erkek 
meslektaşlarıyla aynı koşullarda 
başlayamıyor, eşit işe eşit ücret 
alamıyor.  
Biz biliyoruz: Egemen sınıfın 
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yaygınlaştırılmasında etkin 
olabilmek, diğer kadın ve emek 
örgütleri, üniversiteler ve ayrımcılık 
karşıtı platformlarla iletişim 
ve dayanışma içinde olmak, 
çalışma hayatı içinde kadın 
mühendis, mimar ve şehir plancısı 
meslektaşlarımızın karşılaştığı 
sorunları belirleyerek çözüm 
önerileri geliştirmek ve bu çözüm 
önerilerinin uygulanması için 
mücadele etmektir. 

Bu amaçla 21-22 Kasım 2009 
tarihinde İstanbul Yıldız Teknik 
Üniversitesi Oditoryumu‘nda 
düzenlenen TMMOB Kadın 
Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultay‘ına 307 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancı 
(MMŞP), 31 konuk ve 51 öğrenci 
üye olmak üzere toplam 389 
kadın katılmış ve Kadın Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının, gerek 
çalışma hayatında, gerek TMMOB 
örgütlülüğü içinde yaşadığı 
sorunların ancak kadın üyelerin 
katılımı ile değerlendirilmesi, 
sorunu yaşayanın çözümde özne 
olması hedeflenmiştir. 

Kurultay‘a hazırlık sürecinde, 
Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları‘nın katkılarını sağlamak, 
TMMOB organları içinde etkin 
olarak var olabilmenin önünü 
açacak örgütlenme modelleri 
oluşturmak için, Kurultay programı 
ana başlıklarını kapsayan forum 
ve bölgesel çalıştaylar;  İstanbul,  
Adana,  İzmir,  Samsun,  Ankara ve  
Diyarbakır‘da yapılmıştır.

TMMOB Kadın Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Kurultayı sonuç 
bildirgesi tam metnine www.tmmob.
org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

durdurulması için Danıştay‘a 
başvurmuştu.

Danıştay Onuncu Daire, Çalışma 
İzninden Muaf Tutulacak Türk Soylu 
Yabancılara Dair Yönetmeliğin 
3. maddesinin 1. fıkrası ile bu 
maddeye dayanılarak tesis edilen 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın 4.5.2009 tarih ve 
23518 sayılı işleminin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verdi.

İstanbul Yıldız Teknik 
Üniversitesi Oditoryumu’nda 
21-22 Kasım 2009 
Tarihlerinde Düzenlenen 
TMMOB Kadın Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Kurultayı Sonuç Bildirgesi 
Yayımlandı

TMMOB 40. Dönem Genel 
Kurulu‘nda kadın üyelerin 
önergesiyle karar altına alınan, 
sekretaryası Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) İstanbul Şubesi 
tarafından yürütülen ve 55 
yıllık TMMOB tarihinde ilk kez 
düzenlenmiş olan TMMOB I. Kadın 
Kurultayının amacı; TMMOB‘nin 
bir kadın politikası oluşturmasını 
sağlamak, beşte birini oluşturan 
kadın üyelerin dayanışmasını, 
örgütlenmesini ve temsiliyetini daha 
güçlü hale getirmek, TMMOB ve 
bağlı odalarında kadın üyelerin 
çalışmalara nitelik ve nicelik 
olarak daha etkin katılabilmelerini 
sağlamak, mesleki ve sosyal 
açıdan kendilerini geliştirerek 
ifade edebilecekleri mekanizmaları 
yaratabilmek, gerek örgütsel gerek 
toplumsal gelişmede potansiyel 
kadın enerjisini harekete geçirmek, 
yönetim kurullarında ve diğer 
kurullarda kadın temsiliyetini 
artırabilmek,  kadın komisyonlarının 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te 
yapılabilecek değişikliklere ilişkin 
görüş istemesi üzerine 17 Şubat 
2010 tarihinde Bakanlığa görüş 
gönderildi. Maliye Bakanlığı 
Ankara Başhukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğü‘ne 
gönderilen görüş metnine 
www.tmmob.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Çalışma İzninden Muaf 
Tutulacak Türk Soylu 
Yabancılara İlişkin İşlem 
ve Dayanağı Yönetmelik 
Maddesinin Yürütmesi 
Durduruldu

TMMOB, mühendis ve mimar 
olarak çalışacaklar da dahil Türk 
soylu yabancıların çalışma izninden 
muaf tutulmalarını öngören 
23.2.2009 tarih ve 14699 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı eki ile 
Çalışma İzninden Muaf Tutulacak 
Türk Soylu Yabancılara Dair 
Yönetmeliği iptali ve yürütmesinin 
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Sarıçam Belediye Başkanı ile 
Yapılan Toplantı

Adana'nın Sarıçam İlçe Belediye 
Başkanı Ahmet Zenbilci, ilçenin 
geleceğini Oda başkanlarıyla 
masaya yatırdı. Toplantıda tarımsal 
alanların korunmasından, kent 
estetiğinin sağlanmasına kadar 
önemli fikirler tartışıldı. 

Adana Barosu lokalinde 
düzenlenen toplantıya HKMO 
Adana Şubemiz Temsilcileri, 
İnşaat Mühendisleri Odası,  
Elektrik Mühendisleri Odası, 
Şehir Plancıları Odası, Jeofizik 
Mühendisleri Odası, Mühendisleri 
Odası,Jeoloji Mühendisleri Odası 
ile peyzaj, gıda, maden, ziraat 
ve kimya mühendisleri odalarının 
temsilcileri katılmışlardır.

Sarıçam'ın geniş bir hinterlant 
üzerinde kurulduğuna işaret 
eden Zenbilci, ilçe sınırları 
içinde Çukurova Üniversitesi, 
organize sanayi bölgesi ve 
belediyecilik açısından bakir bir 
alan olması gibi avantajların yanı 
sıra çöp depolama alanı gibi 
dezavantajların da bulunduğuna 
dikkat çekmiştir. 

ADANA

Sarıçam'da güzel ve yaşanabilir bir 
kent oluşturmak için erken teşhis 
yapılması gerektiğini vurgulayan 
Zenbilci, "Burada tedaviden 
çok, erken teşhis yapılabilir. 
Bu doğrultuda doğru bir şehir 
kurmak için sizlerin düşüncelerine 
önem veriyorum. Ancak bunu 
yapmak için biz yalnız değiliz. 
İmar uygulamalarına ilişkin 
yetki büyükşehir belediyesinde 
bulunmaktadır. Bizim büyükşehir 
belediyesinden beklentilerimiz 
var. Biz ilçemize ilişkin 
düşüncülerimizi zaman zaman 
anakent belediye başkanına 
iletiyoruz. Bu düşüncelerimizi bir 
kez de size iletiyoruz ve destek 
istiyoruz. İlçemizdeki imarı yeniden 
düzenlemeliyiz ve kentin gelecek 
50 yılının planını yapalım ki bu 
bir daha değişmesin. Sürekli 
nazım imar planları üzerinde 
değişiklik yapılmamalı. Bunu teknik 
adamlarla birlikte planlayalım 
ve bu plana herkes sadık kalsın. 
Sorunun çözümünde bir görev 
almıyorsanız sizlerde sorunun bir 

parçası olursunuz. Çözümde görev 
almanızı umuyoruz." dedi. 
 
Şube Başkanımız toplantıda Harita 
Mühendislik hizmetlerinin. Diğer 
disiplinler gibi bir yerde başlayan 
ve niten hizmetlerden olmadığın 
tüm disiplinlerin her zaman ihtiyaç 
duydukları hizmetlerden olduğunu 
belirterek sözlerine başlamıştır. 
Sayın Zengin sözlerine, özellikle 
çağdaş kentlerin oluşturulmasında 
Harita Mühendisleri çok önemli 
hizmetler yerine getirmektedirler. 
Ancak kentleşmenin son ayağı 
olan inşaat aşamasında bizim 
yapmamız gereken hizmetlerin 
başka disiplinlerce yapıldığı ya 
da yapılmadığını dile getirmiştir. 
Yapılması gereken “Aplikasyon 
Projelerinin” ve Fenni mesuliyetlerin 
yapılmadığını bu nedenle çarpık 
ve hormonlu binaların kentlerimizi 
içinden çıkılması zor bir hale 
götürdüğünü dile getiren Şube 
Başkanımız, süreç bu şekilde 
işletilmektedir dolayısıyla harita 
mühendislerince en son binaların 
projesine uygun yerine aplikasyonu 
yapılmadıkça haritalar ne kadar 
sağlıklı yapılırsa yapılsın üzerine 
çizilen plan ne kadar sağlıklı 
yapılırsa yapılsın, en son imar planı 
uygulamaları da ne kadar doğru 
yapılırsa yapılsın hiçbir öneminin 
olmadığını dile getirmiştir.

Toplantıda diğer Oda başkanları 
da Sarıçam'ın geleceğine dair 
görüşlerini bildirmişler ve toplantı 
sona ermiştir.
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Kentsel Dönüşüm 
Sempozyumu

HKMO Adana  Şubemiz, İMO 
Adana Şube, ŞPO Adana Şube 
ve Adana Kent Konseyi tarafından 
birlikte düzenlenen "Kentsel 
Dönüşüm ve Kentsel Yenilenme 
Sempozyumu" 10 Aralık 2009 
tarihinde Adana‘da gerçekleştirildi. 
Etkinliğe sempozyumu düzenleyen 
Oda temsilcileri ve üyeler ile 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
yöneticiler, mühendisler, mimarlar 
ve şehir plancıları, Adana Kentsel 
Dönüşüm alanına alınan Sinan 
Paşa ve Fatih mahallesi yurttaşlar 
ile Seyhan, Yüreğir Çukurova 
ve Sarıçam Belediye Başkanı, 
İlçe Kaymakamları, Sivil Toplum 
Örgütü Temsilcileri, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç 
DURAK ve Adana Valisi İlhan ATIŞ 
katıldılar.

Sempozyumun açılış konuşmalarını 
Harita Kadastro Mühendisleri 
Odası Adana Şube Başkanı Hasan 
ZENGİN, İnşaat Mühendisleri 
Adana Şube Başkanı Sadi 
SÜRENKÖK, Şehir Plancıları Odası 
Adana Şube Başkanı Cüneyt 
ERGİNKAYA,  Adana Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Fevzi ACEVİT, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç 
DURAK ve Adana  Valisi  İlhan 
ATIŞ yaptılar.

Açılış konuşmalarından sonra 
oturumlara geçildi. İlk oturumu 
Odamız genel başkanı  A.Fahri 
ÖZTEN yönetti. Panelde  Adana 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Oktay 
KARAKUŞ, Trabzon Belediyesinden 
Harita ve Kadastro Mühendisi 
Özer İSKENDER, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi‘ nden Harita ve 
Kadastro Mühendisi Cem AKDAĞ 
ve Harita ve Kadastro Mühendisi 
Turan DİLEK birer sunum yaptılar.
A.Fahri ÖZTEN oturumu 
başlatırken TMMOB ve Odalarının 
kuruluşu ve çalışma anlayışı, 
bilimi, teknolojiyi ve mühendisliği 
emekten, halktan, toplumdan 
yana ve ülke kalkınması 
yönünde kullanmada çalışmaları 
sürdürdüklerini ifade etti. Sayın 
ÖZTEN, ülke gündemi ve 
Türkiye‘de ki planlama süreçleri, 
kaçak yapılaşma, kentlere karşı 
işlenen suçlar ve kentlerdeki rant 
uygulamaları, kentsel dönüşüme 
Odaların nasıl baktıkları, kentsel 
dönüşüm uygulamalarının rantsal 
dönüşüme evirilmemesi için nelerin 
yapılması gerektiği konularda 
açıklamalar yaptı.

Bu oturumda kentsel yenileme ve 
kentsel dönüşüm uygulamalarının 
ranta dönüştürülmeyen Trabzon 
Zağnos Vadisi ve İzmir/Kadifekale 
heyelan bölgesinin yeşil alana 
dönüşümü ile İzmir Cennet 
Çeşme‘nin sosyal dönüşüm 
örnekleri sunuldu. Oturumda 
ayrıca Adana B.şehir belediyesi 
genel sekreter yardımcısı 
tarafından Adana‘da ki kentsel 
yenileme çalışmaları ve Sinan Paşa 
Mahallesindeki dönüşüm planı 
örnekleri verildi. 

Adana kentsel yenileme 
uygulamaları ve Sinan Paşa 
mahallesindeki Kentsel Dönüşüm  
planları salondaki Sinan Paşa 
mahallesi sakinleri tarafından 
eleştirildi.

Öğleden sonraki panel 
bölümünde Oda başkanımız 
A.fahri ÖZTEN panelist olarak 
yer aldı. Sayın ÖZTEN paneldeki 
konuşmasında özetle; kentsel 
dönüşümün kendine özgü   yasal 
mevzuatının olmadığını, bunun 
yanında Büyükşehir Belediye 
Kanunu, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu, 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına 
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler hakkındaki kanunlar gibi 
bazı kanunlarda madde hükmü 
şeklinde yer aldığını, kentsel 
dönüşümün, parçacı planlama 
yaklaşımın kentleri daha da 
olumsuz bir noktaya taşıyacağını,   
kentin bütününü ele alan planlama 
çalışmalarının yapılması gerektiğini 
ve bu konunun İmar Kanunu 
içerisinde çözülmesi gerektiğini 
vurguladı. Özellikle yapılaşmış 
alanlardaki kentsel dönüşümün 
planlama çalışmalarında 
eşdeğerlilik/ değer eşitliliği yöntemi 
ilkesinin kullanılması  gerektiğini 
söyledi. 
 
Sempozyumda Sinan Paşa ve Fatih 
Mahallesi yurttaşları yaşadıkları 

63Mart 2010



 

Adana da yaşanan planlama 
süreçlerini yakından takip eden 
Harita ve kadastro Mühendisleri 
Adana Şubemiz, İnşaat 
Mühendisleri Odası Adana Şubesi 
ve Şehir Plancıları Odası Adana 
Şubesi ile birlikte 2 adet basın 
açıklaması yapmıştır.  Yapılan 
basın açıklaması üzerine şubemiz 
Adana Büyükşehir Belediyesi 
imar komisyonuna çağrılmıştır. 
Şube başkanımız tarafından 
Odamız görüşleri komisyonda dile 
getirilmiştir. Konu hakkında adana 
da faaliyet gösteren yerel TV 
kanalında planlama süreçlerinde 
yaşanan olumsuzluklar ve Odamız 
görüşleri izleyicilerle paylaşılmıştır.

Şubemiz 9. Olağan Genel 
Kurulu Yapıldı

Şube Yönetim Kurulu Üyesi Cem 
KÜÇÜKEKMEKÇİ söz alarak Genel 
Kurulun   başladığını belirtmiştir. 
Divan Başkanlığı seçimi için 
öneriler istenmiş ve üyelerimizden   
Hasan  ZENGİN;  Sebahattin 
ULUTÜRK‘ ü   Divan Başkanlığına 
önermiş ve başka önerinin   
olamaması sonucunda oy birliğiyle 
Divan Başkanı seçilmiştir.
 
Üyelerimizden Hasan ZENGİN 
Divan Başkan yardımcılığına 
Şafak FİDAN ve yazman üyeliklere 

Adana'da Yaşanılan 
Planlama Süreçleri

Bilindiği üzere, adana da oldukça 
yoğun planlama tecrübeleri 
yaşanmıştır. Bu tecrübeler;

1. 94 yılında 3000 ha alanda 
nazım imar planı çalışması 
yapılmış. 3000 ha. “Yeni Adana 
Projesi” sulama kotunun üzeri

2. 4000 ha. “Kuzey Yüreğir 
Projesi” 1998 yılı.

3. 620 ha. “Şambayad’ ı ve K. 
Dikilili’ yi” kapsayan plan

1000 ha. Sonra 500 ha. Seyhan 
Belediyesinin yapmış olduğu 
uygulama.

Sonuçta söz konusu planlama 
çalışmaları yapılmasına rağmen 
adana çarpık ve sağlıksız 
yapılaşmadan kurtulamamıştır 
olup mahkemelerde de yoğun 
bir biçimde uygulamalara ilişkin 
davalar açılmıştır.

Gelinen süreçte 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu  
(Resmi Gazete 23.07.2004/  
25531)  adananın merkezinden 
30 km yarıçaplı daireyi içine 
alan belediyenin sınırı olmuştur. 
Bu sınırlar içerisinde, 1/25000, 
5000 ölçekli planlar yapılmıştır. 
Bu planlara uygun 1/1000 
ölçekli uygulama planları ve imar 
uygulamaları yapılmıştır.

Ancak gelinen süreçte adana 1. 
ve 2. idare mahkemeleri, 7 etap 
ta yapılan yaklaşık 20000ha. 
planlarını iptal etmiştir.

bölgeden çıkmak istemediklerini 
ve bu bölgenin ranta dönüşümüne 
izin vermeyeceklerini dile getirerek 
Belediye‘ye karşı tepkilerini dile 
getirdiler.

Gaziantep İl Temsilciliğimiz 
Ziyareti ve Geleneksel 
Yemek

Gaziantep İl Temsilciliğimiz, 
HKMO Adana Şubemiz Yönetim 
Kurulunca Tarihinde ziyaret 
edilmiştir. Ziyarette temsilcilik 
çalışmaları, Gaziantep’te faaliyet 
gösteren meslektaşlarımızın 
sorunları, mesleğimiz ile ilgili yasa, 
yönetmelik değişiklikleri konuları 
görüşülmüştür. Toplantıda LİHKAB 
konusunda yaşanan sıkıntılar 
ağırlıklı olarak tartışılmıştır
Aynı gün akşamı Gaziantep İl 
Temsilciliğimizin düzenlemiş 
olduğu geleneksel yemek 
organizasyonunda meslektaşlarımız 
ile bir araya gelinmiştir.
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HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN söz alarak; özelleştirme 
politikalarının yanlışlığından, 
mevcut politikaların müellifliği yok 
ettiğinden, özelleştirme sonucu 
olarak temel tarım ürünlerini 
dışarıdan almak zorunda 
kaldığımızdan, Kamu arazilerinin 
hazineye devredilip satışından, 
ODTÜ‘ nün mahkemeye 
verilişinden, 9 yeni üniversitede 
bölüm açıldığından ve değişen 
çeşitli mevzuatları açıklayıcı bir 
konuşma yapmıştır. 

Gündemin 3. maddesi Yönetim 
Kurulu Raporunun görüşülmesinde 
Yönetim Kurulu Üyesi Cem 
KÜÇÜKEKMEKÇİ söz alarak 
Yönetim Kurulu Raporunu Genel 
Kurula sunmuştur.
     

2. konuşmacı olarak  söz alan 
Kazım KÜÇÜKEKMEKÇİ yakın 
zamanda vefat eden üyemiz Niyazi 
EKERBİÇER hakkında anlamlı bir 
konuşma yapmıştır.

Yapılan görüşmeler sonucunda 
Yönetim Kurulu Raporu onaylandı.

Şube Başkanı Hasan ZENGİN 
özetle oda çalışmaları 
hakkında bilgiler vererek daha 
sonraki çalışmalardan geçmiş 
dönemlerden ders alınması 
gerektiğinden bahsetmiştir.  
HKMO‘ nun toplum yararı 
adına çalıştığını ifade etmiştir. 
Harita Mühendislik eğitimi veren 
üniversitelerde günden güne 
mezun sayısının arttığını ifade 
etmiştir.

       

LİHKAB bürolarının açılmasıyla 
birlikte tüm meslektaşların en fazla 
fayda görecek şekilde çalışmalar 
yapılacağından bahsetti.

Adana ilinde bulunan İnşaat, 
Jeoloji, Şehir Plancıları, Oda 
Temsilcileri sırayla söz alarak 
Genel Kurulun iyi geçmesini içeren 
konuşmalarını yapmışlardır.
 
Genel Kurulda bulunan İşçi Partisi 
Adana İl Başkanı söz isteyerek 
Ülkenin her yerden kuşatma 
altında olduğunu, çözümün 
Atatürk ilkelerinde olduğunu 
belirtmiştir.
 

Kasım PINAR ile Mahmut Barış 
ERBEY önermiştir. Başka önerinin 
olmaması sonucunda oy birliğiyle 
anılan kişilerden Başkanlık Divanı 
oluşmuştur.

Divan oluşumunun ardından 
İstiklal Marşı okundu.

 

Gündemin onaylanması için 
oylama yapılmıştır ve oy birliğiyle 
gündem kabul edilmiştir. 
Gündemin 2.maddesi gereği açılış 
konuşmalarına geçilmiştir. İlk 
olarak Milletvekili Vahit KİRİŞÇİ‘ 
ye söz verilmiştir. Milletvekili özetle 
Kadastro çalışmalarının hızla 
devam ettiğini, miras konusunda 
Medeni Kanunda yenilikler 
yapıldığını, arazi  toplulaştırma 
çalışmalarının hızla devam ettiğini 
belirtmiştir.
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Gündemin 4. maddesi olan dilek 
ve temenniler bölümünde söz alan 
üyelerinden İlyas KÜÇÜKTOPANA 
mesleki konular üzerinde 
görüşlerini bildirdi. Gaziantep İl 
Temsilcisi Eray YILDIZ söz alarak İl 
Temsilciliğinde yapılan çalışmalar 
hakkında Genel Kurula bilgi 
sunmuştur. Söz alan üyelerimizden 
Yaşar  TANRIVERDİ İmar 
Uygulamaları sorunlarını içeren 
konuşmasını yapmıştır. Fikret 
NERGİZ söz alarak Onur Kurulu 
Üyeliği dönemindeki çalışmaları 
hakkında bilgi vermiştir. Şube 
Başkanı Hasan ZENGİN teşekkür 
içerikli kapanış konuşması 
yapmıştır.

 

Gündemin 5. maddesinde Divan 
Başkanı Yönetim Kurulu Asıl ve 
Yedek adayların belirlenmesi için 
önerileri istemiştir. Üyelerimizden 
Ali KUZU Yönetim Kurulu Asıl ve 
Yedek üyelerini ve dilekçelerini 
içeren öneriyi divana sunmuştur.

Yüreğir Belediye Başkanlığı 
Ziyareti

Şube Yönetim Kurulumuzca 
12.02.2010 tarihinde Yüreğir, 
16.02.210 tarihinde Sarıçam 
Belediye Başkanlıkları ziyaret 
edilmişlerdir. Yüreğir Belediye 
Başkanımız Sayın Mahmut 

Basın Açıklaması-1

ADANA DA MÜLKİYET 
HAKLARININ KISITLANMASINA 
YARGI “DUR” DEDİ
Bilindiği üzere ülkemizin temel 
sorunlarından birisi de çarpık 
kentleşmedir. Ülkemizde 
80 li yıllarda başlayan imar 
ve uygulama hareketlerinin 
ehliyetsiz ve beceriksiz kadrolarca 
başarısızlığa uğratıldığı bir 
gerçektir. Günümüz itibarıyla 
sağlıksız kentleşme ve yarattığı 
sorunlar hala çözüme 
kavuşturulamamıştır. Sorunların 
çözümünde bütüncül yaklaşım 
yerine parçacı yaklaşımlar 
sergilenmekte, bu şekilde yapılan 
yaklaşımlar da sorunları çözmek 
yerine sorunların artmasına sebep 
olmaktadır. 
ADANA DA 80 li yıllardan 
beri oldukça yoğun planlama 
ve uygulama tecrübeleri 
yaşanmıştır. Geçmişte yaşadığımız 
tecrübelerden biliyoruz ki, bu 
çalışmalar Kentle yaşayanlara,  
konunun uzmanlarına rağmen 
yapılmamalıdır. Bu ve benzeri 
projelerin bütün aşamalarında 
kentle yaşayanlar biz meslek 
odaları, ilgili kurumlar, sivil 
toplum örgütleri de olmalıdır. 
Ülkemizde kentleşme süreçlerine 
baktığımızda, kentte yaşayanların 
sahip çıktığı ve destek olduğu 
projelerin başarılı olduğunu 
görmekteyiz. 

Bu süreçleri günümüze kadar 
doğru işletemediğimizden, 
siyasi ve ekonomik rantın asıl 
belirleyici faktör olmasından dolayı 

ÇELİKCAN, meslektaşlarımızca 
üretilen Serbest Harita Mühendislik 
Müşavirlik Hizmetlerinin önemine 
değinerek, daha kaliteli hizmet 
üretilmesi noktasında HKMO 
ile daima yakın ilişki içerisinde 
olacaklarını şubemize iletmiştir. 
HKMO Adana Şubesi olarak 
Yüreğir Belediyesince yapılması 
planlanan kentsel dönüşüm 
uygulamalarına her türlü 
desteği vereceğimiz Belediye 
yetkililerine iletilmiştir. Toplantı 
sonucunda Harita Mühendislerince 
hazırlanacak “Aplikasyon 
Projesinin” Yapı Denetim 
Firmalarından istenmesi gerektiği 
Yüreğir Belediye Başkanları ve 
teknik birim yetkililerine iletilmiştir. 
Yönetim Kurulumuzca Sarıçam 
Belediyesine yapılan ziyarette 
de benzer konulara değinilmiş, 
Aplikasyon Belgesi düzenlenmesi 
ve fenni mesuliyet konularında 
mesleğimiz uygulamalarının 
mutlaka yapılması gerektiği Sayın 
Başkan ve Belediye yetkililerine 
örnek uygulamalar da gösterilerek 
iletilmiştir.

Gaziantep Toplantısı

HKMO Adana Şubemizce   
tarihinde Gaziantep İl 
Temsilciliğimiz binasında üye 
toplantısı yapılmıştır. Toplantıda 
genel olarak LİHKAB, Mesleki 
Denetim uygulamaları, Gaziantep 
İl Temsilciliğimiz sorunları konuları 
görüşülmüştür.
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kulak verilmediği ve bu fırsatın 
da doğru değerlendirilmediği 
görülmüştür. Bu güne kadar olan 
yaklaşım uygulanarak bilimsellikten 
uzak, mülkiyet hakkının 
korunmadığı, birçok vatandaşın 
mağdur edildiği bir planlama 
örneğiyle karşı karşıya kalınmıştır.
Gelinen süreçte, Adana 
1. İdare Mahkemesi (Esas 
No: 2008/1504- Karar 
No:2009/13939 VERMİŞ 
OLDUĞU karar ile 14.03.2008 
tarih ve 47, 49, 50, 51, 52, 
53 sayılı meclis kararını ehliyet 
yönünden iptal, 14.03.2008 
tarih ve 48 sayılı meclis kararını 
ise (3. maddede belirtilen 75.yıl 
Cumhuriyet Orman Alanını) iptal 
etmiştir. Dolayısıyla 20. hektarda 
yapılan planlamada harcanan 
zaman ve kamu kaynakları boşa 
gitmiştir.

Bizler zaman zaman planlama 
süreçlerinde suçlanan meslek 
odaları olarak, yargı kararından 
sonra yapılacak planlama 
süreçlerini adım adım takip 
edeceğimizi sonuçtan kamuoyunu 
bilgilendireceğimizi beyan 
ediyoruz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA 
ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ 
ODASI ADANA ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI 
ODASI ÇUKUROVA ŞUBESİ

Şehir Plancıları Odası olarak, 
kamuoyunda “Pergel Yasası” 
olarak bilinen 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyeleri kanununa 
dayanılarak Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının almış 
olduğu, Adananın tümünü 
kapsayan alanda yapılacak olan 
Nazım İmar Planı Revizyonunun 
Adananın geleceği için önemli bir 
fırsat olduğunu her platformda dile 
getirdik. Yeni yapılacak nazım imar 
planı çalışmaların sağlıklı sonuçlar 
verebilmesi için:

1. Planlama süreçlerine mutlaka 
meslek kuruluşlarının dahil 
edilmesi gerektiğini,

2. Bu şekilde yapılacak planlama, 
mevzuatlara, kamu yararına, 
mülkiyet hakkına saygılı ve bilimsel 
verilerin ışığında, eşitlik ve şeffaflık 
doğrultusunda yapılacağını 

3. Adana Büyükşehir Belediye 
Meclisince 04.12.1998 tarih ve 
505 sayılı karar ile vatandaşlara 
imar hakkı tanınmış yaklaşık 600 
dönüm arazinin 75. yıl Cumhuriyet 
Orman alanı ilan edilmesinin 
yanlış olduğunu, mülkiyet hakkı 
kısıtlanmış vatandaşların mülkiyet 
haklarına getirilen kısıtlamanın 
ortadan kaldırılması gerektiğini,

4. Benzer şekilde planda konut 
alanı olarak görülen yaklaşık 400 
dönümlük alanın fuar alanı olarak 
ilan edilmesinin yanlış olduğunu, 
önemle vurgulayarak Büyükşehir 
Belediyemiz sürekli uyarılmıştır.

Ancak gelinen süreçte sözlerimize 

kentleşme aşamaları çoğunlukla 
başarısız olmuştur. Ülkemizde 
özellikle 80 sonrası Yapılan 
kentleşme çalışmaları sonucunda, 
çarpık yapılaşma önlenemediği 
gibi, birçok yerde kaçak 
yapılaşmanın teşvik edildiğini de 
görüyoruz. Günümüz itibarıyla 
mahkemelerimizin gündeminin 
büyük bir bölümünü imar planı 
yapımı ve uygulamaları sonucunda 
açılan davalar oluşturmaktadır. 
Gelinen süreçte içinde mülkiyet 
olgusu olan bu çalışmalarda 
vatandaşlar Belediyesine, 
uygulayıcısına güvenmediği gibi 
kurumlar arasında da güven 
sorunu olduğunu görmekteyiz. 

Günümüz itibarıyla 
mahkemelerimizin gündeminin 
büyük bir bölümünü imar planı 
yapımı ve uygulamaları sonucunda 
açılan davalar oluşturmaktadır. 
Gelinen süreçte içinde mülkiyet 
olgusu olan bu çalışmalarda 
vatandaşlar Belediyesine, 
uygulayıcısına güvenmediği gibi 
kurumlar arasında da güven 
sorunu olduğunu görmekteyiz. 

En son 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu  (Resmi Gazete 
23.07.2004 /  25531)  gereği 
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 
almış olduğu 14.03.2008 tarih 
ve 47,48,49,50,51,52,53 sayılı 
kararlar doğrultusunda Adananın 
Nazım İmar Planı Revizyon Planları 
onaylanmıştır. 

Bu süreçte Başta Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası, 
İnşaat Mühendisleri Odası ve 
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sayılı kararı ile, Adana’nın imar 
ve inşaat faaliyetlerine konu 
yaklaşık 6.000 hektar genişliğinde 
bölge plansız kalmış olup…” 
denilmektedir.

Ayrıca Sn. Gülşen imzalı iki ayrı 
yazıda da 1. İdare Mahkemesinin 
aldığı iki ayrı kararla 1. Ve 2. Etap 
ilave Revizyon nazım imar planının 
iptal edildiği belirtilmektedir.
Burada sözü edilen 2. Etap planın 
kapsadığı alan 6.000 hektar 1. 
Etap planın kapsadığı alan ise 
5.000 hektardır.
Bazı basın organlarında 
“Büyükşehir Belediyesi’nin 
konusunda uzman 
teknik elemanlarından 
(meslektaşlarından) bilgi alsalardı, 
oda başkanlarımız böylesine 
komik durumlara düşmezlerdi.” 
Denilmektedir. Evet aslında tam 
da böyle yapılmıştır. Bu planların 
iptal edildiği söz konusu belediye 
yazılarından da anlaşılmaktadır. 

Şimdi Sayın Durak’a 
İptal edilen alanın yüzölçümü 4 
hektar mıdır? 4.000 hektar mıdır? 
Yoksa daha mı büyüktür?
Kamuoyunu yanıltan kimdir?  
Kimlerin sözleri mahkeme kararları 
ile çelişmektedir?
Konuyu kamuoyunun takdirine 
bırakıyoruz.  

TMMOB HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA 
ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ 
ODASI ADANA ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI 
ODASI ÇUKUROVA ŞUBESİ

edilmesinin çeşitli mağduriyetlere 
ve istismarlara neden olabileceği 
uyarısında bulunulmuştu.    
Ancak, Adana Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 14.03.2008 tarih ve 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (7 
etap) sayılı kararları doğrultusunda 
onaylanan Adana’nın Nazım İmar 
Planları ile ilgili olarak;
 Adana İdare Mahkemesince 
revizyon nazım imar planı 
etaplarının iptal edildiğinden 
bahsederek (etap 1,2,4 toplam 
alan=20.000 hektar)  20 bin 
hektarlık bir alanda yapılan 
planlama için harcanan zamanın 
ve kamu kaynaklarının boşa gittiği 
belirtilmişti. Konu ile ilgili olarak 
Adana Büyükşehir Belediyesi Basın 
Bürosu tarafından 14.01.2010 
tarihli yazılı ve görsel medya 
kuruluşlarına gönderilen bir 
açıklamada, İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanı Sn. Özlem Kulak, 
“Adana 1. İdare Mahkemesinin 
iptal ettiği alan 20.000 hektar 
değil 4 hektardır. Oda başkanları 
yaptıkları kullanmışlardır” 
denilmektedir. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sn. Aytaç Durak ise Belediye 
Meclisinde yapmış olduğu ve basın 
yayın organlarında yer alan bir 
konuşmada iptal edilen alanın 
4.000 hektar olduğunu söyleyerek, 
iptal edilen alanın yüzölçümü 
konusunda kendi daire başkanı ile 
ters düşmüştür.
Mahkeme tarafından iptal 
edilen alanın yüzölçümü ile 
ilgili anlaşmazlık burada da 
bitmemektedir. B. Şehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Sn. Hasan Gülşen 
imzalı bir yazıda da  “Adana 1. 
İdare Mahkemesinin 2009/1212 

Basın Açıklaması -2

Adana Büyükşehir Belediyesi 
tarafından  hazırlanan 1. Ve 
2. Etap Revizyon Nazım İmar 
planlarının 1. Bölge İdare 
Mahkemesi tarafından iptal 
edildiğini açıkladığımız,12 
Ocak 2010 tarihili ortak basın 
toplantısında,
Kamuoyunda “Pergel Yasası” 
olarak bilinen 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyeleri kanununa 
dayanılarak Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının almış 
olduğu, Adana’nın tümünü 
kapsayan alanda yapılacak olan 
Nazım İmar Planı Revizyonunun 
Adana’nın geleceği için önemli 
bir fırsat olduğu dile getirilmiş, 
yapılacak nazım imar planı 
çalışmaların sağlıklı sonuçlar 
verebilmesi için:

Vazgeçilmez ön koşulların;

• Kamu yararının ön planda 
olduğu,
• Mülkiyet haklarının korunduğu,
• Yürürlükteki mevzuat 
hükümlerinin uygulandığı,
• Kentlinin sesi konumunda olan 
meslek odaları ve sivil toplum 
örgütlerinin sürece dahil edildiği,
• Eşitlik ve Şeffaflık ilkeleri 

doğrultusunda yapılması 
gerektiği belirtilmiş, Çoğunlukla 
kentsel ranttan alınacak payın 
yükseltilmesine yönelik şahıs 
taleplerine göre plan tadilatları 
yapılmasının doğru olmayacağı,
Belediyeler tarafından yapılan 
planlamaların kentin geleceğine 
hitap edebilecek yapıda olması 
gerektiğini, sürekli olarak tadil 
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ANKARA

NETCAD KAMPÜS 
ANAMODÜL-CAD ve 
NETSURF Eğitimi Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
üyelerimizin mesleki faaliyetleri 
daha verimli, güvenilir bir şekilde 
sürdürebilmeleri, gelişen ve sürekli 
olarak yenilenen teknolojileri 
hakkında bilgi sahibi olmaları 
ve bu teknolojileri kullanmaları 
amacıyla çeşitli etkinlikler 
düzenlemekteyiz.  

Bu doğrultuda, 
• Netcad programının temel 

arayüzlerinin tanıtımı, 
• Temel proje parametrelerinin 

oluşturulması, 
• Veri üretimi, 
• Görüntüleme, 
• Editleme,
• Tabaka ve sorgu işlemlerini 
• Münhani işlemleri, 
• Arazi modeli oluşturma, 
• GIS ile entegre analizler 

oluşturulmasını ve üç boyutlu 
modelleme, konularını içeren 
Netcadkampüs Anamodül-CAD 
ve Netsurf Eğitimi, 5-9 Ekim 
2009 tarihlerinde TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim 
Merkezi (MİSEM)’de başarıyla 
tamamlandı.

Eğitime eğitimci olarak katkı 
sağlayan Sayın Emre ÇETİN’e 
HKMO Ankara Şubesi ve üyelerimiz 
adına şükranlarımızı sunarız

TMMOB Kadın Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Kurultayı Öncesi İç 
Anadolu Bölge Çalıştayı 
Gerçekleştirildi

TMMOB Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancı Kadın Kurultayı öncesi 
Ankara’da İç Anadolu Bölge 
Çalıştayı gerçekleştirildi. 18 Ekim 
2009 Pazar günü Mimarlar Odası, 
Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da 
başlayan çalıştay açılış, atölye 
çalışmaları ve forum olmak üzere 
üç bölümden oluştu. Çalıştay, 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu bileşenlerinin katılımı ile 
düzenlendi.

Çalıştayda “kriz ve kadın”, 
“TMMOB’de kadın örgütlenmesi”, 
“cinsiyetçi iş bölümü ve işyeri 
pratikleri”, “yönetmelikler ve 
cinsiyet ayrımcılığı”, “eğitimde 
cinsiyetçilik” olmak üzere 5 atölye 
çalışması da eşzamanlı olarak 
gerçekleştirildi.
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Atölye çalışmalarının ardından 
yapılan forumla kadın mimar, 
mühendis ve şehir plancılarının 
sorunları, tartışılarak, çözüm 
önerileri geliştirildi. Forum 
bölümünde LGBTT bireylerin 
yaşadığı ayrımcılık konusuna da 
dikkat çekilerek yapılacak cinsiyet 
ayrımcılığı karşıtı, çalışmaların 
LGBTT bireylerin sorunlar, için 
mücadeleyi de içermesi gerektiği 
belirtildi.

Fosforlu Cevriye Adlı Tiyatro 
Oyununa Gidildi

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 
Akün Sahnesinde sahnelenen 
Suat DERVİŞ tarafından yazılıp 
Gülriz SURURİ tarafından yönetilen 

1930’ların İstanbul sokaklarından 
farklı bir aşk hikayesi anlatan 
“Fosforlu Cevriye” adlı tiyatro 
oyununa 18 Ekim 2009 pazar 
günü üyelerimizle birlikte gidildi.

GNSS (Küresel Navigasyon 
Uydu Sistemleri) Eğitimi 
Verildi

 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
üyelerimizin bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri yakından takip etmeleri 
ve bu gelişmeleri iş yaşamlarına 
aktarmaları amacıyla çeşitli 
etkinlikler düzenlemekteyiz. 

Uydu teknolojilerinin gelişmesi 
ile daha hızlı ve daha az maliyetli 
hassas konumsal veriler elde 
edilebilmektedir. Uydu bazlı gözlem 
sistemleri, savunma amacıyla 
başlasa da ilerleyen zamanda 
sivil kullanıma da açılmış ve uzun 
yıllar Amerikan kaynaklı olan 
GPS (Küresel Konum Belirleme 
Sistemi) ülkemizde yaygın olarak 
kullanılmıştır. Ülkelerin gelişmişlik 
düzeyine bağlı olarak bu 
alanlardaki yatırımlar artmakta ve 
ülkeler kendilerine özgü sistemler 
geliştirmektedirler. 

Bu kapsamda, 19-20 Ekim 2009 
tarihlerinde GNSS’nin sistem 
bileşenleri ve çalışma prensipleri 
hakkında “GNSS (Küresel 

Navigasyon Uydu Sistemleri) 
Eğitimi”, TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi 
(MİSEM)’de, ODTÜ Jeodezi ve 
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Mahmut Onur 
KARSLIOĞLU tarafından verilmiştir.

Eğitimde;
• GNSS (GPS, GLONASS, 

GALILEO) Sistem Komponentleri 
GNSS Sinyalleri,

• Zaman ve Referans Sistemleri,
• Gözlem Denklemleri,
• Fark Oluşturma ve Lineer 

Kombinasyonlar,
• GNSS Uydu Yörüngeleri,
• Atmosferik Etkiler,
• Anten Yüksekliği, Anten Faz 

Merkezleri, Sinyal Yayılma, 
Gözlem Gürültüsü,

• Ön Veri Hazırlama 
(Preprocessing),

• Değerlendirme Stratejileri,
• Tam Sayı Bilinmeyenlerinin 

Çözümü,
• Gözlem Yöntemleri,
• Referans İstasyon Ağları ve 

Hizmetleri,
• GNSS-Donanım ve Yazılımları,
derinlemesine irdelenerek, 
katılımcılarla paylaşılmıştır. 

Eğitimi veren, ODTÜ Jeodezi ve 
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölüm 
Başkanı Sayın Doç. Dr. Mahmut 
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CBS alanında aktif olarak faaliyet 
gösteren kurumların ve firmaların 
katılımı ve desteğiyle bir etkinlik 
planlandığı aktarılmıştır.

Etkinliğin ilk günü öğleden önce, 
CBS’yi aktif olarak kullanan 
kurumların katılımı ile bir panel 
yapılması, öğleden sonra ise 
ortaöğretim 9. sınıf öğrencileri ve 
velilere için, CBS ve mesleğimizin 
tanıtılacağı çeşitli sosyal etkinlikler, 
çekilişler ve yarışmalardan oluşan 
“CBS Şenliği”nin planlandığından 
söz edilmiştir. Ayrıca, öğrenciler 
arasında yapılacak olan “Geleceğin 
Haritası” konulu resim yarışması 
sonucunda dereceye girenlere 
ödül verilmesi planlanmaktadır. 
İkinci gün ise öğrencilere kurumları 
gezdirilmeyi planlandığımızı dile 
getirerek, öğrencilerin katılımı, 
yarışmaların düzenlenmesi, seçici 
kurulların oluşturulması ve etkinliğin 
zenginleştirilmesi konusunda 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 
katkılarını beklediğimiz belirtilmiştir.

Sayın SAYDAN’da CBS günleri 
Kutlama etkinliği düşüncesini son 
derece olumlu karşıladıklarını, 
gerekli her türlü desteği 
sağlamayabileceklerini dile 
getirmiştir. Ayrıca, ülkenin 
geleceğine yön verecek olan 
gençlerimizin de içinde bulunacağı 
böyle bir etkinlikte işbirliği 
yapmaktan dolayı mutluluk 
duyacaklarını, düzenlenecek olan 
resim yarışması ile birlikte aynı 
konu başlığı altında kompozisyon 
yarışmasının da düzenlenmesinin 
yararlı olacağını belirtmiştir.

Kurumlar arası işbirliği ve 
eşgüdümün geliştirilmesi açısından 
son derece verimli geçen ziyarette 

göstermiş oldukları ilgiden, destek 
sözünden dolayı Sayın SAYDAN’a 
şükranlarımızı sunarız.

Kırsal Kalkınma ve Arazi 
Toplulaştırma Paneli 
Düzenlendi 

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara 
Şubemiz ile Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümü ve Harita Kulübü 
tarafından, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğün katkılarıyla 23 Ekim 
2009 tarihinde Afyon Kocatepe 
Üniversitesi’nde “Kırsal Kalkınma 
ve Arazi Toplulaştırma” konusunda 
panel düzenlenmiştir.

Onur KARSLIOĞLU’na ve eğitim 
için gerekli hazırlıklarda emeği 
geçen Bölüm asistanlarına HKMO 
Ankara Şubesi ve üyelerimiz adına 
şükranlarımızı sunarız.

Çankaya İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Ziyaret Edildi 

Bütün Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de 2001 yılından bu 
yana HKMO ve Şubeleri tarafından 
Kasım ayının 3. haftasında 
CBS Günleri” kutlanmaktadır. 
Bu kapsamında Ankara’da 
düzenlenecek olan Coğrafi Bilgi 
Sistemleri(CBS)’ni orta öğretim 
dâhil, farklı kesimlere tanıtımı ve 
yaygınlaştırılması amacıyla görüş 
alışverişinde bulunmak ve eşgüdüm 
sağlamak amacıyla, 21 Ekim 
Çarşamba günü Çankaya İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Haluk SAYDAN, 8. 
Dönem Şube Başkanımız Doç. Dr. 
Halil AKDENİZ tarafından ziyaret 
edilmiştir.

Ziyarette Sayın AKDENİZ öncelikle, 
Odamızın amaçları, faaliyetleri, 
görev ve sorumlulukları hakkında 
bilgi vermiştir. Daha sonra, CBS 
kültürünün yaygınlaştırılması, 
CBS alanında yapılan güncel 
çalışmaların ve gelişmelerin 
aktarılması, mesleğimizin çalışma 
alanlarının tanıtılması amacıyla orta 
öğretim 9. sınıf öğrencilerinin ve 
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Sanayileşme dönemi ile birlikte 
tarım kesiminin önemi azalmış 
gibi görünse de;  devam 
eden hızlı nüfus artışı, küresel 
ısınma, ormanlar ile toprak ve 
su kaynaklarının kirlenmesi ve 
azalması, gıda üretiminin önemini 
daha fazla ön plana çıkarmıştır.

Tarımsal işletmelerin çok parçalı, 
dağınık ve farklı şekillerde oluşu, 
işlenilemeyen arazi miktarını 
arttırmaktadır. Söz konusu parçalılık 
durumunu olabildiğince azaltıp, 
düzgün şekiller haline getirilen ve 
her parseli yol ve su şebekesine 
bağlayan Arazi Toplulaştırması 
sonucu kimi gelişmiş ülkelerde 
%40’lara varan üretim artışı 
sağlanabilmiştir.

Bu doğrultuda; tarımsal alanları, 
tarımsal üretimi, su kaynaklarının 
kullanımını ve planlamayı, 
halkın gıda ihtiyacını daha kolay 
karşılamayı ve böylece kırsal yaşam 
seviyesini yükseltmeyi amaçlayan 
Arazi Toplulaştırması, ülkemizde 

1960’lardan beri uygulanmaktadır. 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu, Tarım Arazilerinin 
Korunması, Kullanılması ve Arazi 
Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük ile 
il özel idarelerine, belediyelere, 
köylere, kooperatiflere, ilgili 
diğer kamu kuruluşlarına Arazi 
Toplulaştırma yapma yetkisi 
verilmesi ile Arazi Toplulaştırma 
çalışmalarının daha da artması 
beklenmektedir.

Bu doğrultuda, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi olarak, ülkemizin 
önemli tarım alanlarına sahip, 
en önemli geçim kaynağını 
tarım ve hayvancılık oluşturan ve 

önümüzdeki yıl Arazi Toplulaştırma 
çalışmalarının başlayacağı 
Afyonkarahisar’da ilgili diğer 
kurumların ve akademisyenlerin 
katılımı ve desteğiyle, 23 Ekim 
2009 tarihinde Afyon Kocatepe 
Üniversitesi’nde “Kırsal Kalkınma 
ve Arazi Toplulaştırma” panelini 
gerçekleştirdik.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Saffet 
ERDOĞAN’ın yürütücülüğünü 
yaptığı Panele, 8. Dönem Şube 
Başkanımız Doç. Dr. Halil 
AKDENİZ, , 8. Dönem Şube II. 
Başkanımız Atakan SERT, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Kamu Ölçmeleri 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Zerrin DEMİREL, Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Kamulaştırma 
Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi 
Başkanı Dr. Gürsel KÜSEK ve 
Devlet su İşleri Genel Müdürlüğü 
Toplulaştırma Şube Müdürü Ali 
Rıza CEYLAN panelist olarak 
katıldılar. Panel, öğrencilerin, 
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yöre halkının, meslektaşlarımızın, 
akademisyenlerin, şube 
müdürlerinin, daire başkanlarının, 
belediye ve il özel idaresi meclis 
üyelerinin, belediye başkanlarının, 
kaymakamların, Rektör Yardımcısı 
Prof.Dr. Belkıs ÖZKARA’nın da dâhil 
olduğu 250’nin üzerinde konuğun 
katılımıyla verimli bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir.

Sayın  Doç.Dr. Halil AKDENİZ 
panel açılışında yaptığı 
konuşmasında, küresel ısınma, 
iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, 
tarım alanlarının azalması, 
ekolojik dengenin bozulması, 
gıda çeşitliliğinin ve niteliğinin 
azalması konularına değinerek, 
bütün bu olumsuzluklarla birlikte 
gıda ihtiyacının giderek artması 
karşısında pek çok alanda çeşitli 
düzenlemelerin zorunlu hale 
geldiğini vurgulamıştır. Sayın 
AKDENİZ, Afyonkarahisar’ın en 
önemli geçim kaynağını tarım 
ve hayvancılık oluşturduğunu, 
Afyonkarahisar’da ki geçim 

düzeyinin arttırılması, gıda 
ihtiyacının karşılanması, kaynakların 
verimli kullanılması amacıyla 
birçok bölgemizde olduğu gibi 
Afyonkarahisar’da da Arazi 
Toplulaştırma çalışmalarına 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından başlandığını belirtmiştir.

Panelde, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Kamu Ölçmeleri Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Zerrin DEMİREL; 
toprağın tarihsel gelişimi ve kırsal 
toprak düzenlemesi, 8. Dönem 
Şube II. Başkanımız Atakan SERT; 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu, Tarım Arazilerinin 
Korunması, Kullanılması ve Arazi 
Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük, 
8. Dönem Şube Başkanımız Doç. 
Dr. Halil AKDENİZ; toplumun 
özelliklede kırsal alanda 
yaşayanların sosyo-ekonomik 
yapısı yapısı, Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Kamulaştırma 
Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi 
Başkanı Dr. Gürsel KÜSEK; Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü’nün 
Arazi Toplulaştırma çalışmaları ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Toplulaştırma Şube Müdürü Ali 
Rıza CEYLAN da; Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün Arazi 
Toplulaştırma çalışmaları hakkında 
katılımcılara bilgi vermişlerdir. 
Panel katılımcıların da aktif olarak 
yer aldığı soru-cevap bölümüyle 
tamamlanmıştır.

HKMO Ankara Şubemiz ve Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Harita Kulübü 
tarafından 23 Ekim 2009 Cuma 
günü, Harita Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinin kaynaşması amacıyla 
müzikli bir tanışma çayı düzenlendi.

Düzenlenen tanışma çayına, 8. 
Dönem Şube II. Başkanımız Atakan 
SERT ve Özkan YILMAZ katıldılar. 
Sayın SERT yaptığı konuşmasında, 
genç meslektaşlarımızı Odamız 
çalışmaları, Odamızın kuruluş 
amaçları, görevleri öğrencilerle 
ilişkileri, öğrenci üyelikleri hakkında 
bilgi verdi.

Birlik ve dayanışmanın sergilendiği 
tanışma çayının düzenlenmesinde 

Gösterdiği konukseverliklerinden 
dolayı, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Harita Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığına, Harita 
Kulübüne, panele doğrudan 
destek veren Prof. Dr. Zerrin 
DEMİREL’e ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne, Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü’ne, panele 
katılan kamu kurum ve kuruluş 
temsilcileri ile diğer katılımcılara 
HKMO Ankara Şubesi olarak 
şükranlarımızı sunarız.

Afyonkarahisar’da Genç 
Meslektaşlarımızla Birlikte 
Olundu 
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emeği geçenlere ve katılan 
öğrencilere HKMO Ankara Şubesi 
olarak şükranlarımızı sunarız.

Afyonkarahisar’da 
Üyelerimizle Toplantı 
Düzenlendi 

Afyonkarahisar’da 23 Ekim 
2009 tarihinde, mesleki 
çalışmaların, mesleğimizdeki 
güncel teknolojik ve bilimsel 
gelişmelerin, Afyonkarahisar’da 
yaşanan sorunların, Odamız 
ve Şubemiz çalışmalarının 
değerlendirildiği yemekli bir 
toplantı yapıldı. Toplantıya; 8. 
Dönem Şube Başkanımız Doç. 
Dr. Halil AKDENİZ, 8. Dönem 
Şube II. Başkanımız Atakan SERT, 
Afyonkarahisar İl Temsilcimiz Hazım 
ABİ, AKÜ Harita Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tamer 
BAYBURA ve Afyonkarahisar’da ki 
meslektaşlarımız ile akademisyenler 
katıldılar.

Sayın AKDENİZ Odamız ve 
Şubemiz çalışmaları, düzenlenen 

ve düzenlenecek olan etkinlikler, 
son zamanlarda mesleğimizle ilgili 
yaşanan gelişmeler hakkında genel 
bilgilendirmede bulundu.

Yapılan toplantıda;
• Lisanslı Harita Kadastro 

Mühendisleri ve 
Büroları(LİHKAB)’nın durumu,

• CORS-TR projesi,
• Arazi Toplulaştırması,
• Teknik Uygulama 

Sorumluluğu(TUS),
• Afyonkarahisar’da karşılaşılan 

sorunlar,
hakkında değerlendirmelerde 
bulunuldu.

Toplantının düzenlenmesini 
sağlayan Afyonkarahisar İl 
Temsilcimiz Hazım ABİ’ye, emeği 
geçenlere ve toplantıya katılım 
sağlayan meslektaşlarımıza HKMO 
Ankara Şubesi üyeleri ve Yönetim 
Kurulu olarak şükranlarımızı sunar, 
meslektaşlarımıza çalışmalarında 
başarılar dileriz.

TMMOB Ücretli ve İşsiz 
Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Ankara Yerel 
Kurultayı Düzenlendi

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Ankara Yerel Kurultayı, 24 Ekim 
2009 Cumartesi günü İnşaat 

Mühendisleri Odası Teoman 
ÖZTÜRK Toplantı Salonu’nda 
TMMOB Ankara il Koordinasyon 
Kurulu Bileşenlerinin Katılımı 
ile düzenlendi. Çok sayıda 
katılımcının yer aldığı Ankara Yerel 
Kurultayı’nda, atölye sunumları, 
atölye forumları, serbest kürsü 
düzenlendi.

TMMOB 40. Olağan Genel 
Kurulu’nda alınan karar gereği 
sekretaryası, Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) İstanbul Şubesi 
tarafından yürütülen ve 14-15 
Kasım 2009’da İstanbul’da 
yapılacak TMMOB Ücretli ve 
İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı öncesi Ankara 
Yerel Kurultayı; yaklaşık 200 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Kurultayda, TMMOB 
örgütlülüğünün önemi, ekonomik 
kriz özelinde ücretli çalışan 
mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının çalışma yaşamında 
karşılaştıkları sorunlar, işsizliğin 
ve güvencesizliğin etkileri, 
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asgari ücret, özlük hakları, 
kadın mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının karşılaştıkları sorunlar 
değerlendirildi ve tüm katılımcılarla 
beraber çözüm yolu arandı.

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının çalışma 
yaşamında karşılaştığı sorunların 
tespiti ve çözüm yollarının 
tartışılması; krizin çalışanlara, 
mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına yansıması, sektörel ve 
bölgesel etkilerinin incelenmesi; 
TMMOB örgütlülüğünün 
yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi, 
kamu ve özel sektördeki mühendis, 
mimar, şehir plancılarının 
sendikalaşması konusunda 
duyarlılık yaratılması hedefi ile 
“TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı” 
gerçekleştirildi.

Cumartesi Söyleşileri 2: 
Küreselleşme ve Güncel 
Toplumsal Gelişmeler 

Yazar İlhan Muzaffer ERDOST 24 
Ekim 2009 tarihinde bizlerle birlikte 
oldu. Muzaffer İlhan ERDOST, 
Küreselleşme ve Osmanlı “Millet” 
modeli makasında Türkiye ile 
“Küreselleşme” sürecine zorlanan 
Türkiye’nin çevrildiği sorunları 
anlattı.

Küreselleşme konusunu ele 
alan ERDOST; Küreselleşmeye, 

“emperyalizmin oyunu” değil, 
emperyalist hegemonyanın yeni 
stratejisi demenin doğru olduğu, 
söz konusunun, ABD’nin global 
üstünlüğünü gerçekleştireceği, 
Ortadoğu’yu ve Avrupa’yı otomatik 
olarak kontrol edebileceği, Batı 
Avrupa ve Doğu Asya üzerinde 
muazzam bir nüfuz kurabileceği 
hususlarını belirtti. Ayrıca, özellikle 
evrensel ölçekte toplumsal bir 
nitelik almış bulunan sermayenin, 
içinde “vücut” bulduğu devletin 
adıyla, yani kendi “ulus” kimliğiyle 
özdeşleşmiş olarak, öteki “ulusların 
sermayeleri üzerinde bir nüfuz 
oluşturmaya yönelmesinin, 
emperyalizmin yeni bir aşaması 
olarak açıklanabileceği çünkü 
ABD’nin, artık, “paylaşmaktan 
değil, tek başına egemen olmaktan 
ve öteki ülke sermayelerini nüfuzu 
altına almaktan, kontrol etmekten 
söz ettiği hususlarını belirtti.
  
Muzaffer İlhan Erdost, geçen 
yüzyılın (20. yüzyılın) başlarında, 
sömürgecilikten farklı olarak, 
meta ve özellikle sermaye ihracıyla 
karakterize edilen emperyalizmin, 
bugün de, ister meta olarak, ister 
yatırım sermayesi olarak, ister borç-
para olarak geldiği ülkede, küresel 
ölçekte kâr, rant ve faiz olarak 
ülkeleri soğurduğu hususlarından 
bahsetti.

Söyleşi, ERDOST’un iki saati 
aşan konuşmasının ardından 
katılımcıların da aktif olarak 
katıldığı soru-yanıt bölümüyle sona 
erdi.

Değerli zamanlarını ayırıp bizlerle 
birlikte olan ve birikimlerini aktaran 
Sayın Muzaffer İlhan ERDOST’a 
HKMO Ankara Şubesi ve üyelerimiz 
adına şükranlarımızı sunarız.

NETCAD Kampüs Netpro 
Eğitimi Düzenlendi 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
üyelerimizin meslek alanımızdaki 
gelişmeleri yakından takip etmeleri, 
gelişen teknolojiler hakkında bilgi 
sahibi olmaları ve bu teknolojileri 
iş yaşamlarında kullanmaları ve 
daha verimli ve güvenilir çalışmalar 
yürütmeleri amacıyla çeşitli 
etkinlikler düzenlemekteyiz. 

Bu doğrultuda,
• Proje üretimine yönelik arazi 

çalışmaları, 
• Otoyollar, kent geçişleri, 

demiryolları, havaalanları, 
limanlar, barajlar, kaplama, 
yol yenilenmesi, tüneller ve alt 
geçitler, açık madencilik, 

• Yerleşim alanları planlaması, 
• Hafriyat vb. hacim projelerinin 

hazırlanması,  
konularını içeren Netcadkampüs 
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Netpro Eğitimi 26-28/29 Ekim 
tarihlerinde TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
Meslek içi Sürekli Eğitim Merkezi 
(MİSEM)’de başarıyla tamamlandı.

Eğitime eğitimci olarak katkı 
sağlayan Sayın Tunç Emre 
TOPTAŞ’a HKMO Ankara Şubesi 
ve üyelerimiz adına şükranlarımızı 
sunarız.

Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Günü Kutlaması Etkinlikleri 
Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubemiz tarafından, 
CBS ve CBT kültürünün 
yaygınlaştırılması, bu alanda 
yapılan güncel çalışmaların 
ve gelişmelerin aktarılması ve 
mesleğimizin tanıtılması amacıyla 
orta öğretim 9. Sınıf öğrencilerinin 
ve CBS alanında aktif olarak 
faaliyet gösteren kurumların ve 
firmaların katılımıyla 18-19 Kasım 
2009 tarihlerinde bir etkinlik 
düzenlendi.

Günümüzde bilgi ve bilgi 
teknolojilerinin önemi giderek 
artmaktadır. Bilgi toplumuna 
geçiş sürecini yaşadığımız 
günümüzde, verinin toplanması, 
depolanması, işlenmesi, analiz 
edilmesi ve istenilen yapıda 
kullanıma sunulması bireysel, 
kurumsal ve ulusal tüm projeler 
için son derece önemlidir. Bu önem 
giderek daha da artacak olup, 
etkin bilgi yönetimi yaşanılabilir bir 
dünya için gelecekte kaçınılmaz 
görünmektedir.

Coğrafi Bilgi Teknolojileri(CBT) ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin 
önemi tüm kurum, kuruluş ve eğitim 
birimleri tarafından kabul edilmekte 
ve e-Devlet projeleri ile uygulamaya 
aktarılmaktadır.

Bu kapsamda, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara 
Şubemiz tarafından, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) kültürünün, orta 
öğretim dâhil, farklı kesimlere de 
tanıtımını amacıyla 18-19 Kasım 
2009 tarihlerinde bir etkinlik 
düzenlenmiştir. 

Etkinlikle kapsamında,

18 Kasım 2009 Çarşamba günü 
Ankara’da İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk Salonunda 
aşağıda belirtilen bir dizi etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. 8. Dönem 
Şube Başkanımız Doç. Dr. Halil 

AKDENİZ’in yürütücülüğünde, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdür 
Yardımcısı Nihat ŞAHİN, 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı’ndan Özlem Aşık, 
Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü’nden Yrd. Doç. 
Dr. Eminnur AYHAN ve Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi 
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Enstitüsü’nden Dr. Aslı AKAY’ın 
konuşmacı olarak katılımlarıyla, 
“Kamuda CBS Uygulamaları” 
paneli, yapılmıştır.

Yazılım ve eğitim çekilişleri 
sonucunda,

* 3 kişi NETCAD GIS Yazılımı
* 3 kişi MAPINFO Yazılımı
* 3 kişi 1 yıl süreli Arcview Single 

Use Yazılımı
* 15 kişi NETCADKAMPÜS 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
• 12 kişi ARCGIS 9,3 Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Eğitimi
• 15 kişi Mapınfo 9,5 Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Eğitimi
• 15 kişi Intergraph Geomedia 

Professional Eğitimi kazandılar.

Orta öğretim 9. Sınıf öğrencilerine 
yönelik, 8. Dönem Şube 
Yazmanımız Burak KUKUL, 
Çankaya İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden İlknur YILDIZ, 
Hacettepe Üniversitesi’nden Adil 
Enis ARSLAN ve Engin TUNALI’nın 

konuşmacı olarak katıldıkları, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Harita 
Mühendisliğinin tanıtımı yapılmıştır.

“Geleceğin Haritası Konulu Resim 
ve Kompozisyon Yarışmasında 
dereceye girenlere ödülleri verildi.

Komposizyon yarışmasında 
dereceye girenler;
* Birinci; Cansu DEMİR
* İkinci; Halil Şafak KILIÇ
* Üçüncü; Yılmaz Emre BEREKET
* Jüri Özel Ödülü; Deniz 

KAYGUSUZ

Resim yarışmasında dereceye 
girenler;
* Birinci; İrem ALTINSOY
* İkinci; Ahmet Nemral AKSAKAL
* Üçüncü; Uğur Ata DARGÜN
* Jüri Özel Ödülü; Hilal USLU

1. 19 Kasım 2009 Perşembe 
günü; Ortaöğretim 9. sınıf 
öğrencileri tarafından Harita 
Genel Komutanlığına, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğüne 
ve Netcad firmasına teknik gezi, 
gerçekleştirildi.

Sayın Doç. Dr. Halil AKDENİZ, 
etkinliklerin ilk günü düzenlenen, 
Kamuda CBS Uygulamaları 
Paneli öncesinde yaptığı açılış 
konuşmasında, günümüzde 
bilginin, coğrafi bilgi sistemlerinin 
ve coğrafi bilgi teknolojilerinin 
öneminin giderek arttığını, 
verinin veya bilginin toplanması, 
arşivlenmesi, işlenmesi, 
güncellenmesi, analiz edilmesi 
ve sunumunun yerel, bölgesel, 
ulusal ve uluslar arası projeler 
için son derece önemli olduğunu 
ve bu önemin giderek artmasının 
beklendiğini dile getirdi.

Coğrafi bilgi sistemlerinin kamu 
yönetiminden kent planlamasına, 
müzikten, tarımsal uygulamalara, 
yerel yönetimlerden, uluslar 
arası ölçeğe kadar, hemen her 
alanda uygulama alanı bulunsa 
da veri bileşeninin %80’nin 
konumsal bilgilerden oluşması, 
Harita Mühendisliğini Coğrafi 
Bilgi Sistemleri’nin odağına 
yerleştirdiğini, belirten Sayın 
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* 6 Aralık 2009 tarihinde, 
Yusuf ÇİÇEK tarafından 
Kamulaştırmanın Sosyal ve 
Ekonomik Etkileri, Taşınmaz 
Değerlemesi ve Esasları 
ile Bilirkişi Raporlarının 
Hazırlanması,

Konularında, yaklaşık 50 üyemize 
Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi 
verildi.

Eğitime eğitimci olarak katkı 
sağlayan değerli hocalarımız, 
Sayın Namık GAZİOĞLU’na, Sayın 
Nesim GÜLTEKİN’e ve Sayın Yusuf 
ÇİÇEK’e HKMO Ankara Şubesi 
ve üyelerimiz adına şükranlarımızı 
sunarız.

Eğitim Müdürlüğü’ne, etkinliğe 
destek veren, Netcad, Esri 
Türkiye, Başarsoft, Ttnet, Türksat 
ve Mescioğlu Mühendisliğe, 
değerli katılımcılara, Şubemiz 
üyeleri ve Yönetim Kurulu adında 
şükranlarımızı sunarız. 

Kamulaştırma Bilirkişiliği 
Eğitimi Düzenlendi 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi olarak, 
üyelerimizin meslek alanımızla 
ilgili bilimsel, teknolojik ve tüzel 
gelişmeleri yakından takip etmeleri 
ve bu gelişmeleri iş yaşamlarında 
kullanmaları amacıyla çeşitli 
etkinlikler düzenlemekteyiz.

Bu doğrultuda, 
* 5 Aralık 2009 tarihinde Namık 

GAZİOĞLU tarafından TMMOB 
ve Oda Mevzuatı, Bilirkişilik 
İlkeleri ile Bilirkişilik Mevzuatı ve 
Nesim GÜLTEKİN tarafından, 
Kamulaştırmanın Tüzel 
Çerçevesi,

Akdeniz, bu düşünceden hareketle, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubemizin, tüm 
dünyada geleneksel olarak 
kutlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Günlerini, Şubemiz Coğrafi Bilgi 
Sistemi Komisyonunun değerli 
üyelerinin önerileri doğrultusunda, 
farklı bir konsepte kutlamayı 
benimsediğimizi belirtti.

Son derece verimli geçtiği gözlenen 
etkinlikler, özellikle ortaöğretim 
öğrencileri tarafından yoğun bir 
katılım ve ilgi ile takip edildi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen 
teknik geziler için gerekli 
kolaylığı gösteren, Harita Genel 
Komutanlığı’na, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’ne ve Netcad 
firmasına, zamanlarını ayırıp 
kurumsal ve kişisel birikimlerini 
bizimle paylaşan değerli, 
panelistlere ve konuşmacılara, 
öğrencilerle buluşmamız için 
gerekli desteği ve kolaylığı 
sağlayan Çankaya İlçe Milli 
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Başkanımız Doç. Dr. Halil AKDENİZ 
ve Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN birer konuşma yaptılar.

Sayın Akdeniz yaptığı açılış 
konuşmasında, Şube Yönetiminin 
göreve geldiği günden buyana, 
üyelerimizden gelen talepler ve 
beklentiler doğrultusunda yoğun 
bir şekilde çalışmalar ve faaliyetler 
yürüttüğümüzü, çalışmalarımıza 
daha iyi yön verebilmek amacıyla 
2008-2010 Çalışma Anketi 
düzenlediğimizi belirtti.

Sayın Akdeniz, Odamızı ve 
Şubemizi, değerli üyelerimizin 
oluşturduğunu ve büyük üstat 
Nazım’ın,
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür 
ve bir orman gibi kardeşçesine…” 
dizesinde, tam da Oda-üye 
ilişkisini tanımladığını, vurguladı. 
Üyelerimizin, ülkemizin ve 
bütün insanlığın kardeşçe bir 
yaşam sürdürmesini temenni 
ederek, Geleneksel Yemeğimizin 

ve üyelerimiz adına şükranlarımızı 
sunarız.

HKMO Ankara Şubesi 11. 
Geleneksel Güz Yemeği 

Toplum ve kamu yararını gözeterek, 
mesleğimizin, meslektaşlarımızın 
ve insanlığın yararına 30 yıl 
boyunca hizmet eden değerli 
üyelerimize meslekte 30. Yıl Hizmet 
Plaketlerinin takdim edildiği HKMO 
Ankara Şube 11. Geleneksel Güz 
Yemeği 12 Aralık 2009 Cumartesi 
günü Limak Ambassadore Hotel’de 
düzenlenmiştir. Yemekte ayrıca 
geleceğimizi şekillendirmek üzere 
mesleğimize yeni adım atan en 
genç meslektaşlarımıza Oda 
rozetleri takılmıştır.

Yemeğimize, meslek yaşamında 30. 
yılını dolduran üyelerimiz, eşleri ve 
yakınları, meslektaşlarımız, kurum 
ve kuruluş temsilcileri, Oda ve 
Şube Yöneticileri ile birlikte 400’ün 
üzerinde konuk katıldı.

Yemeğin açılışında 8. Dönem Şube 

ARCGIS 9.3 Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Eğitimi 
Gerçekleştirildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubemiz tarafından 
Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda;

* CBS teknolojisini ve temel 
kavramlar,

* Temel harita bilgileri,
* Veri görüntüleme ve semboloji 

fonksiyonlar,
* Sorgulama ve raporlama 

araçlar,
* Geodatabase fonksiyonlar,
* Model bileşenleri 

tanımlayabilme,

konularını içeren “ArcGIS 9.3 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi “ 
7-11 Aralık tarihlerinde TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim 
Merkezinde gerçekleştirildi.

Eğitimci olarak katkı sağlayan Fatih 
OCAK’a HKMO Ankara Şubesi 
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Odamızla 25-30 yıldır yakın temas 
halinde olduğunu ve Odamızın 
kuruluşundan bugüne değin 
çizgisinden sapmamış ender kamu 
niteliğinde bir kuruluş olduğunu 
vurguladı.

Sayın Keleş söyleşide, 
• Demokrasi kavramı ve 

günümüzün demokrasi anlayışı, 
• Doğrudan demokrasi ve temsili 

demokrasi, 
• Yerel yönetimlerin niteliği, 

görevleri ve sorumlulukları, 
• Merkezi yönetimlerin görev ve 

sorumlulukları, 
• Yerel yönetimlerle merkezi 

yönetimlerin ilişkisi, 
• Farklı ülkelerdeki yönetim 

şekilleri ve gerekçeleri, 
• Yerel yönetimlerin yetkilerinin 

artırılma süreçleri ve sonuçları, 
• Merkezi yönetime bağlı kamu 

kuruluşları ile yerel yönetimlerin 
ilişkileri ve bu kurumların 
gerekliliği, 

• Merkezi ve yerel yönetimlere 
bağlı birimlerin özelleştirilmesi 
ve sonuçları, 

• Temel hizmetlerin özelleştirilmesi 
ve buna bağlı olarak 

Mesleğimize ve ülkemize 30 yıl 
boyunca hizmet eden değerli 
üyelerimize, yemeğe katılan tüm 
konuklarımıza, halk oyunları 
ekibine, müzisyenlere, yemeğin 
düzenlenmesinde emeği geçenlere, 
Şubemiz ve üyelerimiz adına 
şükranlarımızı sunarız.

Cumartesi Söyleşileri 3: 
Yerel Yönetim ve Siyaset 

HKMO ANKARA Şubesi olarak, 
Odamızın Ana Yönetmeliğinde de 
belirtildiği üzere temel amacımız, 
üyelerimizin ortak gereksinimlerini 
karşılamaktır.  Bu kapsamda 
mesleğimizi ve meslektaşlarımızı 
doğrudan ilgilendiren, yerel 
yönetim ve siyaset konusunda, 
ulusal ve uluslar arası boyutta 
konusunda uzman Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ruşen KELEŞ’in konuşmacı olarak 
katılımıyla 26 Aralık 2009 tarihinde 
Cumartesi Söyleşisi gerçekleştirdik.

Sayın Prof. Dr. Ruşen KELEŞ 
konuşmasına başlamadan önce,  

bu kardeşliğe ve barışa katkı 
sağlamasını diledi.

Daha sonra meslekte 30. Hizmet 
yılını dolduran meslektaşlarımıza 
“30. Yıl Hizmet Plaketi”, eşlerine 
de çiçek takdim edildi. Plaket 
töreninin ardından da en genç 
4 meslektaşımıza, mesleğimizin 
duayenlerinden Ayhan KALYONCU 
tarafından oda rozetleri takılarak, 
Odamızın kuruluşundan bu yana, 
bir dönemin yansımalarını içeren, “ 
Sözlü Tarih Kitabı” verildi.

Plaket ve rozet töreninin ardından, 
halk oyunları ekibi, Karadeniz ve 
ege yöresi oyunlarını sergilediler. 
Müzisyen ve bağlama sanatçısı 
Okan Murat ÖZTÜRK’ün güzel 
şarkıları dinlendi ve Akdeniz 
Üniversitesi akademisyenlerin 
oluşturduğu müzik grubunun eşsiz 
müziklerine eşlik edilerek, halaylar 
çekildi, zeybekler oynandı.

Oda, Şube, temsilcilikler ve üyeler 
arasında birlikteliğin, dayanışmanın 
ve dostluğun artarak ve güçlenerek 
yaşanmasının güzel bir örneği 
olan geleneksel güz yemeğimiz, 
başta 30 hizmet yılını dolduran 
üyelerimiz ve aileleri olmak üzere 
tüm katılımcılar açısından coşkulu, 
heyecanlı ve duygu yüklü bir 
buluşma oldu.
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yaşananlar, 
• Yerel ve merkezi yönetimlerdeki 

yeniden yapılanma süreçleri,
konularını katılımcılarla birlikte 
irdeledi.

Yoğun bir ilgilin olduğu gözlenen 
söyleşi, soru-cevap bölümüyle 
tamamlandı. Değerli zamanlarını 
ayırarak Söyleşimizde bizlerle 
birlikte olan bilgilerini ve 
düşüncelerini paylaşan Sayın 
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ’e HKMO 
Ankara Şubesi ve üyelerimiz adına 
şükranlarımızı sunarız.

Şubemizin 9. Olağan Genel 
Kurulu Gerçekleştirildi

Şubemizin 9. Olağan Genel 
Kurulu 6 Şubat 2010 tarihinde 
İMO Teoman Öztürk Salonunda 
yapıldı. Genel Kurulda Divan 
Başkanlığını Namık GAZİOĞLU, 
Divan Başkan Yardımcılığını 
Barış SAKÇI ve Yazman üyelikleri 
Fatma Başak ERDEN ile Aydın 
DEMİREL yürüttüler. Genel Kurulun 

açılışında, 8. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Halil 
AKDENİZ,  HKMO Genel Başkanı 
A.Fahri ÖZTEN, emekli Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürü Yüksel 
AKIN, 21. Dönem Milletvekili Yaşar 

AĞYÜZ, birer konuşma yaptılar. 
8. Dönem Şube Yazmanı Burak 
KUKUL tarafından 8. Dönem 
Şube Çalışma Raporu sunuldu. 
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Çalışma raporuna ilişkin yapılan 
görüşmelerin ardından dilek ve 
temenniler bölümünde üyeler 
görüşlerini sundular.

7 Şubat 2010 tarihinde HKMO 
Lokalinde yapılan seçim sonucunda 
oluşan Yönetim Kurulu üyelikleri 
belirlenmiştir.

Genel kurula ve seçime katılan tüm 
üyelerimize katkı ve desteklerinden 
dolayı teşekkür ederiz.
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ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyon 
Başkanı olan akademisyen 
meslektaşlarımız Doç.Dr.Cetin 
CÖMERT Ulusal Konumsal Veri 
Altyapısının (UKVA) ülkemizdeki 
durumu konulu bildiriyi, HKMO 
CBS Komisyon üyesi Yrd.Doç.
Dr.Savaş DURDURAN CBS’nin Yerel 
Yönetimlerde kurulum Aşamaları 
ve Denizli Belediyesi Örneği konulu 
bildiriyi, ve yine HKMO CBS 
Komisyon üyesi Y.Müh.Fikri HAŞAL 
CBS’nin Harita Mühendisliğine 
kazanımları başlıklı bildiriyi 
sundular. Bildiriler sonucu soru 
cevap bölümünde ise katılımcıların 
soru-cevap ve öneriler ile öğleden 
önceki bölüm son buldu.

Öğleden sonrası I.Oturuma Doç.
Dr.Cetin CÖMERT başkanlık 
etti. Veri Altyapısı/Yazılım başlıklı 
oturumda CBS konusunda söz 
sahibi olan özel sektör temsilcileri 
çalışmaları ve projelerini içeren 
sunuları  ile devam edildi.

II.Oturuma ise Yrd.Doç.Dr.Savaş 
DURDURAN başkanlık etti.CBS 
Uygulamaları başlıklı oturumda ise 
Antalya ili ölçeğinde yapılan 112 
Acil Çağrı Merkez Müdürlüğünün 
yaptığı proje ile ASAT Genel 
Müdürlüğünün yaptığı projeler  ve 
Antalya Tarım İl Müdürlüğünün 

Kasım ayı içerisinde CBS günleri 
etkinlikleri düzenlenmektedir.” 
dedi. Ayrıca “CBS kültürünün 
yerel yönetimler, ülke yönetimi 
ve toplumsal yaşamda etkin hale 
gelmesini sağlamak görevleri 
olduğunu, CBS ile ilişkili olan farklı 
kesimleri ve disiplinleri bir araya 
getirerek, bilimsel bir platformda 
teknik, sosyal ve tüzel açıdan fikir 
alışverişinde bulunmak olduğunu” 
söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof.Dr.Mustafa AKAYDIN 
açılış konuşmasında ise “Bilgi 
Sistemlerinin Yerel yönetimler için 
vazgeçilmez olduğunu ama bana 
sunulan bilgilerden maliyetinin çok 
yüksek olduğunu” söyledi. Ayrıca 
rektörlük döneminde Akdeniz 
Üniversitesi Uzaktan Algılama 
Merkezini kurduklarını, kullanımda 
bulunan ve Coğrafi Bilgi Sistemine 
altlık oluşturulabilecek 1/1000 
ölçekli Sayısal Fotogrametrik 
Haritanın kamu kurumları 
ile Protokol çerçevesinde 
paylaşılacağını”  söyledi.

CBS Uygulamaları Paneli, öğleden 
önce akademisyenlerin sunduğu 
üç bildiri ile öğleden sonra ise 
iki oturum halinde olmak üzere 
altı bildiri sunulmuştur. Öğleden 
önce yapılan bildirilerde, Harita 

Kent Bilgi Sistemi ve 
Uygulamaları Günleri-2009

" Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Uygulamaları Paneli" Düzenlendi.

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 
birlikte düzenlediği “Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Uygulamaları Paneli” 20 
Kasım 2009 günü Antalya Su ve 
Atıksu Genel Müdürlüğü (ASAT) 
konferans salonunda yapıldı .

 

Panel, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
Başkanı İlhami OKUDAN’ın açılış 
konuşmaları ile başladı. Şube 
Başkanı İlhami OKUDAN ” Şubemiz 
ve Genel Merkezimiz olarak her yıl 

ANTALYA
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elde edilen istatistiksel verilerin 
değerlendirilmesi, mülkiyetin 
güvence altına alınması, taşınmaz 
mal varlıklarının belirlenmesi, buna 
bağlı olarak vergi haritalarının 
oluşturulması, taşınmaz mal 
fiyatlarının denetlenebilmesi, 
hizmetlerin yerine getirilmesinde 
kurumlar arasındaki ilişkilerin 
sağlanıp, verimliliği artırma 
doğrultusunda; güncel, doğru ve 
ilişkisel veriye duyulan gereksinimler 
de devamlı olmaktadır. 
CBS ile acil durumları 
yönetebilirsiniz, yapılacak 
modelleme ile depremin şiddetine 
göre kullanılamaz duruma 
gelecek yolları ve buna göre 
alternatif güzergâhları anında 

belirleyebilirsiniz, kara ya da deniz 
filolarınızı "anlık" olarak takip 
edebilirsiniz, deniz kirliliğini, orman 
yangınlarını modelleyebilirsiniz, 
"Kalkınma"nın gereği olan çevresel 
kaynakların korunmasını oluşturacak 
mekanizmaları işletebilirsiniz. 
Kaçak yapılaşmayı önleyerek 
kayıt dışı ekonominin kayıt altına 
alınmasına yönelik önlemler alıp 
emlak vergisi kayıplarının önüne 
geçebilirsiniz, yeşil alanlarınızı takip 

Etkinliği çerçevesinde 20 Kasım 
2009 tarihinde Antalya Su ve 
Atıksu Genel Müdürlüğü (ASAT) 
konferans salonunda yapılan ”CBS 
Uygulamaları Paneli” başarıyla 
sonuçlandırılmıştır.
Panele, Coğrafi Bilgi Sistemleri‘ne 
ilgi duyan farklı meslek 
disiplinlerinden mühendis, mimar, 
şehir plancısı, bilim insanları ve 
uzmanların temsil ettiği; kamu 
kurum ve kuruluşları, merkezi ve 
yerel yönetimler, üniversiteler, eğitim 
birimleri, meslek kuruluşları ve özel 
sektör kuruluşlarından katılımcılar 
olmuştur. 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, coğrafi 
nesnelere ait mekânsal ve mekânsal 
olmayan (sözel) verilerin toplanması, 

doğrulanması, bu verilerin veri 
tabanı işlemleri, sorgulamalar, 
dönüşümler ve coğrafi analizler ile 
coğrafi bilgiye dönüştürülmesi ve 
bunların sunulmasını içeren gelişmiş 
bilgi sistemleridir. 

Hızla kentleşen ülkemizde kentle 
ilgili sorunlar da kentleşmeye 
paralel olarak her geçen gün hızlı 
bir şekilde artmaktadır. Mekânsal, 
sosyal ve ekonomik planları 
oluşturan, yerleşim alanları ve bu 
alanlardaki yapılaşmaların; plan, 
fen, sağlık ve çevre koşullarına 
uygunluğunu sağlamak, teknik 
altyapı (elektrik, gaz, telefon, 
içme suyu, pis su vb.), ulaşım 
(otobüs, tren, vapur, metro vb.), 
sağlık (hastane, dispanser, sağlık 
ocağı vb.), eğitim, sanat, turizm, 
güvenlik, denetim gibi hizmetlerin 
yerine getirilmesi ve bunlardan 

yapmış olduğu CBS uygulamaları 
hakkında sunumlar yapıldı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Uygulamaları Paneli süresince ASAT 
konferans salonu fuayesinde konu 
ile ilgili firmaların ve kuruluşların 
standları yer aldı.Başta HKMO 
Antalya Şubemiz stand açarak 
panele katılan katılımcılara oda 
faaliyetlerini sergiledi.ASAT Genel 
Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Şube Müdürlüğü’de faaliyetlerini 
içeren stand açtı ve sinevizyon 
gösterimi sundular. Bunun yanında 
Ulusal Cad yazılımı olan NetCAD 
firması, Esri Türkiye firması, 
Magellan GPS firması panelimizde 
stand açan firmalar oldular.

" COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
UYGULAMALARI PANELİ" SONUÇ 
RAPORU

TMMOB, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 
Bilimsel ve  Teknik Etkinlikler 
Komisyonu ile Antalya Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve şehircilik Daire 
Başkanlığı, Harita ve İstimlak Şube 
Müdürlüğünün birlikte düzenlediği 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü ve 

84 Mart 2010



(Tedaş,Telekom,Doğalgaz), uydu 
görüntüleri, üç boyutlu arazi 
modeli…vd.

2. Sözel Bilgiler: Mülkiyet (tapu 
kayıt) bilgileri, emlak-çöp vergisi 
beyan ve tahsilat bilgileri, elektrik, 
su, doğal gaz kullanıcıları adres 
bilgileri, arazi kullanım bilgileri, 
planlama ve plan karar bilgileri, 

imar durumu bilgileri, hizmet ve iş 
sektörü ile bilgiler, bina kullanım ve 
numarataj bilgileri, yapı izin bilgileri, 
iskan izin bilgileri…vd olmalıdır.

Kent Bilgi Sistemi’nde Maliyet 
Hesabı

Kent Bilgi Sisteminin kurulması 
çalışmalarında en önemli harcama 
verilerin toplanması aşamasındadır. 

Kent Bilgi Sisteminin amacı

Planlama ve hizmet amaçlı yatırım 
çalışmalarında yerel yönetimlerin 
optimum kararlara ulaşabilmesi 
için;

1. Doğru-karar verme kapasitesinin 
artırmak,
2. Bu yatırımlarda kentlinin 
katılımını sağlamak,
3. Kentliye çağdaş anlamda etkin 
hizmetler sunulmasına yardımcı 
olmaktır.
Ülkemizde Kent Bilgi Sistemi deyince 
aklımıza ilk olarak Belediyeler 
gelmektedir. Çünkü yerel yönetimler 
ülkemizde vatandaşlarla en 
fazla muhatap olan kurumlardır. 
Aslında, bir kentteki tüm kurumlar 
akla gelmeli ve kentin bir 
bütün içerisinde ele alınması 
gerekmektedir.

Belediyeler, halka hizmet 
anlayışından yola çıkarak 
oluşturulmuş yerel yönetim 
kuruluşlarıdır ve ülke kalkınmasında 
önemli ve zor görevlerden birini 
üstlenmişlerdir. Vatandaşımız su, 
emlak, çevre temizlik, ilan reklâm, 
kira ve benzeri alanlardaki ihtiyaç ve 
yükümlülükleri gereği belediyelerle 
sık sık muhatap olmaktadır. Bu 
birimler devlet ile vatandaş arasında 
köprü işlevi görmektedir.

Kent Bilgi Sistemi’nde kullanılacak 
veriler

1. Mekansal Bilgiler: Halihazır 
haritalar, kadastral haritalar, 
imar planları, altyapı haritaları 

edebilir, imar planı değişikliklerinin 
izini sürebilirsiniz, yerel yönetim 
hizmetlerinizi "Bilgi Çağına" yaraşır 
düzeyde sunabilirsiniz. Çevre 
Düzeni Planlarınızı doğru ve hızlı 
bir biçimde üretebilirsiniz ve daha 
sonraki planların bu planlara 
uygunluğunu denetleyebilirsiniz.
Kent Bilgi Sistemleri(KBS) kentsel 
faaliyetlerin yerine getirilmesinde 
optimum-karar verebilmek için 
ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, 
mühendislik, temel hizmetler ve 
yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı 
bir şekilde irdelemek amacıyla 
oluşturulan, mekansal ve mekansal 
olmayan bilgilerin belirli bir teknikle 
bilgisayar ortamında depolandığı, 
işlendiği, analiz edildiği ve bunun 
sonucuna göre yönetimlerce 
karar verildiği ve uygulandığı bir 
sistemdir. Bu sistemin, ileriye dönük 
olarak ulusal boyutta standart bir 
alt yapıya sahip olması, zaman ve 
işgücü kaybının önlenmesi, diğer 
bilgi sistemleriyle entegrasyonu, 
yani yalnız “izole” bir sistem 
oluşturulmaması amacıyla Ulusal 
Konumsal Veri Altyapısı’na (UKVA) 
uygun olarak tesis edilmesi önem 
taşımaktadır.
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Şubemizin 10. Olağan Genel 
Kurulu 20 Şubat 2010 tarihinde 
Antalya Barosu Baro Han Toplantı 
Salonunda yapıldı. 

Genel Kurula  HKMO Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, HKMO 
Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi ve TMMOB Temsilcisi Timur 
Bilinç BATUR,  önceki dönemler 
Şube Başkanları, TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Antalya Şube Başkanı 
Vahap TUNCER, Antalya Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı Muammer 
SAYGILI, Kepez Belediyesi 
Başkan Vekili Zeki ÇEVİK, İl ve 
İlçe temsilcilerimiz ile çok sayıda 
meslektaşımız katıldı.

Divan Başkanlığını  Antalya 
Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita 
ve İstimlak Şube Müdür görevini 
yürüten Süleyman ÇOŞGUN 
üstlendiği 10. Olağan Genel 
Kurulumuz çok sayıda üyemizin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Kent Bilgi Sistemleri(KBS), 
bilhassa kentsel hizmetlerin yerine 
getirilmesinde yerel yöneticiler için 
önemli bir karar-destek sistemidir. 
Karmaşık yapıdaki konumsal verileri 

yönetme zorluğu elektronik ortamda 
ancak CBS ile aşılabilmektedir.
Şehrimizde yerel yönetimlerin 
optimum kararlara ulaşabilmesi 
için doğru-karar verme kapasitesini 
arttırmak,  kentliye çağdaş anlamda 
etkin hizmetler sunulmasına 
yardımcı olmak ve sürdürülebilir bir 
kentsel gelişme sağlamak amacıyla 
biran önce böyle bir sistemin 
yapılandırılması gerekmektedir.

Şubemizin 10. Olağan Genel 
Kurulu Tamamlandı
  

Yapılan bazı yerel uygulamalardan 
anlaşılmıştır ki: veriler toplam proje 
masrafının %60-80’ni arasında 
değişmektedir.

Yazılım, donanım, bakım-onarım, 
teknik destek, büro kuruluşu ve 
diğer işler ayrı ayrı hesaba katılarak 
maliyet hesabı yapılmalıdır.

Haritalama faaliyetlerinde Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) rol oynamaktadır. CBS/

KBS çalışmalarında hâlihazır 
harita, imar haritaları ve altyapı 
haritaları meslektaşlarımızca 
üretilmektedir. CBS/KBS projelerinin 
en temel adımı olan mekânsal 
veriler(harita) mesleğimiz tarafından 
sağlanmaktadır.
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İstanbul ve Bursa‘dan örnek 
uygulama projeleri de izleyicilerle 
paylaşılmıştır. Değerleme projeleri 
ve teknik konulara yer verilen 
sunumlarda şerefiyelendirme, 
kentsel dönüşüm, indirgeme 
oranları ve kapitalizasyon oranları 
konusunda edinilen deneyimlerin 
sunumları yapıldı. 

Son oturumda konut finansmanı 
ve değerleme sorunları tartışıldı. 
Mortgage sisteminin finans 
merkezleri ve bankalar lehine değil, 
tüketicilerin lehine düzenlenmesi 
gerektiği ifade edildi. Bankaların 
konut kredilerine yönelik 
değerlemeler ile değerleme 
alanında yaşanan sorunlar da 
ayrıntılı olarak ele alındı.

Kapanışta düzenlenen forumda 
özellikle değerleme uzmanlarının 
özlük haklarının ve çalışma 
koşullarının düzeltilmesi gerektiği, 
sektördeki eğitim eksikliği, yasal 
mevzuatın yetersizliği, bilgi ve 
veriye ulaşmada yaşanan sorunlar, 
asgari ücret politikalarının yanı sıra 
Türkiye‘ye uygun model arayışları 
tartışıldı.Taşınmaz Değerleme 
Günleri 2009 etkinliğinin taslak 
sonuç bildirgesi aralık ayı içerisinde 
katılımcılara aktarılıp olgunlaştıktan 
sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

Sektörde "Türkiye Modeli" 
oluşturmak yolunda öncü olan, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesine düzenlemiş 
oldukları organizasyon için teşekkür 
ederiz. 

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

gelen katılımcılar uluslararası 
deneyimlerini konuklarla paylaştılar. 
Ülkelerinde uygulanmakta olan 
değerleme modelleri hakkında 
çeşitli örneklerle açıklamalarda 
bulunmuşlardır. 

Daha sonra; Sermaye Piyasası 
Kurulu temsilcileri, lisanslama 
sınavları ve şirketlere lisans verilme 
aşamaları ile kurulması yasa 
gereği olan Değerleme Uzmanları 
Birliği çalışmalarına ilişkin bilgiler 
vermişlerdir.

İlk günün son oturumunda Kamu 
Kurumları‘ndaki kamulaştırma 
ağırlıklı değerlemeler gündeme 
geldi ve yargı açısından yasalarda 
bulunan boşlukları kapatmak 
üzere yapılan çalışmalardan 
bahsedilmiştir.

İkinci gün oturumunda ise 
TMMOB‘ye bağlı odaların 
değerlemeye yaklaşımlarının 
aktarıldığı oturumla başladı. 
Tutsat Yasası‘nın bir paragrafında 
kurulması öngörülen Değerleme 
Uzmanları Birliği‘nin iptali için 
Anayasa Mahkemesi‘ne dava 
açıldığı konusu vurgulanarak, 
"değerlemenin bir uzmanlık alanı 
olduğu, meslek olmadığı" belirtildi. 
Değerleme uzmanlığının birçok 
disiplinin birlikte çalışmasını 

gerektiren bir alan olduğu ve birlikte 
çalışma kültürünün yaratılması 
gerektiği belirtildi. Şehir Plancıları, 
Mimarlar, İnşaat ve Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Yönetimlerinin konuya 
bakışları ortaya konuldu.

Genel Kurulun Harita ve Kadastro 
Mühendislerine yakışır şekilde 
kaliteli geçmesinde katkısı bulunan 
başta Divan Başkanlığı, Konuk 
katılımcılar, Genel Kurulumuzu 
onurlandıran meslektaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunarız.
Karşılıklı anlayış ve hoşgörü 
içerisinde, sıcak bir havada geçen 

10. Olağan Genel Kurulumuzun 
mesleğimize, meslektaşlarımıza, 
Milletimize ve Ülkemize hayırlı 
olmasını dileriz.

Taşınmaz Değerleme Günleri 
2009 Etkinliğine Katıldık

20-21 Kasım 2009 tarihlerinde 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesince Taşınmaz 
Değerleme Günleri 2009 
organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesi katılımcı 
olarak bu etkinliğe iştirak etmiş 
olup şube üyelerinin bilgisine 
sunulmuştur. 

Buna göre; 

İki gün süren organizasyonun 
ilk gününde yurt dışından 
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Hisseli Satışlar

HKMO Bursa şubesi olarak Bursa 
raporu-2 ve Kaçak yapılaşma 
toplantılarında Hisseli parsel ile 
kaçak yapılaşma ilişkisine vurgu 
yapılmış, tarım arazileri üzerinde 
yeni kaçak yapıların oluşmamasının 

AKP Nilüfer İlçe 
Başkanlığı Şubemizi 
Ziyaret Etti

AKP Nilüfer İlçe Başkanı Metin 
DÜVENCİOĞLU ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, HKMO Bursa 
Şubemiz 10.Dönem  Yönetim 
kurulumuzu ziyaret etti. İlçe Başkanı 
Metin DÜVENCİOĞLU Nilüfer 
İlçesine hoş geldiniz diyerek 
Şube Başkanımız Ufuk AY ve 
Yönetim Kurulumuzu tebrik edip, 
görevlerinde başarılar diledi. 

Ziyaret esnasında Bursa gündemini 
oluşturan, Kent sorunları hakkında 
görüşler dile getirildi. Bununla 
ilgili olarak şube başkanımız 
Ufuk AY bir şehrin Ana Yasası 
Olan Çevre Düzeni Planı (alt 
ölçekli planlar, Ulaşım Master 
Planı) yenilenerek bu plan da bu 
kararların değerlendirilerek sonuca 
gidilmesinin yarınlar için daha 
doğru olacağını ifade etmiştir..

bir tedbiri olarak hisseli 
satışların engellenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.

HKMO Bursa şubesi geçmişte 
yapılan hisseli parselasyonlarla 
mücadele ederek kente karşı olan 
sorumluluğunu yerine getirmiştir.

Bugün, mevzuatta bulunan 
hükümler ilgili mevzuatın 
tüm içeriğine aykırı şekilde 
yorumlanarak kentimizde tekrar 
hisseli satışlar gerçekleştirilmekte 
ve Bursa ovasında bulunan 1. 
Sınıf tarım arazileri talan edilerek 
kaçak yapılaşmaya zemin 
hazırlanmaktadır.
Bu sebeple yeniden canlanan ve 
kenti kaçak yapı çöplüğüne çeviren 
hisse satışlarına dur demek için 
tüm kamuoyunun ve özellikle de 
yetkililerin dikkatinin çekilmesi için 
bu basın toplantısı düzenlenmiştir.

Tarım arazilerinin miras ve satış 
(Rızai-icra-Mahkeme) yoluyla hisseli 

BURSA
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olarak satılması ya da ifraz suretiyle 
bölünmesi, tarımsal faaliyetin 
ekonomik olarak yapılmasına 
imkan vermemekte, bu sebeple 
atıl kalan tarım arazileri ekonomik 
kayba sebep olduğu gibi tarım 
arazilerinin özelliğini ve değerini 
yitirmesine neden olmaktadır.

Ayrıca, özellikle hisseli satışlar ile 
müşterek mülkiyete geçen tarım 
arazileri kaçak yapılarla dolmakta, 
tarım yapılabilecek arazi varlığımız 
her geçen gün azalmakta, buna 
ters orantılı olarak da kentleri tehdit 
eden kaçak yapılaşma artmaktadır.

Bilindiği üzere hisseli parsel 
satışları, bazı istisnalar dışında, 
3194 sayılı İmar Kanununun 18. 
Maddesi ile yasaklanmıştır. 1990-
2000 yılları arasında kanunda 
belirtilen cebri icra yolu ile satış 
istisnasından hileli borçlandırmalar 
yoluyla faydalanmak isteyen 
kötü niyetli kişiler “Yeşil Vadi” 
operasyonu ile yargı önünde hesap 
vermişler ve ağır hapis cezalarına 
çarptırılmışlardır.

1985 yılında yürürlüğe giren 
3194 sayılı İmar Kanununun 18. 

Maddesinin son fıkrası; veraset 
yolu ile intikal eden, 3194 sayılı 
kanuna göre resen şuyulandırılan, 
kat mülkiyeti kanunu uygulamasına 
tabi tutulan, tarım ve hayvancılık, 
turizm, sanayi ve depolama amacı 
için yapılan hisselendirmeler ile 
cebri icra yoluyla satılanlar hariç, 
imar planı olmayan yerlerde her 
türlü yapılaşma amacıyla arsa ve 
arazileri hisselere ayıracak özel 
parselasyon planları ve satış vaadi 
sözleşmelerini kesin bir şekilde 
yasaklamaktadır. 

Buna ilave olarak 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu çıkarılmış ve 
bu kanunla; toprağın doğal 
veya yapay yollarla kaybını ve 
niteliklerini yitirmesini engelleyerek 
korunmasını, geliştirilmesini ve 
çevre öncelikli sürdürülebilir 
kalkınma ilkesine uygun olarak, 
plânlı arazi kullanımını sağlayacak 
usûl ve esasların belirlenmesi 
hedeflenmiştir. Bu kanunun bazı 
maddelerinde 2007 yılında 
yürürlüğe giren, 5578 sayılı 
kanunla değişiklikler yapılmıştır. 
Söz konusu değişikliğin 2. Maddesi 
ile en küçük alana sahip ve daha 
fazla bölünmemesi gereken tarım 
arazilerinin sınıflandırmaları 

yapılmış ve bu sınıfların bölünemez 
parsel büyüklükleri tanımlanmıştır. 

Bu kanuna göre en küçük alana 
sahip ve daha fazla küçülmemesi 
gereken tarım arazilerinde parsel 
büyüklükleri mutlak tarım arazileri, 
marjinal tarım arazileri ve özel ürün 
tarım arazilerinde 20.000m2, dikili 
tarım arazilerinde 5.000m2, örtü 
altı tarım arazilerinde (sera vb.) ise 
3.000m2 olarak belirlenmiştir.

5403 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 
son fıkrasında “Bölünemez 
büyüklükteki tarım arazilerinin 
mirasa konu olmaları ve üzerlerinde 
her ne şekilde gerçekleşmiş olursa 
olsun birlikte mülkiyetin mevcut 
olması durumunda, bu araziler 
ifraz edilemez, payları 3. Şahıslara 
satılamaz, devredilemez veya 
rehnedilemez”  denilmektedir. 
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Bu hükümlerden yola çıkılarak 
Tarımsal Üretim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü 
arasında 05.03.2007 tarihinde 
protokol yapılmış ve bu protokolle 
kanunun 8. Maddesi tersten 
yorumlanarak Bölünemez 
büyüklüğün üzerinde alana sahip 
parsellerin oranına bakılmaksızın 
hisseli satışının yapılabileceği 
anlamını taşıyan cümlelere yer 
verilmiştir. 5403 sayılı kanunun 
amacına ve genel olarak ruhuna 
aykırı olan bu ifade ne yazık ki 
Tarımsal Üretim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğünün 03.05.2007 
tarih ve 2078 sayılı talimatında 
ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 20.03.2007 tarih 
ve 2007/5 sayılı genelgesinde 
tekrarlanmıştır. Gerek tapu sicil 
müdürlüklerinde ve gerekse tarım 
il müdürlüklerinde bahsi geçen 
genelge ve talimattaki hatalı 
yorumlanmaya müsait ifadeler 
sonucu, 5403 sayılı kanun hatalı 
yorumlanarak kentimizin bazı 
bölgelerinde, kanunun ruhuna 
tamamen aykırı şekilde hisseli 
satışlar gerçekleştirilmiştir.

Sonuç Olarak: Yukarıda 
açıklanan sebeplerle halen hisseli 
satışlar devam etmekte olup; 
kentimizin tarım arazileri özel 
parselasyonla parçalanmakta 
ve kaçak yapılaşmaya zemin 
hazırlanmaktadır. 

Valilikçe gerekli tedbirler alınarak 
söz konusu uygulamalar derhal 
durdurulmalıdır. 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile Tarımsal Üretim 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

aralarında yaptıkları 05.03.2007 
tarihli protokolü ve bu protokole 
bağlı olarak çıkarılan genelge 
ve talimatları gözden geçirmeli, 
yanlış uygulamalara sebebiyet 
veren bu uygulamanın önüne 
geçecek düzeltmeye gidilmeli 
ya da protokol ve genelgede, 
“bölünemez büyüklüğün üzerinde 
alana sahip tarım arazileri, oranına 
bakılmaksızın hisseli olarak 
satılabilir” ifadesi kaldırılmalıdır. 

Ayrıca, ilgili belediyelerce bu 
hisseli satışların gerçekleştirildiği 
bölgelerde denetimler arttırılarak, 
potansiyel kaçak yapılaşmanın 
önüne geçilebilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Son olarak Elazığ’da meydana 
gelen depremden ders çıkarılmalı, 
alüvyon arazilerde hisseli parseller 
üzerinde hiçbir mühendislik hizmeti 
alınmadan yapılan bu kaçak  
yapıların içinde oturanlara mezar 
olacağı gözden kaçırılmamalıdır.

Basına kamuoyuna ve ilgililere 
duyurulur.

Büyük Birlik Partisi İl 
Başkanlığı Şubemizi 
Ziyaret Etti

BBP İl Başkanı Tahir KAHVECİ ve 
İl Yönetim Kurulu, 02.03.2010 
tarihinde Şubemiz 10.Dönem 
Yönetim Kuruluna Tebrik ziyaretinde 
bulunmuştur. Ziyaret esnasında 
Bursa gündemini oluşturan,  Adliye 
Sarayı, Hava Alanı, Şehir Stadı ve 
BESOB hakkında Düşüncelerini 
ifade ederek şubemizin görüşlerini 
alan Kahveci, Meslek odalarının 
görüşlerinin kendileri için son 
derece önemli olduğunun altını 
çizdi.

Sube Başkanımız Ufuk AY geçen 
dönem Yönetim kurulu Olarak 
Bursa’nın Sorunları ve Çözüm 
Önerilerini 10 Başlık altında 
inceleyerek Bursa Raporu 1 ve 
Bursa Raporu 2 kitapçıklarını 
oluşturduklarını, Bursa için 
yapılacak çalışmalarda ortak 
akıl ile, meslek odalarının 
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görüşleri dikkate alınarak 
üretilecek kararların uygulanması 
gerekliliğinin altını çizdi. Aksi 
takdirde uzun vadede birtakım 
sorunların oluşacağını ve bunun 
kentlileri sıkıntıya sokacağını 
belirten Ay, öncelikle Bir şehrin Ana  
Yasası Olan  Çevre Düzeni Planı 
(alt ölçekli planlar, Ulaşım Master 
Planı) yenilenerek bu plan da bu 
kararların değerlendirilerek sonuca 
gidilmesinin yarınlar  için daha 
doğru olacağını ifade etmiştir.

Çanakkale’de 
GPS Eğitimi Yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
teknolojik gelişmeyi en yakından 
takip eden ve teknolojiyi kullanan 
mesleklerin başında gelmektedir. 
Meslektaşlarımızın elektronik 
takometrelere bilgisayarlara, 
programlara ve günümüzün en son 
teknolojisi GPS sistemlerine sahip 
olmaları bunun göstergesidir.

Bu kapsamda Çanakkale ili 
ve çevresinde yoğun olarak 
kullanılmaya başlanan GPS 
hakkında üyelerimizi bilgilendirme 
ve tantım talepleri üzerine şubemiz 
organizasyonunda 06.01.2010 
tarihinde tanıtım ve bilgilendirme 
toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantı iki bölümden oluşmuştur. 
Birinci bölümde Büyük Ölçekli 
Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
yönetmeliğinde GPS hakkındaki 
hükümler, sektörün önemli 
kurumlarından Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili 
uygulama ve mevzuatları Bursa 
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 
kontrol mühendisi Murat AKYOL 
tarafından anlatılmıştır.

İkinci bölümde ise DİDO Teknik 
Cihazlar İth.Paz.Ltd.Şti’den Sinan 
BÜYÜKKARA GPS teknolojisini 
ülkemizdeki TUTGA ağının tanıtımı 
ile sıklaştırma çalışmalarında 
yönetmelik çerçevesinde hassasiyet 
hakkında bilgilendirmiştir. Yine aynı 
şirketten Esat GÜLDİKEN JAVAD 
marka GPS’in tanıtımı yapılmıştır. 

Çanakkale ilindeki toplantıya Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk AY, 
Şube Saymanı Ali Faruk ÇOLAK ve 
Yönetim kurulu üyesi Ahmet Ergin 
Muşlu ile Çanakkale temsilcisi 
Ahmet ÖZGÜR ve Çanakkale ili ve 
ilçelerindeki meslektaşlar katılmıştır.

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik MYO Müdürü 
Prof. Kemal Sulhi 
GÜNDOĞDU Şubemizi 
Ziyaret Etti

Uludağ Üniversitesi Gemlik 
MYO Müdürü Prof. Kemal Sulhi 
GÜNDOĞDU  02.03.2010 
tarihinde şubemizi ziyaret ederek 
10.Dönem yönetim kurulumuza 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 
Ziyarette Harita Kadastro teknikeri 
olacak öğrencilerin mesleğe 
motivasyonunun sağlanması ve 

öğrencilerin mezun olduktan sonra 
neler yapabileceklerini görüp 
kavramaları konusunda yönetim 
kurulumuzla bilgi alışverişinde 
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bulunulmuştur.
Yapılan bu ziyaret sonucunda 
öğrencilerin öğrenim dönemi 
içerisinde belli günlerde dönüşümlü 
olarak Kamu Kurumu ve Özel 
Sektörde staj yapmalarının uygun 
olacağı, kalifiye ara eleman 
yetiştirilebilmesi için bu tür 
uygulamaların gerekliliğinin altı 
çizilerek Şube olarak öğrencilerin 
staj yerlerinin belirlenmesinde 
yardımcı olunacağı belirtildi.

GPS Ölçü Sistemleri 
Tanıtıldı

HKMO Bursa Şubesi ve Geoteknik 
Geodezi ve Elektronik Aletleri 
San. Ve Tic. LTD Şti.’nin ortaklaşa 
düzenlediği eğitim seminerinde 
katılımcılara uydular yardımıyla üç 
boyutlu koordinat ölçümü yapan 
South S82T GPS cihazı tanıtıldı. 

HKMO Bursa Şubesi’nin yeni 
şube binası konferans salonunda 
düzenlenen etkinliğe 60’ın üzerinde 

davetli katıldı. HKMO Bursa Şubesi 
Başkanı Ufuk AY, etkinlik öncesi 
yapığı konuşmada, teknolojik 
gelişmeleri en yakından takip eden 
meslek grubu olduklarının altını 
çizdi. Dünya’da harita ve kadastro 
konularında hangi teknolojiler 
kullanılıyorsa, kendilerinin de 
aynı zamanda aynı teknolojileri 
kullandıklarını belirtti. Gelişen 
bu teknolojinin, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri’nin meslek 
alanlarında daha hızlı ve daha 
doğru hizmet üreteceklerini belirten 
Başkan Ufuk AY “İlk çıkan GPS 
ölçüm cihazlarının, hem süre hem 
maliyet açısından üyelerimize büyük 
yükler getiriyordu. Gelişen teknoloji 
yeni ürünler ve cihaz sektöründe 
yaşanan rekabetle birlikte zaman 
ve maliyette tasarruf sağlanacaktır. 
Ayrıca bu toplantıda tanıtılan 
ölçüm cihazının bir diğer özelliği de 
hata olasılığını sıfıra indirmesidir. 
1 km’lik rayın üzerindeki 3mm’lik 
uzamayı görecek kadar da hassas 
bir alet” şeklinde konuştu.

Geoteknik Satış Müdürü 
Serkan Canik ise katılımcılara 
SouthS82T modeli hakkında 
bilgiler verdi. Şu an bu modelin 
dünya üzerinde kullanılan en iyi 
GPS cihazı olduğunu söyleyen 
Canik” Uydudan aldığı sinyallerle, 
bulunduğunuz noktanın milimetre 
hassasiyetinde, koordinat ve 
kod değerlerini bu cihazla 
kolaylıkla elde edebilirsiniz. 
Üstelik bu işlemi tek tuşa basarak 
gerçekleştiriyorsunuz. GSM vasıtası 
ile çalıştığı için, operatörün 
çekmediği yerlerde sinyal alamama 
gibi bir sorunla karşılaşabilirsiniz, 
bu sorunu da uydu telefonları 

vasıtası ile çözebilirsiniz. Ayrıca 
GSM vasıtası ile çalışmasına 
rağmen bu alet yüksek gerilim 
hatlarından hiçbir şekilde 
etkilenmemektedir” diye konuştu.” 

Bursa’da 2 adet olmak üzere 
(BUSKİ binasının üzerinde ve 
Harmancık Merkez)  Türkiye’de 
toplam 146 tane sürekli koordinat 
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yayınlayan sabit baz istasyonu 
olduğunu belirten Serkan CANİK 
“ Baz istasyonlarının sayısı GPS 
pazarını hareketlendirdi. CORS 
teknolojisini kullanan 1150 tane 
kullanıcı var, 10000’e kadar 
yükselmesini bekliyoruz. Biz bu 
kullanıcılara hâkim olmak için, 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
seminerler düzenliyoruz. Meslek 
Odaları aracılığı ile düzenlediğimiz 
bu seminerlerde Harita 
Mühendislerine bu sisteme uyumlu 

cihazlarımızı tanıtıyoruz” dedi. 

Etkinlik sonrasında Geoteknik 
Geodezi firması Teknik 
Departmanı’nda görev alan Yasin 
Konyar da katılımcılara GPS 
cihazını tatbiki olarak gösterdi. 
BAOB yerleşkesi önünde çalıştırılan 
cihazdan alınan veriler daha sonra 
seminer salonunda katılımcılara 
gösterildi.

Harita ve Kadastro Odası 
Bursa Şubesi Bursa İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü'nü 
Ziyaret Etti

Harita ve Kadastro Odası Bursa 
Şubesimiz geçtiğimiz aylarda 
gündeme getirdiği ve 5902 sayılı 
Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı teşkilat ve görevleri 
hakkında kanun gereğince 
ilimizde İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü kurulmasına yönelik 
çağrısı Bursa Valiliği tarafından 
cevap buldu. Geçtiğimiz günlerde 
kurulan Bursa İl Afet ve Acil 
Durum Müdürü İbrahim TARI’yı 
ziyaret eden Harita ve Kadastro 
Bursa Şube Başkanımız Ufuk AY, 
kurumun Bursa için önemine dikkat 
çekti.  Oda olarak Bursa’nın afet 
envanterinin çıkarılması ve acil 
durum yönetimi için coğrafi bilgi 
sisteminin kurulması gerektiğini 
her fırsatta dile getirdiklerini 
belirtenŞube Başkanımız Ufuk AY, 

özellikle coğrafi bilgi sisteminin 
kurulmasında oda olarak destek 
verebileceklerinin altını çizdi.  

Yapılan ziyaretten dolayı 
memnuniyetini dile getiren Bursa 
İl Afet ve Acil Durum Müdürü 
İbrahim Tarı, özellikle Harita ve 

Kadastro Odası Bursa Şubesi 
yönetiminden büyük destek 
beklediklerinin altını çizdi. Olası 
bir afette Bursa’nın hazır olması 
için kurum olarak koordinasyon 
görevi yürüteceklerini belirten TARI, 
öncelikle coğrafi bilgi sistemlerinin 
kurulmasına yönelik çalışmalar 

başlattıklarını söyledi.  Kurumun 6 

şube müdürlüğünden oluştuğunu 

ve çeşitli mühendislerden oluşan 

geniş bir kadroya sahip olduklarını 

belirten TARI, AKOM ve Sivil 

Savunma Müdürlüğü ile koordineli 

çalışacaklarını dile getirdi. 
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Kalite Birliği Derneği 
Odamızı Ziyaret Etti

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Bursa 
Şubemizin 10. Olağan Genel 
kurulunda seçilerek göreve 
başlayan 10. Dönem Şube Yönetim 
Kurulumuz Kalite Birliği Derneği 
tarafından 26.02.2010 tarihinde 
ziyaret edilmiştir. Kalite Birliği 
Derneği Başkanı Sn. Mustafa 
KARAMAN ve Kalite Birliği Derneği 
yöneticileri göreve başlayan 10. 
dönem Yönetim Kurulu üyelerimiz 
tarafından tebrik edilmiştir. Ziyarette 
Kalite Birliği ile mücadelenin 
edilmesi, Para ile kalite satışının 
önüne geçilmesi, Kalite ile ilgili 

Sosyal sorumluluk projelerinin 
üretilmesi amaçlandığı belirtilmiştir. 
HKMO Bursa Şubesi olarak neler 
yapılabileceği, bürolarımızda 
standardın neler olması gerektiği 
konuşulmuştur.

Şubemizin 10. Olağan 
Genel Kurulu Tamamlandı

Genel Kurula  HKMO Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, 
HKMO Genel Saymanı Asiye 
Ülkü KUTLU, HKMO Genel 
Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve 
TMMOB Temsilcisi Timur Bilinç 
BATUR, HKMO Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi Özkan 
TALAY, AKP  Bursa Milletvekili 
Sedat KIZILCIKLI, Meslektaşlarımız 

Türkiye Partisi İl Başkanı İlyas Kara, 
MHP İl Başkan Yardımcısı Hasan 
TOKTAŞ, Osmangazi Belediye 
Başkan Yardımcısı Ayhan SEZER, 
Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı 

Şubemizin 10. Olağan Genel 
Kurulu 13 Şubat 2010 tarihinde 
Bursa Akademik Odalar Birliği 
Yerleşkesi Toplantı Salonunda 
yapıldı. 
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10. Olağan Genel Kurul’un 
ardından, Bursa Akademik Odalar 
Birliği Yerleşkesindeki HKMO Bursa 
Şubemizin de açılışı yapıldı. HKMO 
Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, 
AKP Milletvekili Sedat KIZILCIKLI, 
meslek odası temsilcileri ve 
üyelerimizin katılımı ile açılış 

gerçekleştirildi. Genel Başkan 
Özten, Şube Binasının Bursa’ya ve 
üyelere hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Karşılıklı anlayış ve hoşgörü 
içerisinde, sıcak bir havada geçen 
10. Olağan Genel Kurulumuzun 
mesleğimize, meslektaşlarımıza, 
Milletimize ve Ülkemize hayırlı 
olmasını dileriz.

Divan Başkanlığını 5. ve 6. 
dönemlerde Şube Başkanlığı 
görevlerini yürüten Temel 
ÖZTÜRK’ün üstlendiği 10. Olağan 
Genel Kurulumuz katılım oranı ve 
verimliliği en yüksek Genel Kurul 
olarak şube tarihindeki yerini 
almıştır.

Genel Kurulun Harita ve Kadastro 
Mühendislerine yakışır şekilde bu 
derece kaliteli geçmesinde katkısı 
bulunan başta Divan Başkanlığı, 
Konuk katılımcılar, Çağdaş 
Mühendisler Grubu, Demokrat 
Harita Mühendisleri Grubu ile 
Genel Kurulumuzu onurlandıran 
meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız.

Derya BULUT, İKK Sekreteri Erdal 
AKTUĞ, İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanı Necati 
ŞAHİN, Makina Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanı İbrahim 
MART, Elektrik Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanı Remzi 
ÇINAR, Ziraat Mühendisleri 
Odası Bursa Şube 2.Başkanı 
Orhan SARIBAL, Bursa Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Bursa Şube 2.Başkanı 
Ahmet Hikmet SÖNMEZ, önceki 
dönemler Şube Başkanlarımız, İl ve 
İlçe temsilcilerimiz ile çok sayıda 
meslektaşımız katıldı.
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Serbest ve Kurumda 
Çalışan Üyelerle Toplantı

21 Kasım 2009 cumartesi günü 
saat 14:00 te özel sektör ve 
kamuda çalışan üyelerimizin 
sorunlarını değerlendirmek ve 
çözüm yolları bulmak için Şube 
toplantı salonumuzda üyelerle bir 
araya gelindi.
Mesleğimizin daha ileri noktalara 
taşımak için; Kurumlar arası 
diyaloglar, verilen taahhütlerin 
gerçek değerler üzerinden 
yapılması, TUS uygulamalarının 
Oda birim fiyatları üzerinden 

yapılması, Kurumların kontrolünde 
olan işlerin kanunlar ve 
yönetmelikler çerçevesinde mesleki 
denetim ve kurallar çerçevesinde 
ele alınması kararlaştırıldı.

Diyarbakır Kadastro 
Müdürlüğü’nde Toplantı  
 

07.12.2009   Pazartesi günü saat 
16:00 da Şube yönetim kurulu, 
Kadastro Kontrol mühendisleri 
ve serbest çalışan üyelerimizle 
Kadastro Müdürlüğünde bir 
araya gelindi. Yapılan toplantıda 
kurumlar arası diyalogun 
geliştirilmesi,  Kadastro Kontrol 
mühendislerinin özel bürolarla 
yaşadığı sıkıntıların aşılması, 
toplulaştırma işlerinin nasıl ele 
alınacağı, kontrollük hizmetlerinin 
daha hızlı ve sağlıklı nasıl yapılması 
gerektiği tartışıldı. Kadastro Kontrol 
mühendislerinin sayılarının az 
olmasından dolayı kontrollük 
hizmetleri aksamakta, bu nedenle 
Kadastro Kontrol mühendislerinin 
sayılarının artırılması için Kadastro 
Bölge ve Genel Müdürlük 
nezdinde girişimde bulunarak 
Kadastro Kontrol mühendisi 

sayısının artırılmasının sağlanması 
görüşüne varıldı. Büyükşehir 
Belediyesi ve Kadastro Müdürlüğü 
arasında yapılacak protokolle 
veri bütünlüğünün sağlanması 
gerekliliği vurgulandı.

Kadastro Bölge Müdürü 
Ziyaret Edildi

Yönetim Kurulumuz, Diyarbakır  
Kadastro Bölge Müdürlüğüne 
atanan Sn Kadir CEYLAN 
makamında ziyaret etti.
Ziyarette mesleğimizin,  kentteki 
uygulamalarında Kadastroyla 
ortaklaşa hareket edilmesi 
temennisi dile getirildi.

Ziyarette, Odamız ve İlimizdeki 
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 
Kadastronun işbirliği halinde 
olması gerektiği dile getirildi. Bölge 
Müdürümüz her türlü çalışmada 
katkı sunmaya hazır olduklarını 
belirtti. 

Diyarbakır Şube 9. Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı

Diyarbakır Şubesi‘nin 9. Olağan 
Genel Kurulu 23-24 Ocak 
2010 tarihlerinde yapıldı. Genel 
Kurulda Divan Başkanlığına Ali 

DİYARBAKIR
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Rıza AYDURAN, Divan Başkan 
Yardımcılığına Cengiz DİNÇ ve 
Yazman üyeliğe Burhan KILIÇ 
seçildi. Şubemizin genel kuruluna 
Genel Merkez Yedek Yönetim 
Kurulu üyesi Ayhan BİNGÖL, 
TMMOB Diyarbakır  İKK sekreteri, 
TMMOB’ye bağlı oda yöneticileri 
şubemize bağlı temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Diyarbakır Şube 
Başkanı Yusuf BİLEN in açılış 
konuşmasıyla başlayan genel 
kurul, Diyarbakır İKK Sekreteri 
İdris EKMEN ve Genel Merkez 
Yedek Yönetim kurulu üyesi Ayhan 
BİNGÖL ün açılış konuşmalarıyla 
devam etmiştir. 

Şube Raporunu Şube Sekreteri 
Hüseyin KIRŞAN tarafından 

sunuldu.Daha sonra adaylıkların 
açıklanması, dilek  ve temenniler 
bölümüne geçildi.

Genel kurulun ikinci gününde 
seçimler yapılmıştır. Tek liste olarak 
girilen seçimleri Çağdaş Harita ve 
Kadastro Mühendisleri kazanmıştır.

Yeni yönetim kuruluna başarılar 
dileriz.

8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü Kutlandı
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
vesilesiyle 7 Mart Pazar günü  
TMMOB ye bağlı meslek 
odalarımızın üyeleri ve Belediye 
Başkanlarının katıldığı bir kahvaltı 
düzenlendi. Kahvaltıya katılım 
oldukça yoğun oldu.8 Mart 
mitinginde TMMOB ninde yer 
alacağı duyuruldu.
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İSTANBUL

Bizbize:Ücretli ve İşsiz 
Harita Mühendisleri Söyleşisi 
Gerçekleştirildi

9 Ekim 2009 tarihinde 
Şube Toplantı Salonumuzda 
gerçekleştirilen “Bizbize: Ücretli 
ve İşsiz Harita Mühendislerinin 
Sorunları” konulu söyleşimize 
yaklaşık 30 meslektaşımız ve 
öğrenci üyelerimiz katılım sağladı. 

Söyleşimizde öncelikle Şubemiz 
Ücretli Çalışan Meslektaşlar 
Çalışma Grubu tarafından bir 
açılış konuşması yapılarak, çalışma 
grubumuzun Odamız özelindeki 
hedefleri ve kurultay sürecinden 
beklentileri dile getirildi. Söyleşimize 
ayrıca TMMOB Ücretli ve İşsiz 
Mühendisler, Mimarlar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı Yürütme Kurulu 
Üyesi Çetin DURUKANOĞLU ve 
Şube Hukuk danışmanımız Avukat 
Mahir AY'da katılım sağladılar. 

TMMOB Ücretli ve İşsiz 
Mühendisler, Mimarlar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı Yürütme Kurulu 
Üyesi Çetin DURUKANOĞLU 
(Metalurji Mühendisleri Odası) 
da Kurultay sürecinde yerellerden 
çıkacak kararları 14-15 Kasım 
2009 tarihinde gerçekleştirilecek 
Merkezi kurultaya taşımayı 
hedeflediklerini, bu kapsamda 
Kamu ve Özel sektör toplantılarının 
yanında akademisyenlerle 
de Üniversitelerde toplantılar 
düzenlediklerini, bazı meslek 
odaları ile ortak işyeri toplantıları 
gerçekleştirdiklerini ve bu süreçte 
de 17 Ekim 2009 tarihinde 
İstanbul Yerel Kurultayı’nın 
gerçekleştirileceğini ifade etti. 

Oldukça verimli geçen söyleşimizde 
meslektaşlarımızın yaşadığı 
çeşitli sorunların yanında çözüm 
önerilerini de dile getirmesi 
sağlanmış olup, söyleşi süresince 

dile getirilen görüş ve öneriler 
ışığında üyelerinin %80’ini 
ücretli çalışanların oluşturduğu 
TMMOB içerisinde ücretli ve işsiz 
meslektaşlarımızın sorunlarının 
öncelikli olarak ele alınması 
gerektiği ifade edildi. Ücretli ve 
işsiz meslektaşlarımızın haklarının 
korunması noktasında gerek 
Odamızın gerekse de TMMOB’nin 
birtakım önlemler alması, 
yaptırımlar getirmesi ve çalışma 
yaşamında ücretli çalışanlardan 
yana taraf olması gerektiği dile 
getirildi. 

Odalarımızda ücretli ve işsiz 
meslektaşlarımıza yönelik etkin 
politikaların geliştirilmesi ve 
yürütülecek çalışmaların üye 
tabanına yayılmasının önemine de 
vurgu yapıldı. Söyleşi formatının 
sorunların ve çözüm yollarının 
dile getirilmesi açısından önemli 
olduğu, bu çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi ve örgütlülüğün 
güçlendirilmesi noktasında gerek 
işyeri temsilciliklerinin gerekse de 
İKK bünyesinde kurulacak ücretli 
çalışanlar koordinasyon kurulu ve 
hukuk danışmanlığı hizmetlerinin 
önemli işlevler üstlenebileceği dile 
getirildi.

Söyleşi sonucunda çıkacak taslak 
raporun geniş katılımla yeniden 
tartışmaya açılmasının ve sonraki 
aşamalarda zenginleştirilerek gerek 
TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
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Kurultayı’na taşınması gerekse de 
Oda süreçlerinde tartışılarak Oda 
genel kurullarımıza sunulmasının 
önemli olduğu dile getirildi.

TMMOB Ücretli ve İşsiz 
Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı

TMMOB ücretli ve İşsiz Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı 
hazırlıkları kapsamında İstanbul’da 
26 Eylül 2009 tarihinde Özel 
Sektör Çalışanı ve İşsiz Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Hazırlık Toplantısı, 17 Ekim 
2009 tarihinde ise İstanbul Yerel 
Kurultayı üyelerimizin de katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

Yerellerden gelen görüşlerin 
önergelere dönüştürülerek etkin ve 
verimli bir zeminde buluşmamızı 
sağlayan ve 33 yıl aradan sonra 
ilk kez gerçekleştirilen “TMMOB 
Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Kurultayı” ise 
14-15 Kasım Cumartesi- Pazar 
günleri İTÜ Maçka Kampüsü 
Mustafa Kemal Anfisi’nde 800’ü 
aşkın mühendis,mimar ve şehir 
plancısının gerçekleştirildi. Kurultay 
Düzenleme Kurulu Başkanı Erhan 
KARAÇAY’ın açılış konuşmasından 

sonra, Türk Tabipler Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı Gençay GÜRSOY, 
KESK Genel Başkanı Sami EVREN, 
DİSK Genel Sekreteri Tayfun 
GÖRGÜN, EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Musa ÇEÇEN ve TMMOB 
Başkanı Mehmet SOĞANCI birer 
konuşma yaptılar. Divan, Kurultay 
formatının Düzenleme Kurulu’nun 
aldığı kararlar doğrultusunda 
olacağını ifade ederek, karar 
taslaklarının tartışılmasına geçildi. 
Bu aşamada lehte ve aleyhte 
yapılan konuşmalar sonrasında 
salonun en az 2/3’nün çoğunluğu 
sağlanmak suretiyle alınan kararlar 
ile örgütlülüğümüz açısından önem 
taşıyan önemli bir adım atılmış 
oldu.

Kurultay süresince "Ücretli 
Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Çalışma Yaşamını 
Belirleyen Yasalar", "Ücretli 
Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Çalışma Koşulları", 
"Kamu ve özel sektörde çalışan 
ücretli mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının özlük hakları ve iş 
güvencesi", "Kapitalizmin dünyadaki 
ekonomik krizi ve özlük haklarına 
etkileri", "İşsizliğin ve güvencesizliğin 
mühendis, mimar ve şehir plancıları 
üzerindeki etkileri", "Özelleştirmenin 
mühendis, mimar ve şehir plancıları 
üzerindeki etkileri", "Ücretli ve 
işsiz kadın mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının çalışma 
yaşamında karşılaştıkları sorunlar 
ve çözümleri", "Ücretli mühendis, 
mimar ve şehir plancıları için asgari 
ücret ve ücret" konu başlıkları 
masaya yatırıldı.

Kurultay’ın ikinci gününde 
ise; "Çalışma Yaşamında 
Karşılaşılan Diğer Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri" "Örgütlenme; 
TMMOB, Sendikalaşma, Diğerleri" 
başlıklarını taşıyan karar önergeleri 
delegasyonun görüşlerine açıldı.

TMMOB Kadın Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Kurultayı 

21-22 Kasım 2009 tarihinde 
TMMOB bünyesinde gerçekleştirilen 
ilk Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancısı Kadın Kurultayı, 280 
kadın delege ve 60’a yakın kadın 
öğrencinin katılımıyla Yıldız Teknik 
Üniversitesi Oditoryum’unda 
yapıldı. Kurultay, Düzenleme Kurulu 
Başkanı Boran Başak KOÇ’un açılış 
konuşmasıyla başladı. Boran Başak 
KOÇ’tan sonra, TMMOB Yönetim 
Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyesi 
Gülay ODABAŞ, EMO İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Pınar 
HOCAOĞULLARI ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI da konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarından sonra 
tek önergenin verildiği Divan 
Heyeti’nin oluşumu gerçekleştirildi. 
Karar önergelerinin görüşülmesine 
geçilmeden önce, Kurultay hazırlık 
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sürecinde, TMMOB’a bağlı 
Odalara üye kadın mühendis, 
mimar ve şehir plancıların profilini 
araştırmak üzere 2669 kadın 
üyeyi kapsayan anket çalışmasının 
sonuçları salonla paylaşıldı.

Kurultay delegasyonu, "Mühendislik, 
Mimarlık, Şehir Planlama 
Eğitiminde Cinsiyetçilik", "Cinsiyetçi 
İş Bölümü ve İşyeri Pratikleri", 
"Kapitalist Kriz ve Kadınlar" ve 
"TMMOB’da Kadın Örgütlenmesi" 
ana başlıklarını taşıyan 60’a yakın 
karar taslağı üzerinde tartışarak, 
sonuçlanmasını sağladı. Bu süreçte 
verilen 80’e yakın yeni önerge ise, 
kararların şekillenmesinde önemli 
katkılar sağladı.

Taşınmaz Değerleme Günleri 
2009 Yoğun Katılımla 
Gerçekleştirildi

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubemizce 20-21 Kasım 2009 
tarihlerinde düzenlenen Taşınmaz 
Değerleme Günleri 2009 sona 
erdi. 2 gün boyunca 562’sinin 
iletişim bilgilerine sahip olduğumuz 
600 dolayında katılımcının yer 
aldığı etkinlikte 6 oturum ve 1 
forum gerçekleştirildi.

20 Kasım Cuma günü açılış 
konuşmalarının ardından ilk 
oturumda yabancı konuklarımız 
uluslararası deneyimlerini bizlerle 
paylaştılar. Özetle; değerleme 
uzmanlarının mesleki davranış 
ilkelerinin önemi ve etik kodlar 
üzerinde durdular. Dünyadaki 
değerleme kuruluşlarına 
ilişkin ayrıntılı bilgiler verdiler. 
Danimarka’dan gelen konuklarımız 
hem piyasaya yönelik değerlemeler 
hem de emlak vergilemesi 
konusunda Danimarka modelini 
anlattılar.

"Türkiye’de Değerlemede Var 
Olan Durum ve Model Arayışları" 
başlıklı oturumda; Sermaye Piyasası 
Kurulu temsilcileri, lisanslama 
sınavları ve şirketlere lisans verilme 
aşamaları ile kurulması yasa gereği 
olan Değerleme Uzmanları Birliği 
çalışmalarına ilişkin bilgiler verdiler. 

Değerleme uzmanlığı meslek kanun 
taslakları, uzmanların profilleri ile 
taşınmaz değerleme bilgi sistemleri 
ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiler 
katılımcılarla paylaşıldı.

İlk günün son oturumunda Kamu 
Kurumları’ndaki değerlemeler 
masaya yatırıldı. Özellikle 
kamulaştırma amaçlı değerlemeler 
sırasında uyulması gereken 
kuralların çerçevesinin çizildiği 
oturumda yargı açısından da 
değerlemeye bakış açısı, saptanan 
yetersizlikler ve Yargıtay’ın bu 
yasal boşlukları kapatmak üzere 
geliştirdiği içtihatlar ortaya konuldu.

Etkinliğin ikinci günü TMMOB’ye 
bağlı odaların değerlemeye 
yaklaşımlarının aktarıldığı oturumla 
başladı. Tutsat Yasası’nın bir 
paragrafında kurulması öngörülen 
Değerleme Uzmanları Birliği’nin 
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iptali için Anayasa Mahkemesi’ne 
dava açıldığı konusu vurgulanarak, 
"değerlemenin bir uzmanlık alanı 
olduğu, meslek olmadığı" belirtildi. 
Değerleme uzmanlığının birçok 
disiplinin birlikte çalışmasını 
gerektiren bir alan olduğu ve 
birlikte çalışma kültürünün 
yaratılması gerektiği belirtildi. Şehir 
Plancıları, Mimarlar, İnşaat ve 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Yönetimlerinin 
konuya bakışları ortaya konuldu.

"Değerleme Süreçleri ve Özel 
Konular" oturumunda, örnek 
değerleme projeleri ve teknik 
konulara yer verildi. Özellikle 
sektörde çalışan birçok değerleme 
uzmanının ilgiyle izlediği oturumda, 
şerefiyelendirme, kentsel 
dönüşüm, indirgeme oranları ve 
kapitalizasyon oranları konusunda 
edinilen deneyimler aktarıldı. 
İstanbul ve Bursa’dan örnek 
uygulama projeleri de izleyicilerle 
paylaşıldı.

Taşınmaz Değerleme Günleri’nin 
son oturumunda konut finansmanı 
ve değerleme sorunları tartışıldı. 
Dünyayı bunalıma sürükleyen 
Mortgage’nin finansal bir balon 
olduğu ve kapitalizmin iflas ettiği 
vurgulanarak, Mortgage sisteminin 
finans merkezleri ve bankalar 
lehine değil, tüketicilerin lehine 
düzenlenmesi gerektiği ifade 
edildi. Bankaların konut kredilerine 
yönelik değerlemeler ile değerleme 
alanında yaşanan sorunlar da 
ayrıntılı olarak ele alındı.

Etkinliğimiz "Türkiye Taşınmaz 
Değerleme Modelini Tartışıyor!" 
başlıklı forum ile son buldu. 
Forumda özellikle değerleme 
uzmanlarının özlük haklarının ve 
çalışma koşullarının düzeltilmesi 
gerektiği üzerinde durularak, 
bundan sonra gerçekleştirilmesi 
gereken mücadele yolları arandı. 
Sektördeki eğitim eksikliği, yasal 
mevzuatın yetersizliği, bilgi ve 
veriye ulaşmada yaşanan sorunlar, 
asgari ücret politikalarının yanı sıra 
Türkiye’ye uygun model arayışları 
tartışıldı. Yapılan oturumlarla 
ve tartışmalarla şekillenen 
sonuç bildirgemiz ise basının ve 
kamuoyunun bilgilerine sunuldu.

Etkinliğimizin gerçekleşmesinde 
emeği geçen ve bizlere destek 
veren tüm meslektaşlarımıza, 
kurum ve kuruluşlara en içten 
duygularımızla teşekkür eder, 
bundan sonraki süreçte de bu 
alandaki tüm sorunlara duyarlı 
olmayı sürdüreceğimizi belirtiriz. 

Kamu Emekçileri Uyarı Grevi 
Yaptı: 25 Kasım’da Hayat 
Durdu

İstanbul’da toplu sözleşme ve grev 
haklarının tanınması için bir günlük 
uyarı grevi yapan kamu emekçileri, 
Çapa Tıp Fakültesi ve Sirkeci Garı 
önünde toplandıktan sonra Beyazıt 
Meydanı’na ilerledi. TMMOB 
bileşeni meslek odalarından 
da geniş katılım sağlanan uyarı 
grevinde "Toplu sözleşme hakkımızı 
istiyoruz", "İşten çıkarmalar 

yasaklansın", "İşsize iş", "Parasız 
eğitim, parasız sağlık" sloganları 
atıldı.

Eyleme destek veren lise ve 
üniversite öğrencileri de "Diplomalı 
işsiz olmayacağız" , “Eşit, Parasız, 
Bilimsel Eğitim” sloganlarını attılar.

Netpro Eğitimi 

Şubemiz ile Ulusal CAD ve 
GIS Çözümleri A.Ş. işbirliği ile 
5-6 Aralık 2009 tarihlerinde, 
üyelerimize yönelik olarak Netpro 
eğitimi gerçekleştirildi. 13 üyemizin 
katıldığı eğitim boyunca özellikle 
yol ve projelendirme konusunda 
katılımcılar uygulamalarda 
bulundu. Eğitime katılan bütün 
üyelerimize ve kurs eğitmenine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kamulaştırma Bilirkişilik 
Eğitimi 

"Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 
Olarak Görev Yapacakların 
Nitelik ve Çalışma Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik" uyarınca her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 
Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi 
12-13 Aralık 2009 tarihinde 
TMMOB Elektrik Mühendisleri 
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Odası İstanbul Şubesi Toplantı 
Salonu’nda 60 üyemizin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir.

İki gün süren eğitimin ilk gününde, 
Üyemiz Mehmet Ali Candaş 
tarafından Kamulaştırma alanına 
yönelik yasal yönetsel çerçeve 
kapsamında Kamulaştırma Kanunu, 
Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 
Olarak Görev Yapacakların 
Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik ve Kamulaştırma 
İle İlgili Diğer Mevzuat ve Yargı 
Kararları konuları ele alınmıştır. 

Eğitimin ikinci gününde ise üyemiz 
ve aynı zamanda Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde öğretim elemanı 
olan Dr. Volkan Çağdaş tarafından 
Kamulaştırmada Bedel Takdiri ve 
Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması 
başlığında eğitim verilmiştir. 
Eğitimin gerçekleştirilmesinde, 
dayanışma kültürümüzün bir 
parçası olarak toplantı salonunun 
kullanımını sağlayan TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’ne, değerli eğitmenlerimize 
ve katılım sağlayan değerli 
üyelerimize içten teşekkürlerimizi 
sunarız.

YTÜ Tanışma Çayı Yapıldı

Şubemize bağlı lisans öğrencisi 
kabul eden bölümlerde geleneksel 
olarak gerçekleştirdiğimiz ve Oda-
öğretim görevlisi-öğrenci ilişkilerinin 
düzenlenmesinde önemli bir araç 
olan Tanışma Çaylarımızdan bir 
diğerini 16 Aralık 2009 tarihinde 
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa 
Kampüsü İnşaat Fakültesi Konferans 
salonunda gerçekleştirildi..

Şubemiz Yönetim Kurulu üyelerinin 
yanı sıra YTÜ Harita Mühendisliği 
Bölümü öğretim görevlilerinin 

ve öğrencilerinin yoğun katılım 
gösterdiği etkinlikte, YTÜ İnşaat 
Fakültesi Dekanlığı, YTÜ Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 
Bölüm Öğrenci Temsilciliği, 
Yönetim Kurulumuz ve Şube 
Öğrenci Temsilciliği adına 
konuşmalar gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmaları öncesinde şube 
öğrenci komisyonumuz tarafından 
hazırlanan ve Oda-Öğrenci 
ilişkilerini yansıtan kısa filmin 
sunumu gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında sırasıyla 
Tamer Taşçı (YTÜ Harita 
Mühendisliği Bölüm Öğrenci 

Temsilcisi), İbrahim Okutmuştur 

(Şube Öğrenci Temsilcisi), Yrd. Doç. 

Dr. M. Tevfik Özlüdemir (HKMO 

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 

Başkanı), Yrd. Doç. Dr. Metin 

Soycan (YTÜ Harita Mühendisli 

Bölümü adına) ve Prof. Dr. Ahmet 

Demir (YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı) 

konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Yapılan konuşmalarda, YTÜ 

Harita Mühendisliği Bölümü 

ve mesleğimize ilişkin çeşitli 

bilgilendirmelerin yanında mesleki 

örgütlülüğümüzün önemi, HKMO 

Öğrenci Üyeliği, HKMO tarafından 

düzenlenen yaz eğitim kampları, 

Genç Haritacılar Günleri ve 

Şube Öğrenci Komisyonumuzca 

gerçekleştirilen İstanbul Haritacıları 

Sosyal Çalıştayı gibi bazı etkinlikler 

hakkında da bilgilendirmelerde 

bulunuldu. Yapılan açılış 

konuşmaları sonrasında "Sesler 

ve Düşler" isimli müzik grubu 

tarafından gerçekleştirilen müzik 

dinletisine gerçekleştirildi. 

Etkinlik müzik dinletisi sonrasında 

çeşitli ikramların yer aldığı sohbet 

ortamıyla sonlandı. Etkinliğimizin 

gerçekleşmesinde emeği geçen 

Şube Öğrenci Komisyonumuza ve 

tüm öğrenci kardeşlerimize teşekkür 

eder, Oda-Öğrenci ilişkilerinin 

somutlaştırıldığı bu türden 

etkinliklerin ilerleyen dönemlerde 

de sürdürülmesi dileriz.
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Dünya CBS Günü ve Yeni Yıl 
Kokteyli

Şubemiz Mekansal Bilişim ve CBS 
Komisyonu’nun düzenlediği CBS 
Günü/GIS Day 2009 etkinliği 
23 Aralık Çarşamba günü İTÜ 
Taşkışla Yerleşkesi A-109 Seminer 
Salonunda gerçekleştirildi. 
Saat 13:30’da başlayan ve 2 
teknik oturumu içeren etkinlik 
Şube Yönetim Kurulumuz ve 

Şubemiz Mekansal Bilişim ve 
CBS Komisyonu adına Prof. 
Dr. Necla ULUĞTEKİN’in açılış 
konuşması ve ardından yürütücü 
Dr. Caner GÜNEY’in CBS ve ilgili 
teknolojilerin dünü ve bugünün 
özetlediği, yeni teknolojilerin 
geldiği noktayı vurguladığı ve 
2009 yılı CBS faaliyetlerinin genel 
değerlendirmesini yaptığı konuşma 
ile başladı.
 
Etkinlik programı kapsamında 
iki oturumda gerçekleştirilen 
sunumların ardından üyelerimize 
yönelik olarak yeni yıl kokteyli 
düzenlendi.
 
Etkinliğimize sunumları ile katkı 
veren İstanbul Valiliği İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü CBS 
Servisi Proje Yöneticisi Ebru 
Türkyılmaz YURDOĞLU’na, 

Başarsoft Genel Müdürü Alim 
KÜÇÜKPEHLİVAN’a, Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisi Özgür 
KARATAŞ’a, Beykent Üniversitesi 
Yönetim Bilişim Sistemleri 
Bölümü Öğretim Üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Ümit IŞIKDAĞ’a, 
SAMPAŞ Proje Uygulama Müdürü 
Mehmet PAZARCI’ya, İTÜ 
Geomatik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi 
Nurhan ÇELİK’e ve etkinliğin 
düzenlenmesinde görev alan Arş. 
Gör. Özgür AVŞAR, Dr. Caner 
GÜNEY ve Arş. Gör. Ahmet 
Özgür DOĞRU’ya teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

“Geomatik Mühendisliği 
Nedir?” Başlıklı Söyleşi 
Gerçekleştirildi

TMMOB Harita ve Kadastro 
Muhendisleri Odasi İstanbul Subesi 
Ogrenci Komisyonumuz tarafından 
24 Aralık 2009 tarihinde İTÜ 
İnşaat Fakültesi’nde gerçekleştirilen 
söyleşimizde bölüm öğretim 
üyelerimiz ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR, Doç. Dr. Rahmi 
Nurhan ÇELİK, Prof. Dr. Necla 
ULUĞTEKİN ve Araş. Gör. E. 
Özgür AVŞAR konuşmacı olarak yer 
aldılar. 

Bölüm öğrencilerinin Odamız 
ve örgütlülüğümüz hakkında 
da bilgilendirildiği söyleşimizde 
mesleğimizdeki güncel gelişmeler 
ve diğer başlıklarda çeşitli 
değerlendirmelerde bulunulmuş, 
öğrenci arkadaşlarımızın cevap 

İstanbul Haritacıları Sosyal 
Çalıştayı-2010 Hazırlık 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Şube Öğrenci Komisyonumuz 
tarafından bu yıl beşincisi “Söyle 
Nedir Genç Olmak” sloganıyla 
düzenlenmesi planlanan İstanbul 
Haritacıları Sosyal Çalıştayı 
hazırlıkları kapsamında 26 Aralık 
2009 tarihinde Şubemizde yaklaşık 
50 öğrencinin katılımıyla bir 
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 
Tanıtım Toplantısı’nda önceki 
yıllarda düzenlenen Sosyal Çalıştay 
hakkında kısaca bilgilendirmelerde 
bulunulmuş, örgütlülüğümüzün 
geliştirilmesi noktasında birlikte 
üretmek ve beraberce paylaşmak 
amacıyla gerçekleştirilen Çalıştay’ın 
önemine vurgu yapılmıştır. 
Ayrıca, Çalıştay çağrı metninin de 
Katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda 
çeşitli değerlendirmelerde 

aradığı  çeşitli sorulara cevap 

verilmeye çalışılmıştır.
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sorunları dile getirerek, yaşamış 
olduğu dava sürecini katılımcılarla 
paylaştı.

Sunumların ardından etkinliğe 
katılan üyelerimiz soru ve 
görüşlerini belirterek etkinliğin 
daha verimli geçmesini sağladılar. 
Konuşmacıların sunumlarının 
ardından, panel yürütücüsü Sayın 
Taylan ÖCALAN panele katılan 
üyelerimize ve panelistlere teşekkür 
ederek etkinliği sonlandırdı.

Dr. Erdal KÖKTÜRK’ün konuşmacı 
olarak katkı verdiği İmar 
Uygulamaları Paneli’nin ikincisi 
ise üyelerimizin katılımıyla 20 
Aralık 2009 tarihinde Çorlu’da 
gerçekleştirildi.

Ulusal ve Yerel Gerçek 
Zamanlı GPS/GNSS Ağları ve 
Uygulamaları Paneli  

Değişen ve gelişen teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak meslek 
alanımıza ilişkin yeni uygulamaları 
üyelerimize yönelik yaptığımız 
etkinliklerle tanıtmaya ve tartışmaya 
açmaya devam ediyoruz. Bu 
kapsamda Şubemiz tarafından 7 
Ocak 2010 Perşembe günü Şişli 
Belediyesi Konferans Salonu’nda 

toplantı salonunda üyelerimizin 
yoğun katılımı ve katkısıyla 5 Kasım 
2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Panelde Şube Yönetim Kurulu 
üyemiz Taylan ÖCALAN yürütücü, 
değerli meslektaşlarımız Dr. Erdal 
KÖKTÜRK ve Ahmet İPEKÇİ 
konuşmacı olarak yer aldılar.

Yönetim Kurulu üyemiz Taylan 
ÖCALAN yapmış olduğu açılış 
konuşmasında özetle İmar 
Planı uygulamaları ve ilişkili 
alanlarda güncel gelişmelerden 
bahsederek, Odamızın bu 
konulardaki çalışmaları hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.

Sonrasında konuşmacılardan Dr. 
Erdal KÖKTÜRK arsa düzenlemeleri 
konusunun hukuki boyutu, yasal 
yönetsel çerçevesi hakkında geniş 
bir sunuş yaptı. Özellikle 1980 
yılında yapılan darbe sonucu 
yeniden yapılan anayasa ve bu 
anayasaya bağlı oluşturulan 
yönetmelikler aracılığıyla arsa 
düzenlemeleri konusunda ortaya 
çıkan sorunlara değinen Sayın 
Köktürk, sunumunda yabancı 
ülkelerdeki uygulamalar ile 
ülkemizdeki uygulamalar arasında 
çeşitli karşılaştırmalar yaparak 
birtakım çözüm önerileri sundu.

Sayın KÖKTÜRK’ün sunumunun 
ardından, özel sektörde yaşadığı 
deneyimleri aktarmak üzere 
Sayın Ahmet İPEKÇİ bir sunum 
gerçekleştirdi. Sayın İPEKÇİ, imar 
planı uygulamaları sırasında özel 
sektörün yaşadığı teknik ve hukuki 

bulunularak, özellikle bu yıl 
düzenlenecek Sosyal Çalıştay’ın 
bulunduğu alanı dönüştüren, ülke 
genelindeki diğer üniversitelerden 
de katılımcıların üretimleriyle yer 
alacağı bir içeriğe bürünmesinin 
önemi üzerinde durulmuştur.

Şube Öğrenci Komisyonumuza ve 
Çalıştay Komitesi’ne yürütecekleri 
çalışmalarda başarılar diler, 
örgütlülüğümüze sağlayacakları 
değerli katkılardan dolayı şimdiden 
en içten duygularımızla teşekkür 
ederiz.

İmar Planı Uygulamaları 
Panelleri

Şubemiz tarafından mesleğimizin 
teknik uygulama alanlarına yönelik 
olarak etkinlikler düzenlenmeye 
devam edilmektedir. Bu 
kapsamda İstanbul’da çeşitli 
İlçe Belediyelerinde farklı konu 
ve başlıklarda çeşitli paneller 
düzenlenecek olup, yerellerde 
bulunan üyelerimizle hem yaşanan 
sorunların tespit edilmesi, hem 
de güncel uygulamalar hakkında 
bilgi alış verişinde bulunulması 
amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda düzenlediğimiz ilk 
etkinlik "İmar Planı ve Uygulamaları" 
paneli olup, Kadıköy Belediyesi 
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sunulan önerge çerçevesinde Genel 
Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu 
oluşturulmuş, ilgili komisyonda 
üyelerimiz Mustafa Erdemli, Kadir 
Özdemir, Mehmet Yıldırım, Celal 
Beşiktepe, Evrim Toprak’ın yer 
alması önerisi oybirliğiyle kabul 
edildi.

Divan Başkanı Nail Güler’in Genel 
Kurul işleyişine ilişkin yaptığı kısa 
süreli bilgilendirmenin ardından 
gerçekleştirilen bir dakikalık saygı 
duruşu gerçekleştirildi. Saygı 
duruşu sonrasında Nail Güler 
tarafından Şube Genel Kurulları’na 
taşınan başlıkların Oda Genel 
kurulu’na ve TMMOB Genel 
Kurulu’na aktarılması noktasında 
önemli işlevler gördüğünü ifade 
ederek üyelerimizden bu sürece 
katkıda bulunacak önerilerini dile 
getirebileceklerini ifade etti. 

Divan Başkanı’nın konuşması 
sonrasında açılış konuşmalarına 
geçildi. Şubemiz 20. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir 

sayın Yaşar Belen’e bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi 
21. Olağan Genel Kurulu 
Gerçekleştirildi

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Genel Kurulu 30 Ocak 
2010 tarihinde Mecidiyeköy 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Genel Kurulumuzun başlangıcında 
salondan yapılan öneriler 
doğrultusunda Üyemiz Nail Güler 
Divan Başkanlığı’na, Üyemiz Oktay 
Gazioğlu Divan Başkan Yardım 
Yardımcılığı’na, Üyemiz Merve 
Özyaşar ve Emin Özgür Avşar 
da Divan Başkan Yardımcılığı’na 
oybirliğiyle seçildiler.

Divan Başkanlığı seçimleri 
sonrasında Divan Başkan Yardımcısı 
Oktay Gazioğlu tarafından Genel 
Kurul Gündemi delegasyonla 
paylaşıldı. Divan Başkanlığı’na 

"Ulusal ve Yerel Gerçek Zamanlı 
GPS/GNSS Ağları ve Uygulamaları" 
konulu bir panel gerçekleştirildi.

Yürütücülüğünü Yönetim Kurulu 
Üyemiz Taylan Öcalan’ın yaptığı 
panele konuşmacı olarak; YTÜ 
Harita Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin 
Soycan, İTÜ Geomatik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Rahmi Nurhan Çelik, İSKİ Harita 
İşleri Şube Müdürü Ünal Kartal, 
Paksoy Teknik Hiz. Tic. Ltd. Şti.`den 
Hakan Karagöz, Şistem A.Ş.`den 
Göksel Akkoca ve Graftek A.Ş.`den 
Ömer Alporal katıldılar.

Üyelerimizin yoğun katılımı ile 
gerçekleştirilen panelde GPS/GNSS 
sistem tasarımı, modernizasyonu, 
sinyal yapıları, standart ve ağ 
yaklaşımlı gerçek zamanlı kinematik 
uygulamalar, referans sistemleri 
hakkında güncel gelişmelerin yanı 
sıra ülkemizde ulusal düzeyde 
gerçekleştirilen TUSAGA-AKTİF 
ve yerel düzeyde gerçekleştirilen 
İSKİ-UKBS gibi gerçek zamanlı 
ve ağ yapısında çalışan sistemler 
hakkında yapılan sunumların 
ardından, soru cevap kısmı ile 
etkinliğimiz sona erdi.

Panelimize konuşmacı olarak 
katılan tüm panelistlerimize, 
katılım sağlayan üyelerimize, 
konferans salonunu bize tahsis 
eden Şişli Belediye Başkanlığı’na 
ve panelimizin organizasyonunda 
büyük katkı sağlayan Beyoğlu 
– Şişli İlçe Temsilci Yardımcımız 
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yayın organı “Nirengi3” hakkında 
da çeşitli bilgilendirmede bulunarak 
örgütlülüğümüze sağlanan katkılar 
hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Doğa DEMİRTAŞ 
ayrıca, YÖK, Üniversiteler, artan 
mezun sayısı, daralan istihdam 
alanları, işsizlik, yetersiz ücretler, 
kötü iş koşulları konularının 
yanında LİHKAB konusunda da 
görüşlerini dile getirerek Odamızın 
geleceği öğrencilerin temsiliyetini 
güçlendirici çalışmaların TMMOB 
ve İKK’lar bünyesinde yürütülmesi 
gerektiğini, bu kapsamda da 
İKK’lar düzeyinde ”İl Öğrenci 
Koordinasyon Kurulları”nın 
kurulması, merkezi düzeyde 
“TMMOB Öğrenci Kurulu”nun 
oluşturulması, TMMOB Öğrenci 
Üye Kurultayı’nın öğrenciler 
tarafından organize edilmesi 
ve 2 yılda bir gerçekleştirilmesi 
gerektiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının devamında 
meslektaşımız Beykoz Belediye 
Başkan Yardımcısı Metin TORUN 
tarafından gerçekleştirilen konuşma 
sonrasında Şubemiz 20. Dönem 
Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet 
HIŞIR tarafından Şube 20.Dönem 
Çalışma Raporu’nun sunumu 
gerçekleştirilerek rapora ilişkin 
lehte ve aleyhte konuşmalar 
gerçekleştirildi.

Şube Çalışma Raporuna ilişkin 
üyemiz Hüseyin KURŞUN, üyemiz 
Zülfü Yaşar HAZIR, 20. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu üyemiz Tekin 
AKÇAPINAR, üyemiz Mehmet 

SARITEMUR, Üyemiz Celal 
BEŞİKTEPE, 20. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu II. Başkanımız 
Selahattin AVŞAR, üyemiz Yrd. Doç 
Dr. Ahmet KARABURUN,   20. 
Dönem Şube Yönetim Kurulu yedek 
üyemiz Doç. Dr. Rahmi Nurhan 
ÇELİK, üyemiz Merve ÖZYAŞAR 
söz aldılar. Çalışma Raporuna 
ilişkin değerlendirmeler 20. Dönem 
Şube Yazmanımız Mehmet HIŞIR’ın 
eleştirilere ilişkin verdiği cevapların 
ardından üyemiz Yılmaz TUNAY’ın 
gerçekleştirdiği konuşmayla son 
buldu. 

Çalışma Raporunun görüşülmesi 
sonrasında Şube Mali Bütçe Raporu 
Genel Kurulumuzun oybirliğiyle 
kabul edildi. 20. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Yrd. 
Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR’in 
teşekkür konuşması sonrasında 
delege listeleri ve yönetim kurulu 
aday listeleri salona aktarıldı.

Genel Kurulumuzun devamında 
gerçekleştirilen dilek ve temenniler 
bölümünde ise öncelikle 21. 
Dönem Yönetim kurulu adayları 
tarafından gruplar adına 
konuşmalar gerçekleştirildi. Genel 
Kurulumuzun bu kısmında sırayla 
Selahattin MERMER, İbrahim 
BAYRAK, M. Tevfik ÖZLÜDEMİR 
birer konuşma gerçekleştirdiler. 

Aday gruplar adına yapılan 
konuşmalar sonrasında üyemiz 
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK, üyemiz M. 
Uğur GİRİŞKEN ve üyemiz Deniz 
BAŞ birer konuşma gerçekleştirdiler. 

üyeleri, Odamızın ve demokratik 
kitle örgütlerinin temsilcilerini, 
öğrencileri ve konukları 
selamlayarak başladığı açılış 
konuşmasında meslek ve ülke 
gündemine ilişkin çeşitli başlıklarda 
görüşlerini dile getirdi.

Şubemiz 20. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
M. Tevfik ÖZLÜDEMİR’in açılış 
konuşması sonrasında Odamız 41. 
Dönem Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Fahri ÖZTEN 
konuşmasını gerçekleştirdi. Ali Fahri 
ÖZTEN konuşmasında Ülkemide, 
bölgemizde ve dnyamızda yaşanan 
çeşitli gelişmelerin yanında meslek 
gündemimizi yakından ilgilendiren 
yasal düzenlemeler,özelleştirme 
politikaları, Devlet Denetleme 
kurulu’nun TMMOB ve odalara 
dönük açıkladığı rapor, LİHKAB 
vb. başlıklarda değerlendirmelerde 
bulundu.

Sayın ÖZTEN’in konuşması 
sonrasında Şube Öğrenci 
Komisyonumuz adına İTÜ 
Bölüm Öğrenci Temsilcisi 
Doğa DEMİRTAŞ tarafından bir 
konuşma gerçekleştirildi. Doğa 
DEMİRTAŞ konuşmasında Öğrenci 
Komisyonumuzca düzenlenen 
etkinler ve Öğrenci Komisyonu 
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olarak görmeleri sayesinde başarıya 
ulaşacağına yürekten inanıyoruz. 

Örgütlülüğümüz açısından 
oldukça verimli geçen Genel 
Kurulumuz ve seçim sonuçları 
üyelerimizin değerlerimize ve 
çalışma programımıza sahip 
çıktığını göstermiştir. Yeni çalışma 
dönemi hedeflerimizi de bu 
doğrultuda  üyelerimizin katkılarıyla 
ve kolektif çalışma anlayışımızla 
gerçekleştireceğiz.

Genel kurul sürecinde ve 
sonrasında bize destek veren, 
dayanışma mesajlarını ileten, 
noktaları özgürlükle, çizgileri 
kardeşlikle, alanları dayanışmayla 
buluşturan haritamızı beraberce 
çizeceğimiz  ve 14+1 olabilmenin 
gerekliliğini yerine getireceğine 
yürekten inandığımız başta değerli 
üyelerimiz olmak üzere, öğrenci 
üyelerimize, odamız emekçilerine, 
seçim süresince bizlerle dayanışma 
içerisinde olan ve desteklerini 
sunan,  TMMOB’ye bağlı 
odalarımıza, üyelerimizin de örgütlü 
olduğu Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık 
ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri 
Sendikası’na, Tüm Belediye ve 
Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri 
Sendikası’na ve değerlerimize sahip 
çıkarak bizlere her türlü desteğini 
sunan tüm dostlarımıza en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.

Birleşelim TEK-EL Olalım
Haydi Dayanışmaya

Dondurucu soğuklara, yağmura, 
kara ve orantısız müdahalelere 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nin 
gerçekleştirilen 21. Olağan Genel 
Kurulu ve Seçimleri sonucunda 
göreve gelen yönetim kurulu, ilk 
toplantısında görev dağılımını 
yapmıştır.

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

Bizler, kurulduğu 1976 yılından bu 
yana katılımcılık ve birlikte üretme 
kültürü çerçevesinde üyeleriyle 
paylaşım içerisinde, demokratik ve 
çağdaş bir meslek örgütü inancıyla 
çalışmalarını sürdüren Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi etkinliklerini aynı 
ilkeli anlayışla geleceğe taşıyarak, 
mesleki faaliyetlerimizin toplum 
yararı çerçevesinde yürütülmesi 
ve meslektaşlarımızın haklarının 
savunulması için mücadelemizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Yönetimin başarısının üyelerimizin 
paylaşımları ve katkıları ile 
artacağına yürekten inanıyoruz. Bu 
yüzden yola, yönetmek için değil, 
üyelerimizle beraber çalışmak 
için çıktık. Gerçekleştirdiğimiz 
Şube Genel Kurulumuz sürecinde, 
ülkemiz ve dünyamızdaki 
gelişmeleri, meslek alanımızın 
güncel dinamiklerini, hayata ve 
mesleğimize dair bakış açılarımızı 
ele aldığımız taslak çalışma 
programını  olabildiğince temas 
ettiğimiz tüm üyelerimizle paylaşıp, 
görüşlerine açtık. Üyelerimizin 
görüşleri ve önerileriyle zenginleşen 
çalışma programımızın, üyelerimizin 
kendilerini yönetimin bir parçası 

Yapılan konuşmalarda ücretli ve 
işsiz meslektaşlarımıza dönük 
insanca yaşam ücretinin hayata 
geçirilmesi, Odamız ve şubelerimiz 
bünyesinde ücretli ve işsiz 
meslektaşlarımıza dönük karşılıksız 
hukuk danışmanlığı hizmetinin 
verilmesi, üye profili araştırması 
yürütülmesi vb. başlıkların yanı 
sıra sektörümüzde yaşanan haksız 
rekabet sonucunda birkaç büronun 
dışında geri kalan büroların zor 
durumda olduğu, bu konuda 
gerekli düzenlemelerin yapılması 
için yeni dönem yönetim kurulunun 
görevlendirilmesi gerektiği vb. 
başlıklarda görüşler dile getirildi.

Genel Kurulumuz, Genel Kurul 
Sonuç Bildirgesinin okunması 
sonrasında Divan Başkanı 
Nail GÜLER’in gerçekleştirdiği 
konuşmayla son buldu.

Şubemizin 21. Olağan Genel 
Kurul Seçimleri ise 31 Ocak 
2010 tarihinde Şişli Özel Ermeni 
Karagözyan ilköğretim Okulu’nda 
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 
seçimler sonucunda Çağdaş 
Demokrat Harita Mühendisleri  
Grubu 732, Meslekte Birlik Grubu 
321, Türk Mühendisler Grubu ise 
161 oy aldı. 
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Halka Hesap Verecek”, “Yaşasın 
Sınıf Dayanışması” sloganlarıyla 
AKP hükümetini protesto 
ederek TEKEL İşçilerinin onurlu 
mücadelesinde  sonuna kadar 
desteklerinin süreceği mesajını 
verdiler.

Genel Greve katılan ve sermaye 
kesimlerinin sistemli saldırıları 
karşısında mücadelesini sürdüren 
tüm emekçileri yürüttükleri onurlu 
direniş için kutluyor, zaferin direnin 
emekçinin olacağını bir kez daha 
vurguluyoruz.

TEKEL İşçisi Yalnız Değildir 

Ankara’da sürdürdükleri onurlu 
direnişleriyle işçi sınıfına örnek olan 
Tekel İşçileri için yurt genelinde 
yapılan eylemlerin bir diğeri 
de 11 Şubat 2010 tarihinde 
Taksim Tramvay durağında 
gerçekleştirildi. TMMOB, DİSK, 
KESK, TTB, TEK-GIDA İŞ Sendikası, 
çeşitli demokratik kitle örgütü 
temsilcilerinin, meslektaşlarımızın 
ve öğrenci üyelerimizin de 
arasında olduğu yaklaşık 3000 
kişinin katıldığı yürüyüşte, bir 
kez daha "Her Yer TEKEL Her Yer 
Direniş" sloganları dillendirilerek 
Galatasaray Lisesi’ne kadar 

TEKEL İşçileri İçin 4 Şubat’ta 
Dayanışma Grevine Gidildi 

4 Şubat 2010 tarihinde 
gerçekleştirilen TEKEL işçileri ile 
dayanışma grevine, Türk-İş, Hak-
İş, Türkiye Kamu-Sen, DİSK ve 
KESK’e bağlı işçiler yurdun dört bir 
yanından destek verdi. İstanbul’da 
gerçekleştirilen grevin adresi 
Saraçhane oldu. Sabah saatlerinde 
Eminönü’nde toplanan sendikalar, 
meslek odaları ve demokratik kitle 
örgütleri AKP’nin uyguladığı neo-
liberal politikalar aleyhinde çeşitli 
sloganlar attı. 

TMMOB bileşenleri de Herkese 
Sağlık Güvenli Gelecek Platformu 
ve TMMOB pankartı arkasında 
geniş katılımla toplanarak greve 
destek verdi. Şubemiz de üyeleriyle, 
şube emekçileriyle ve öğrenci 
üyelerimizle beraber alanda 
direnişteki TEKEL işçilerine destek 
verdi.

Eminönü’nden Saraçhaneye kadar 
yürüyen yaklaşık 10000 kişi hep 
bir ağızdan “TEKEL İşçisi Yalnız 
Değildir”, “Ölmek Var Dönmek 
Yok”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya 
hep Beraber Ya hiçbirimiz”, “AKP 

rağmen 50 günü aşkın süredir 
ülkemizin emekçi kesimleri 
açısından onurlu bir mücadele 
yürüten TEKEL işçilerinin haklarının 
gasp edilmesine karşı demokratik 
kitle örgütleri, sendikalar ve meslek 
odaları 4 Şubat 2010 tarihinde 
gerçekleştirilecek genel grev 
öncesinde 2 Şubat 2010 tarihinde 
Taksim’de bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

Genel grev öncesinde DİSK, 
KESK, Türk-İş öncülüğünde Taksim 
Tramvay Durağı’nda buluşan 
ve aralarında TMMOB İstanbul 
il Koordinasyon Kurulu Bileşeni 
meslek odalarının da yer aldığı kitle 
örgütleri sloganlarla Galatasaray 
Meydanı’na kadar yürüdü. 
Basın açıklamasına direnişteki 
TEKEL, İtfaiye, Kent ulaşım, 
Sinter Metal, Esenyurt Belediye, 
Marmaray işçileri ile birlikte 
katılan kitle örgütleri hep bir 
ağızdan “Kurtuluş Yok Tek Başına, 
Ya hep Beraber Ya Hiçbirimiz” 
sloganlarıyla gerçekleştirdikleri 
yürüyüş sonrasında  okunan 
basın açıklamasında bu sömürü 
tezgahına karşı çıkmak için tek 
cevabın grev olacağı ve 4 Şubat’ta 
ellerin şalterde olacağı ifade edildi.
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doğru yürüyüşe geçti. Eylem 
süresince çevre halkı da eylemimize 
alkışlarla, ıslıklarla ve kornalarla 
destek verdi. Geniş katılımla alanı 
dolduran emekçiler, Kadıköy İskele 
Meydanı’nda miting havasında bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Kocaeli Üniversitesi 
Tanışma Çayı 

Kocaeli Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü Tanışma 
Çayı’nın dördüncüsü 26 Şubat 
2010 tarihinde KOÜ Umuttepe 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. 
Tanışma Çayı’na Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Yrd. Doç 
Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR, 
Şube Sekreterimiz M. Uğur 
GİRİŞKEN, Şube Saymanımız 
Tekin AKÇAPINAR ve yönetim 
kurulu üyemiz Deniz BAŞ katılım 
sağladı. Tanışma Çayı’nın açılış 
konuşmasında söz alan Bölüm 
öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. 
Murat Selim ÇEPNİ konukları ve 
bölüm öğrencilerini selamladığı 
açılış konuşmasında bölümlerinin 
bu yıl ilk mezunlarını vermenin 
heyecanını yaşadığını ifade ederek, 
tüm bölüm öğrencilerini meslek

2010 tarihinde de Ankara’da 
gerçekleştirilen kitlesel dayanışma 
mitingine katılım ve katkı sağlandı.
25 Şubat 2010 Perşembe günü, 
Türkiye’nin dört bir tarafında 
meşaleli yürüyüşler ve basın 
açıklamaları gerçekleştirildi. 
Kadıköy’de gerçekleştirilen eyleme 
Şubemiz de TMMOB İstanbul 
İKK, DİSK, Türk-İş, KESK İstanbul 
Bölge Temsilcilikleri, Kamu-Sen, 
demokratik kitle örgütleri ve 
sendikalar ile birlikte katıldı. Polisin 
tüm engelleme girişimlerine karşın 
meşaleleriyle alanları dolduran 
binlerce emekçi, İskele Meydanı’na 

yüründü. Protesto, Galatasaray 
Lisesi önünde gerçekleştirilen basın 
açıklamasının okunmasıyla sona 
erdi. 

Şubemiz Tekel işçilerinin yanında 
olduğunu ifade etmek için ayrıca 
17 Şubat 2010 tarihinde Beşiktaş 
ve Kadıköy’de “Güvencesiz, 
Sigortasız, Taşeronda 4/C ile 
Çalışmamak İçin Haydi Birleşik 
Mücadeye! Haydi Dayanışmaya!” 
sloganıyla gerçekleştirilen 
kitlesel basın açıklamalarına da 
katılım sağlamış olup, 20 Şubat 
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Temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Cankut 

Dağdal İNCE tarafından kısa süreli 

konuşmalar gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları sonrasında 

Kocaeli Üniversitesi bölüm 

Öğrencileri tarafından hazırlanan 

çeşitli tanıtım filmi gösterimleri 

gerçekleştirildi. Etkinlik, yapılan 

konuşmalar sonrasında 

gerçekleştirilen ikramlarla, paylaşım 

temelli bir eksende son buldu.

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği 

geçen Kocaeli Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümü öğretim 

üyelerine ve bölüm öğrencilerine en 

içten duygularımızla teşekkür eder, 

yeni mezun olacak arkadaşlarımıza 

ve öğrenci kardeşlerimize başarılar 

dileriz...

katılmaya ve Odamıza öğrenci üye 
olmaya davet etti.

Açılış konuşmalarının devamında 
söz alan Şubemiz Kocaeli 
Üniversitesi Bölüm Öğrenci 
Temsilcisi Efe ERTEKİN ise 
konuşmasında, yürütülecek 
çalışmalara destek verecek tüm 
bölüm öğrencilerini Odamız 
Kocaeli Temsilciliği mekanında 
gerçekleştirilecek toplantılara 
katılmasının ve öğrenci komisyonu 
çalışmalarına destek vermesinin 
önemli olduğunu belirten bir 
konuşma gerçekleştirdi. Efe 
ERTEKİN’in konuşması sonrasında 
ise KOÜ Harita Mühendisliği 1. 
Sınıf Öğrencisi Esra ŞENGÜL, Şube 
Sekreterimiz M. Uğur GİRİŞKEN, 
İZGAZ Bilgi İşlem Şube Müdürü 
Serkan YEĞNİDEMİR, Kocaeli İl 

odamızı tanımaya ve Öğrenci 
komisyonu çalışmalarına katılmaya 
davet etti. 

Sayın Murat Selim ÇEPNİ’nin 
konuşması sonrasında 21. 
Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR tarafından da bir 
konuşma gerçekleştirildi. M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR konukları ve bölüm 
öğrencileri selamlayarak başladığı 
konuşmasında Odamızın amacı ve 
yürüttüğü çalışmalara ilişkin çeşitli 
bilgilendirmelerde bulunarak, tüm 
bölüm öğrencilerini Odamızın 
gerçekleştirdiği yaz kamplarına, 
genç haritacılar günlerine ve 
İstanbul Haritacıları Sosyal Çalıştayı 
gibi çeşitli etkinliklerin yanında 
öğrenci komisyonu çalışmalarına 
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İZMİR

Manisada Mesleki Tanıtım 
Günlerine Katılındı

Manisa Milli Eğitim İl Müdürlüğü 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Koordinatörlüğü'nde, 14-18 Şubat 
2010 tarihlerinde il genelinde 
gerçekleştirilen meslek tanıtım 
günlerine Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
ve Manisa Temsilciliği katılarak 
Harita Mühendisliğini tanıtmaya 
çalışmıştır. Meslek tanıtımları, 9. 
ve 12. sınıfta okuyan  toplam 7 
bin 850 öğrenciye, 52 daldaki 
meslek grup temsilcileri tarafından, 
Manisa Öğretmenevi Toplantı 
Salonu'nda yapılmıştır. Öğrenciler 
özellikle, Harita Mühendisliğinin 
iş bulma olanakları, bölümün 
bulunduğu üniversiteler, puan türü 
ve kaç puanla öğrenci aldığı gibi 
konularda yoğunlaşmıştır.

Öğrencilerle yapılan sohbetlerde; 
bölümün üniversitelerdeki ismini 

anlatma konusunda sıkıntı 
çekilmiştir. Buna karşın merak 
edilen bir bölüm olduğu konusu 
öğrenciler tarafından ifade 
edilmiştir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Koordinatörlüğü'nde görevli 
öğretmen arkadaşlardan tanıtım 
günlerine verdiğimiz katkı, 
hazırlanan doküman ve sunum 
nedeniyle övgüler alınmıştır. Benzer 
tanıtımların liselerde hatta ilk 
öğretim okullarında yapılmasının, 
öğrencilerin meslek seçmesinde 
yardımcı olacağı standımıza gelen 
rehber öğretmenler tarafından 
özellikle talep edilmiştir. Oldukça 
sıcak bir ortamda gerçekleşen 
mesleki tanıtım günleri Manisa’daki 
meslektaşlarımızın da katkıları ile 
başarılı bir şekilde sona ermiştir.

Şubemizde 
NetCAD Eğitimi Verildi

Meslektaşlarımızın talepleri 
doğrultusunda düzenlenen 
NetCAD Eğitim Semineri, 4 Ocak 
tarihinde HKMO İzmir Şubesi 
eğitim salonunda gerçekleşti. 
Özellikle meslektaşlarımızın pratik 
kullanımına ilişkin sorularının da 

cevaplandığı eğitim başarıyla 
sonuçlandı.

Şubemiz Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Milas Temsilcimiz 
Enver TUNA’ nın Davetlisi 
Olarak Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı İçin 
Milas’taydı

Milas Temsilcimiz ve aynı 
zamanda Milas Sanayi ve Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
meslektaşımız Enver TUNA ile 
birlikte 4 Mart 2010 Perşembe 
günü Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı’na katıldık. Milas Sanayi 
ve Ticaret Odası tarafından 
düzenlenen fuara katılım oldukça 
yüksekti. 141 Kurum ve Kuruluşun 
katıldığı fuar, bölgenin eski pamuk 
ve çırçır fabrikasında gerçekleşti. 
Fuara katılan milletvekillerine 
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kadın hareketi…

Fakat günün emekçi kadınlar 
gününden, kadınlar gününe 
dönüşmesinden ise Birleşmiş 
Milletler sorumlu. Kadın hakları 
mücadelesinde 1975 yılı da büyük 
önem taşıyor. Çünkü bu yıl ilk kez 
‘Uluslararası Kadınlar Yılı’ olarak 

kutlandı. İki yıl sonra 1977’de, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 
8 Mart’ın ‘Dünya Kadınlar Günü’ 
olarak anılmasını kabul etti. Ne var 
ki, kurumun resmi sitesinde, günün 
tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın 
New York’ta ölen işçilerin anısına 

yapıldığı yazılmadı! 
Bu düzende her şey tüketilmekte, 
içi boşaltılmakta ve her şeye kar 
etme gözüyle çıkarcı ve ahlaksızca 
bakılmakta.

Yukarıda söz konusu tarihi 
gelişmeden de anlaşıldığı üzere, 
kadınlar günü 'bugün senin günün, 
hadi bulaşıkları ben yıkayayım, 
çocuğu okula ben götüreyim, seni 
yemeğe çıkarayım günü' değil. bu 

önderliğinde kutlandı, tarih henüz 8 
mart değildi.
Amerika'da bu gelişmeler olurken, 
Avrupa'daki sosyalistlerden Alman 
Clara Zetkin, kesin bir tarih 
bildirmeyerek, 1910 yılındaki 
sosyalist enternasyonalin kadınlar 
grubu toplantısında, yılda bir günün 
'emekçi kadınlar günü' olarak 
kutlanmasını önerdi. Bu öneri kabul 
gördü ve bir kaç Avrupa ülkesinde 
emekçi kadınlar günü kutlanmaya 
başlandı. 

Sosyalist enternasyonalin bir 
yıl ardından, New York 'ta bir 
tekstil fabrikasında yapılan eylem 
sırasında zorla fabrikaya kilitlenen 
kadın işçilerden çıkan yangın 
sonucunda 146 genç göçmen işçi 
kadının hayatını kaybetmesi işçi 
kadınları dünya çapında ayağa 
kaldırdı. 8 mart 1917'de Rus kadın 
işçiler sokağa döküldü ve büyük bir 
grev başlattı. İşte bu grev, 8 mart'ın 
Emekçi Kadınlar Günü olarak 
belirlenmesinin nedeni olarak 
gösterilmektedir. Daha sonrası ise 
ikinci dünya savaşı ve Nazi dönemi, 
savaştan sonra yeniden canlanan 

ve devlet yetkililerine, etkinliğin 
yapıldığı fabrika örnek gösterilerek 
çiftçiye verilecek teşvik ve 
desteklerin önemi vurgulandı. 
Şu an 40 kuruş olan pamuğun 
kilosunun 60 kuruşa çıkarılmasının 
çiftçiyi teşvik edeceği, böylece bu 
fabrika gibi bir çok tesisin verimli 
çalışarak kalkınmanın artacağı 
belirtildi. Önceleri dünyada pamuk 
üretiminde 3'üncü sırada bulunan 
ülkemizin şu an pamuğu en çok 
ithal eden 7'nci ülke olmasının 
üzücü olduğu mesajı verildi. Son 
dönemde başta TARİŞ olmak üzere 
ülkenin bir çok kuruluşunun büyük 
bir krizde olduğu, kaynaklarımız ve 
potansiyelimiz bu kadar çok iken 
yurt dışından ithalat yapılmasının 
büyük bir çelişki olduğu vurgulandı. 

100. Yılında Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü

8 Mart 1857'de New York'taki 
dokuma işçisi kadınların, uzun 
çalışma saatlerini ve düşük 
ücretleri protesto eden bir yürüyüş 
düzenlemeleri bu günün kaynağı 
olarak gösterilmektedir. 1908 
yılında 8 Martta yine New York'ta, 
15.000 kişinin katıldığı bir eylem 
düzenleyen kadınlar, bu kez 
yalnızca daha insanca çalışma 
koşulları değil, 'oy hakkı' talebinde 
de bulunuyorlardı. Kadın hareketi 
dünyaya bu tarihlerde yayılmaya 
başladı ve kadınlar günü ilk olarak 
1909'da Amerikan Sosyalist Partisi 
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sonuca tam varamamış olan 
Lisans Bölümü açılması ile ilgili 
yeni yönetime bilgi verildi. Ayrıca 2 

dönem boyunca yaşanan sorunlara 
dair görüş alışverişinde bulunuldu. 
Yeni yönetim kuruluna yapacağı 
bütün çalışmalarda destek 
olunacağı vurgulandı.

Kamulaştırma Bilirkişiliği 
Eğitimi Verildi

HKMO İzmir Şubemizde Üyelerimiz 
İbrahim AYKOL ve İbrahim 
ERİŞİR tarafından 4-5 Aralık 
2009 tarihlerinde Kamulaştırma 

muhtarların, televizyon 
kanallarının, kuyumcuların, 
alışveriş merkezlerinin tekelinde, 
herkes avuçlarını ovuşturarak 
kendi kafalarındaki ‘ideal’ kadını 
yaratmaya, tek tipleştirmeye 
çalışıyor. İşte bu nedenlerden 
dolayı…Bu gün, bütün bunları 
reddetme günü… 

Odamız İzmir Şubesi olarak 
bu anlamlı günde Şubemiz ve 
Temsilciliklerimiz ile beraber 
ulaşabildiğimiz bütün kadın 
meslektaşlarımıza ulaşmaya 
çalıştık, ziyaret ettik. Karanfil ve 
akşam yapılacak olan etkinliğe 
davet ettik. Akşamında Tepekule 
Kongre Merkezinde TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulunun da 

içinde bulunduğu panel ve konsere 
katıldık. Konserde sunuculuğu 
meslektaşımız Arzu TANRISEVER 
yaptı.
Bir daha yineleyelim. Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. 

Görevi Teslim Eden 11. 
Dönem Yönetim Kurulu  ve 
Göreve Yeni Başlayan 12. 
Dönem Yönetim Kurulu 
Birlikte Toplandılar

9 şubat tarihinde yapılan Yönetim 
Kurulu Toplantısına davet edilen 
11. Dönem Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile toplantı gerçekleştirildi. 
Özellikle, planlanan çalışmalardan 

gün eşit işe eşit ücret talep edildiği, 
ayrımcılığa karşı mücadele edildiği, 
baş kaldırıldığı, düzene meydan 
okunduğu, sokaklarda eylem 
yapıldığı bir gün. Bu gün kadının, 
kadın emeğinin, kadın istihdamının, 
kadın haklarının üzerine 
düşünülmesi gereken bir gün.
Kapitalizm kadından da kendisine 
göre bir tüketici ve tüketim 

malzemesi yarattı. Yüzyıllardır 
kadınlara çocukluk döneminden 
itibaren oturmasına, yürüyüşüne, 
konuşmasına,hareketlerine ve 
yaptığı her şeye karışılmakta, 
ruhu küçüklüğünden itibaren 
törpülenmekte ve toplum tarafından 
kalıplaşmış rolü öğretilmektedir. 
Fakat ahlak ve namus diyerek 
toplum, asıl kendi kötülüklerini 
gizlemektedir. Kadınlar günü 
kutlanıyor, ama töre cinayetleri 
devam ediyor, aile içi şiddet 
dorukta, siyasete giren kadınlar 
sadece vitrin için, erkeklerin 
gölgesinden çıkamıyor. Belki de 
bu yüzden şimdilerde bir çeşit 
ulusal bayram edasıyla kutlanıyor 
kadınlar günü. Politikacıların, 
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SELVİTOPU yönetimin başardıkları 
ve başaramadıkları konusunda 
genel bir özeleştiri yaparak, 
aynı zamanda üyeler tarafından 
bilinmeyen noktaları açıklığa 
kavuşturmuşlar ve mevcut ülke 
koşullarında yeni seçilecek 
yönetimlere her türlü desteğin 
sağlanması, tüm kurullara ve 
komisyonlara katkıda bulunulması 
gerektiğini tekrar vurgulamışlardır. 

Gündemin son maddesi olan görüş 
ve öneri kısmında ise Tefik YÜKSEL, 
Gürsel GÜCÜYETER, Hüseyin 
EVRAN ve Selçuk SAVCI söz alarak, 
bir sonraki yönetimin amaçları ve 
çalışma programına ilişkin görüş ve 
önerilerini sunarak, görev alacak 
yönetimlerin amaç ve hedeflerine 
yönelik beklentiler konusunda 
tespitlerde bulunmuşlardır.

Şube Başkanımız Muhittin 
SELVİTOPU ve Yazmanımız 
Lütfi ÜNAL, Yeni Asır TV'de 
‘Şehir ve İmar’ Programına 
Konuk Oldular

17 Aralık günü Yeni Asır TV 
‘de canlı yayına katılan Şube 
Başkanımız Muhittin SELVİTOPU 
ve Yazmanımız Lütfi ÜNAL 
İzmir’in kentsel, ekonomik ve 
teknik konuları üzerine sorulan 
sorular doğrultusunda görüşlerini 
dile getirdiler. Özellikle imar 
ve gecekondu sorunu üzerine 
konuşan SELVITOPU ve ÜNAL, 
kentsel dönüşüme dair önerilerde 

sırasıyla İbrahim ERİŞİR, Hüseyin 
EVRAN, Özgür ŞENİM, Halil 
KAYNARCA, Aydın YÜCEL, Gürsel 
GÜCÜYETER, Mustafa KAYNARCA, 
Burhan DERBENTAKAR söz alarak; 
başta CBS kongresi, yaz eğitim 
kampı, üye örgütlenmesi vb. gibi 
konularda şube çalışmaları ile ilgili 
değerlendirmede bulunmuşlardır. 
Oda ve komisyonlara katılımın 
arttırılmasına yönelik herkese 
sorumluk düştüğü bildirilen 
toplantıda, yönetimlerin yalnız 
bırakılmaması gerektiği ve bu 
konuda yönetim ile birlikte 
tüm üyelerimizin üzerine düşen 
sorumlukların yerine getirmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. 12. Genel 
Kurul süreci ile birlikte seçilecek 
yeni yönetimden beklentilerini de 
dile getiren konuşmacılar tüm 
üyeleri bütünleyici, ülkemizin 
içinde bulunduğu kaos ortamından 
aydınlığa çıkmasına katkı 
sağlayacak, uyumlu bir yönetimin 
seçilmesi konusunda isteklerini 
bildirmişlerdir. Konuşmacıların 
ardından söz alan Şube Yazmanı 
Lütfi ÜNAL ve Başkan Muhittin 

Bilirkişilik Eğitimi verildi. Eğitim 
salonumuzda gerçekleşen kurs ve 
sınav sonrasında belgeler katılımcı 
meslektaşlarımıza teslim edildi.

IV. Danışma Kurulu Toplantısı
08.01.2010 Tarihinde Yapıldı

IV. Danışma Kurulu Toplantısı 
Prof. Dr. Türkan SAYLAN 
Kültür Merkezi Benal Nevzat 
Salonunda 65 üyemizin katılımı ile 
aşağıdaki gündem çerçevesinde 
gerçekleştirildi.

1.Açılış/Divan Seçimi

2. Şube Çalışmaları Hakkında 
Genel Bilgilendirme
3. Genel Kurul Hazırlık Çalışmaları
4.Görüş ve Öneriler

Başkanlığına Erdal KARADEMİR ve 
yazmanlığına Mehmet KÖSEOĞLU’ 
nun seçildiği divanın kurulmasının 
ardından Şube Yazmanı Lütfi 
ÜNAL tarafından şube çalışmaları 
hakkında genel bilgilendirme 
yapıldı.  Gündemin 3. maddesinde 
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2010’ un, dünyadaki tüm halkların, 
emekçilerin, daha aydınlık 
bir gelecek için omuz omuza 
yürüdüğü; insanlığın, kardeşliğin, 
barışın, emeğin ve mücadelenin 
yılı olması dileğiyle; tüm 
meslektaşlarımıza sağlık, mutluluk 
ve başarılar dilekleriyle kokteyl sona 
erdi. 

Katledilişinin 3. Yılında 
Ülkenin Her Yerinde Olduğu 
Gibi İzmir'de Yapılan Hrant 
DİNK Anmasına 1.500 Kişi 
Katıldı

Saat 17:00'de biraraya gelen 
yaklaşık bin 500 kişilik kitle 
Sümerbank önüne kadar Hrant 
Dink'in resminin olduğu pankartla 
yürüdü.

Basın açıklanmasında ‘Hrant'ı 
katledenlerin tarihin derinliklerine 
baktığımızda Ermeni kırımından 
6-7 Eylül olaylarına, Çorum ve 
Maraş'tan Sivas katliamına, Fırat'ın 
öte yakasında yaşanan binlerce 
faili meçhulden Danıştay cinayetine 
kadar hep karşımıza çıkan irade 
olduğu’ belirtildi. Önceden 
hazırlanmış olan sahnede ‘sarı 
gelin’ ve benzer kardeş ezgiler 
eşliğinde mumlar ve meşalelerle 
ülkemizin kana bulanmış beyaz 
güvercinlerinden biri olan Hrant 
Dink anıldı. Özellikle lise ve 
üniversite öğrencilerinin yoğun 
katılımı dikkat çekti. Anma "Hrant'ın 

temsilcilik bölgesinde görev yapan 
üyelerimizin yaşadıkları sorunlara 
ilişkin somut örnekleri ile bir rapor 
hazırlanarak çözüme kavuşturulmak 
üzere Şubemize gönderilmesi 
kararlaştırıldı. 

Yeni Yıla Merhaba 
Kokteyli ve Dinletisi

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 
gelenekselleştirdiği ‘Yeni Yıla 
Merhaba Kokteyli ve Dinletisi’ 30 
Aralık Çarşamba günü HKMO İzmir 
Şubesi’nde gerçekleşti. Yaklaşık 
150 kişinin katılımıyla gerçekleşen 

bulundular. Deprem bölgesindeki 
kentimizde imar ve şehirciliğin 
önemini vurguladılar. Akademik 
desteğin mesleğimiz alanında 
bölümümüz olmamasına karşın 
gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi 
Sistemleri 2009 Kongre başarısının 
belirtildiği programda,  mesleğimiz 
eğitimi veren lisans bölümünün 
kentimizde bir devlet üniversitesinde 
açılmasının gerekliliği vurgulandı.

Denizli ve Uşak İl 
Temsilciliklerimiz Ziyaret 
Edildi

Şube Başkanımız Muhittin 
SELVİTOPU, Yazman Lütfi ÜNAL 
ve Sayman İbrahim AYKOL 
tarafından, 20 Kasım 2009 
tarihinde Denizli, 21 Kasım 2009 
tarihinde ise Uşak İl Temsilcilikleri 
ziyaret edildi. Temsilcilik sorunları 
ve çalışmalar hakkında genel bilgi 
alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde, 
özellikle Uşak İl Temsilciliğinde, 
üyelerimizin bir gün öncesinde 
aralarında yapmış oldukları hazırlık 
toplantısı sonucunda kapsamlı bir 
şekilde hazırlamış olduğu gündem 
çerçevesinde gerçekleştirilen 
toplantı yaklaşık 6 saat sürdü ve 
verimli geçen toplantıya yönelik 
hazırlık çalışmaları için tüm 
katılımcı üyelerimize teşekkür edildi. 
Toplantıda ağırlıklı olarak harita 
mühendislerinin diğer meslek 
disiplinleri ile olan ilişkileri, rolü 
ve gerekliliği, BÖHHBÜY’ne göre 
harita mühendisi imzasının büyük 
ölçekli tüm haritalarda aranması 
zorunluluğu ve bununla ilgili 
bölgede yaşanan sorunlar, LİHKAB, 
CBS Kongresi ve Uşak İl Temsilciliği 
için büro kiralanması öne çıkan 
konulardı. Her iki ilimizde, 
üyelerimiz ile akşam yemeğinde 
bir araya gelinen ziyaretlerde, 

kokteylde HKMO İzmir Şube 
Başkanı Muhittin SELVİTOPU yaptığı 
konuşmada;  Ülke koşullarının 
her geçen gün zorlaştığına 
değinerek toplumsal sorunlarımızı 
çözmek ve geleceğe daha umutlu 
bakabilmemiz için bir arada örgütlü 
mücadele etmemizi vurguladı ve 
yaklaşan Genel Kurul öncesinde 
başarılı bir süreç geçirmek için 
üyelere çağrıda bulundu.
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yönetimde bulundukları süre 
boyunca gerçekleştirilen bütün 
ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek yeni 
şube binamızın hizmete açılması, 
Yaz Eğitim Kamplarının her yıl 
daha da geliştirilerek başarı ile 
gerçekleştirilmesi, bölgemizde 
mesleğimizin eğitimini veren lisans 
yada yüksek lisans bölümümüzün 
olmamasına karşın ulusal düzeyde 
gerçekleştirilen, 1000 in üzerinde 
katılımcı ile mesleğimizin İzmir 
ve çevresinde gücünü arttıran 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin 
düzenlenmesi, mesleğimizi 
ilgilendiren SPK hazırlık kursları, 
Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim 
Seminerleri vb. etkinliklerin 
yapılması gibi bir çok etkinliğin 
yapıldığını anlattı. Şu an özel bir 

Hizmet Binamızda yapılan seçimler 
başarı ile gerçekleştirildi.
23 Ocak tarihinde yapılan 
Genel Kurulumuza katılım yoğun 
oldu. Saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın ardından divan kurulu 
seçimi maddesine geçildi. Divan 
Kurulunun oluşturulmasından 
sonra Şube Yazmanı Lütfi ÜNAL 
tarafından okunan 11. Dönem 
Yönetim Kurulunun çalışma 
raporu görüşüldü. Kürsüye çıkan 
konuşmacılar 11. Dönem Yönetim 
Kurulunun başarıları için teşekkür 
ederken, yapılamayan çalışmalar 
için eleştirilerde bulundular. Yapılan 
eleştiriler ve teşekkürler için söz 
alan 11. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhittin SELVİTOPU, 

da uğruna yaşamını verdiği o 
büyük hayali, bu ülkede adaletin, 
eşitliğin, barış ve kardeşliğin hüküm 
sürdüğü, onurlu ve güvenli bir 
yaşamı gerçekleştiresiye kadar 
hayatın her alanında ırkçılık, 
milliyetçilik, ayrımcılık, ve nefret 

suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz” cümleleriyle sona 
erdi.

12. Dönem Genel Kurulu ve 
Seçimleri Yapıldı

Odamız İzmir Şubesi 12. Dönem 
Genel Kurulu 23-24 Ocak 
tarihinde yapıldı. 23 Ocak günü 
Tepekule Kongre Merkezinde 
yapılan Genel Kurul ve ertesi gün 
24 Ocak tarihinde İzmir Şube 
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yaptı, Aslı TOPAL çalışma programı 
taslağını sundu. Demokratik Katılım 

Grubu adına  Tuncay BOYACI ve 
Gürsel GÜCÜYETER birer konuşma 
yaparak çalışma programı 
taslaklarını sundular. Genel Kurul 
sonunda Çağdaş Demokrat Harita 

Mühendisleri, Demokratik Katılım 
Grubu ve Meslekte Birlik Grubu 
olarak üç liste halinde seçime 

oluşturulan komisyonlarda 
bütün meslektaşlarımızın görev 
alması gerektiğini, mesleğimiz ve 
meslektaşlarımızın sorunlarının 
çözümünün Odamız Kurullarında 
görev almaktan geçtiğini belirtti. 

Yeni Yönetim Kurulunun çalışmaları 
için dilek ve önerilerin görüşüldüğü 
maddede meslektaşlarımız 
meslek içi eğitimlere, özel 
sektörün sorunlarına önem 
verilmesi konusunda önerilerde 
bulundular. 12. Dönem Yönetim 
Kurulu adayları ve Genel Merkez 
Delege adaylarının belirlenmesi 
maddesinde adaylardan Çağdaş 
Demokrat Harita Mühendisleri 
adaylarından S. Selçuk SAVCI, 
Süleyman FIRAT birer konuşma 

üniversitede açılmasına karşın, 
lisans bölümümüzün İzmir’de 
açılması için yoğun çalışmalar 
yapıldığını, çalışmaların belirli bir 
olgunluğa geldiğini belirterek, bu 
çalışmaların yeni seçilecek 12. 

Dönem Yönetim Kurulu tarafından 
takip edilmesi ve sonuçlandırılması 
temennisinde bulundu. Bu 
etkinlikler ve çalışmalarda 
desteklerini esirgemeyen 
meslektaşlarımıza teşekkür eden 
Muhittin SELVİTOPU, Yönetim 
Kurulunun çalışmalarında yalnız 
bırakıldığını, başarılabilecek daha 
çok iş olduğunu anlattı. Sadece 
Genel Kurul süreçlerinde yapılan 
eleştirilerin haksızlık olduğunu 
vurgulayan Muhittin SELVİTOPU, 

117Mart 2010



uygun kredi kullanılması hakkında 
fikirler alındı. Odamız yayınları 
ve bültenleri ile ilgili olarak Uşak 
Temsilciliğimizin haberlerinin ve 
yazılarının yer alması konusunda 
görüşülerek bültenlere katkı 
koyulması kararlaştırıldı. Temsilcilik 
tarafından doğa yürüyüşü vb. 
etkinlikler gerçekleştirilmesi 
hakkında görüşüldü. Yeni 
Temsilcilik Hizmet Büromuzda 
seminerler, eğitimler, paneller 
düzenlenmesi karalaştırıldı. 
Özellikle Kamulaştırma Bilirkişilik 
Eğitiminin, Eylül-Ekim aylarında 
yapılması konusunda fikir birliği 
sağlandı. LİHKAB hakkında hem 
meslektaşlarımız hem de Yönetim 
Kurulumuz görüşlerini, kaygılarını 
ve eksiklikleri dile getirdiler. İmar 
Kanununda mesleğimizi ilgilendiren 
değişiklikler ve T.U.S. işlemlerinin 
uygulanması sırasında yerele ait 
sorunlar ve çözümleri görüşüldü.
Oldukça verimli geçen 

toplantıya temsilciliğe bağlı 
birkaç meslektaşımızın mazeretli 
katılamaması dışında tam katılım 
olmuştur. Toplantıya eski Şube 
Başkanımız Muhittin SELVİTOPU, 
eski saymanımız İbrahim AYKOL, 
Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Selçuk SAVCI, Yazman A. Kemal 
KARAYEL, Sayman Servet ALABALIK, 
Üye Sefa ÖNATLI, Yedek Üye Umut 
BAŞKURT ve Yedek Üye Ömer 
GÜNGÖRMÜŞ katılmıştır.
SOSYAL–İŞ Sendikası,

Açılışta yapılan basın açıklamasına 
yerel basın ilgi gösterdi. Uşak 
Temsilcimiz Günhan DAĞLI, İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Selçuk SAVCI ve 11. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin 
SELVİTOPU’nun açılışta yaptıkları 
konuşmalarda Temsilcilik Hizmet 
Binası ihtiyacına, mesleğimizin bu 
yolla daha da güçleneceğine ve 
topluma-kente daha fazla faydası 
olacağına değinildi.

Açılış konuşmalarının ardından 
Uşak Temsilciliğimize bağlı 
meslektaşlarımızın hazırladığı ve 
oldukça detaylı olan gündem 
doğrultusunda İzmir Şube 
Yönetim Kurulumuzun katılımı 
ile toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıda Uşak ve çevresinde 
meslektaşlarımız ile kentin 
sorunları,çözümleri,gelişmeler 
vb. konular için komisyonlarda 
görev alacak meslektaşlarımız 
belirlendi. Köy yerleşim 
planlarının hazırlanmasında ve 
uygulanmasında Odamız ve 
meslektaşlarımızın yapabileceği 
katkılar görüşüldü. Tarım 
alanlarında minimum parsel 
büyüklüklerinin 5 bin m2 den 
10 bin m2 ye çıkarılması ile ilgili 
olarak oluşturulacak bir heyetle 
kurumlara ziyaretler yapılması 
gerektiği kararlaştırıldı. Mesleğimiz 
ile ilgili gelişen teknoloji, kullanılan 
ölçüm cihazlarının alımlarının 
kolaylaştırılması, bankalardan 

gidildi.
24 Ocak günü İzmir Şubesi 
Hizmet Binasında gerçekleştirilen 
seçimlere katılım çok yoğun oldu. 
Seçim sonucunda 12. Dönem 
Yönetim Kuruluna ve Genel Merkez 
Delegeliğine Çağdaş Harita 
Mühendisleri listesi seçildi.
Şubemiz 12. Dönem Genel Kurulu 
ve seçimlerine katılan ve katkı veren 
tüm meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz.

Uşak Temsiliğimize Hizmet 
Bürosu Açıldı
27 Şubat günü Şubemize bağlı 

Uşak Temsilciliğimizin uzun 
zamandır ihtiyacı olan temsilcilik 
bürosunun açılışı gerçekleştirildi. 
Uşak Temsilcimiz Günhan 
DAĞLI ile meslektaşlarımızın 
çabaları ve İzmir Şubesi 11. 
Dönem Yönetim Kurulu’nun 
desteği ile mesleki denetimlerin 
daha düzenli yapılacağı, 
meslektaşlarımızın sorunlarını daha 
rahat tartışabileceği, meslek içi 
eğitimlerin verilebileceği güzel bir 
mekan kazanıldı.
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Kadastro Mühendisleri Odasına 
kayıtlı üyeler Gülşen ÖZBEK, 
Ayşe ÇAKIR ve Berna CANBAKAN  
ziyaret edilerek birer karanfil 
sunuldu.

Denizli Temsilciliğimizin 8 
Mart Ziyaretleri 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününde Denizli Temsilcimiz 

Kemal KARABULUT ve Temsilci 
Yardımcımız Kazım ALKAYA 
meslektaşlarımızı işyerlerinde 

ziyaret ettiler. Bu önemli ve 
anlamlı günde yapılan ziyaretlerde 
meslektaşlarımıza birer karanfil 
verildi. 

Bodrum temsilcimizin, Bodrum 
Yarımadasında ki belediye 
başkanlarına odamız adına 
ziyaretleri başladı.
Bodrum Yarımadası’nda ki 
on bir belediye başkanlarını 
makamlarında ayrı ayrı ziyaret 
edeceklerini açıklayan temsilcimiz 
Recai ÖZCAN, ziyaretine, 
Gümüşlük Belediye Başkanı 
Mehmet TİRE’yle başladı.

Hıdır ÇAM ve Zeki BİLEN’le 
birlikte yapılan ziyarette Gümüşlük 
Belediye Başkanı TİRE, Beldesiyle 
ilgili konularda bilgiler verirken; 
Oda temsilcimiz Recai ÖZCAN’da, 
Bodrum yarımadasında ki tüm 
belediyelere istekleri doğrultusunda 
bedelsiz danışmanlık yapacaklarını 
açıkladı.Belediye kadrosunda yeni 
göreve başlayan üyemiz Burak 
GÜVERCİN’i de ziyaret eden ekip, 
GÜVERCİN’e yeni görevinde 
başarılar diledi.Ziyaretleriyle ilgili 
bilgiler veren temsilcimiz Recai 
ÖZCAN, Bodrum Merkez ve 
Konacık Belediye Başkanları’na 
İzmir Şube Başkanımızla birlikte 
gideceklerini ve bu konuda gerekli 
girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Bodrum Temsilciliğimizin 
8 Mart Ziyaretleri

Bodrum Temsilciliğimiz, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 
üyelerini unutmadı.
Bodrum yarımadasında Harita ve 

İzmir Şubemizi Ziyaret Etti
Sosyal-İş Sendikası Genel Merkez 

Yöneticilerinden Genel Başkan 
Metin EBETÜRK, Genel Sekreter 
Celal UYAR, Toplu Sözleşme 
Daire Başkanı Engin SEZGİN, 

Örgütlenme Daire Başkanı Hüseyin 
KAŞİF, Mali Daire Başkanı Nesimi 
TURGUT, İzmir Şube Başkanı Müfit 
EREŞ,  İşyeri Sendika Temsilcisi 
Selçuk BAYTAR 'ın da hazır 
bulunduğu günde İzmir Şube Oda  
çalışanlarımızı ziyaret etti.   

Bodrum Temsilcimiz’den
Belediyelere Ziyaretler
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vurgulandı.Temsilciliğimizin ve 
meslektaşlarımızın taleplerine 
göre özellikle gayrimenkul 
değerleme uzmanlığı, Tapu Planları 
Tüzüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 
Kamulaştırma Bilirkişiliği, Kadastro 
ve LİHKAB gibi mesleğin güncel 
konuları hakkında meslek içi 
eğitimler ve seminerler yapılması 
görüşüldü. Bu yıl 9. su yapılacak 
olan Yaz Eğitim Kampı Tema 
hakkında öneriler soruldu. Denizli 
ve çevresi ile ilgili hem kentin hem 
de meslektaşlarımızın haberleri 
ve yazılarının sürekli paylaşılarak  
bültene katkı sağlanması 
vurgulandı. İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulunun bu toplantılarının daha 
sıklıkla ve daha yoğun katılımlı 
yapılması dilekleri ile toplantı sona 
erdi.

Komisyonlar ve Yönetim 
Kurulu Toplandı

16 Mart tarihinde Danışma 
Kurullarında belirlenmiş olan 
komisyonların çalışmaları, işleyişi 

sürekli turnelerde olan Genco 
ERKAL, kamp tarihi netleştikten 
sonra turne programı uygun olursa 
kampa mutlaka katılacağını belirtti.

12. Dönem Yönetim Kurulu 
Denizli Temsilciliği ve Üyeleri 
İle Toplandı

14 Mart Cumartesi günü 12. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile Denizli İl Temsilciliğimizin 
düzenlediği toplantıya İzmir’den 
ve Denizli’den meslektaşlarımız 
da katıldı. Yeni atanan temsilcimiz 
Kemal KARABULUT, eski temsilcimiz 
Osman KEYSAN ve İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Selçuk 
SAVCI ’nın açılış konuşmalarının 
ardından toplantıya katılan 
meslektaşlarımız kendilerini 
tanıttı. Tanışmanın ardından 
komisyonların çalışmaları ve 
kapsamları ile ilgili bilgilendirme 
yapıldı. Komisyonlarda görev 
almanın ve katkı vermenin önemi 
konuşuldu. Mesleki Denetimler 
ile ilgili sorunlar görüşüldü. TUS 
işlemi hakkında Denizli’de yaşanan 
sorunlar hakkında meslektaşlarımız 
tarafından bilgi verildi. İzmir ve 
diğer temsilciliklerimizde var olan 
işleyiş ve belediyelerle yapılan 
protokoller örnek gösterilerek 
bu konuların çözümüne ilişkin 
yöntemler görüşüldü. Denizli 
Belediye Başkanlığı’nın bu 
konuları görüşmek üzere 
ziyaret edilmesi gerektiği 

HKMO Yaz Eğitim Kampı 
Çalışmaları Kapsamında 
Dünyaca Ünlü Tiyatro 
Oyuncusu Genco ERKAL ile 
Görüşüldü

HKMO İzmir Şubesi olarak bu yıl 9. 
sunu düzenleyeceğimiz Yaz Eğitim 
Kampı için başlanan hazırlıklar 
kapsamında Genco ERKAL ile 
görüşülerek hem Yaz Eğitim 
Kampının kapsamı ve amacından 
söz edildi hem de bu yılki eğitim 
kampına katılması konusunda 
kendisi ile görüşüldü. Geçtiğimiz 
dönemde özellikle Madımak 93 
oyunu ile gericiliğin normalleştiği 
günümüzde anlamlı bir çalışma 
ile gündemde olan Genco ERKAL, 

son yıllarda ise Marx’ın Dönüşü 
oyunu ile kapitalizmin yaşadığı 
krizlerin nedenini, açlığın ve 
yoksulluğun daha da artmasını; 
sistemin alternatifi olan Marxizmin 
bittiği-öldüğüne dair sözlere cevap 
veriyor. Yurt dışı ve yurt içinde 
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Odamız Kurullarında ve 
Komisyonlarında görev almasından 
geçtiğini söyledi. Ayrıca Selçuk 
SAVCI mücadele etmenin, 
hakkını aramanın unutulduğu ve 
insanların yalnızlaştığı-bencilleştiği 
bir anda TEKEL işçilerinin onurlu 
ve haklı direnişi sayesinde emeği 
ile geçinenlere bir umut olduğu 
söyledi ve TEKEL işçilerine HKMO 
İzmir Şubesi adına selam gönderdi. 
Ardından söz alan Divan Başkanı 
Enver TUNA tarafından açıklanan 
gündem sekiz ana başlıktan 
oluştu. Bunlar sırasıyla; Açılış 
ve Divan Seçimi, 10. ve 11. 
Dönem Yönetim Kuruluna Plaket 
Verilmesi, Çalışma Programının 
Görüşülmesi, Komisyonların 
Tespiti, Yaz Eğitim Kampı Tema 
Önerileri, Türkiye Ulusal Jeodezi 
Komisyonu 2010 toplantısı, Şube 
ve Genel Merkez Seçim Süreçlerinin 
Değerlendirilmesi ve Öneriler 
şeklinde belirlendi. Ardından 
gündemin üçüncü maddesi olan 
“Çalışma Programı”, 12. Dönem 
Yönetim Kurulu yedek üyesi Murat 
EFLATUN tarafından sunuldu.

toplanmak üzere davet edilen 
Danışma Kurulu üyelerinden 
65 üyemizin katılımı ile 1. 
Danışma Kurulu toplantısı Konak 
Belediyesi Türkan SAYLAN Kültür 
Merkezi Benal Nevzat salonunda 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıyı 
yönetmek üzere divan başkanlığına 
Enver TUNA, yardımcılıklarına 
ise Uluç ÇAĞATAY ile Esra 
KARADAVUT seçilmiştir.

Yönetim adına söz alan HKMO 
İzmir Şube Başkanı Selçuk SAVCI 
tarafından açılış konuşması 
ve divan seçimi yapılmıştır. 

Selçuk SAVCI mesleğimiz ve 
meslektaşlarımızın sorunlarına 
değindiği konuşmasında, toplumun 
sorunlarının mesleğimiz sorunları 
ile paralel olduğunu ve ayrı 
düşünülemeyeceğini belirterek 
mücadelenin ve çalışmaların bu 
eksende olması gerektiğine vurgu 

yaptı. Komisyonlarda görev almanın 
mesleki bir sorumluluk olduğunu 
belirten Selçuk SAVCI, sorunların 
çözümünün meslektaşlarımızın 

ve önerileri hakkında görüşülmek 
üzere Şubemiz eğitim salonunda 
toplantı yapıldı. Danışma 
Kurulunda belirlenip web sitemizde 
yayınlanarak görev almak isteyen 
meslektaşlarımızın Şubemize 
bildirilmesi istenmişti. Görev 
almak isteyen meslektaşlarımızın 
büyük bir çoğunluğunun katıldığı 
toplantıda komisyonların genel 
hatlarda neler yapabileceği 
görüşüldü. Komisyonların bir an 
önce toplanarak kendi işleyişini 
ve yapacaklarını belirlemesi 
kararı alındı. Yönetim Kurulu ile 
komisyon arasında köprü kurması 
için Yönetim Kurulu Üyelerinden bir 
kişinin komisyonda görevli olması 
görüşüldü. Komisyon çalışmalarının 
rapor haline getirilerek gerekirse 
web sitemizde sunulması yada 
kitaplaştırılması önerildi. Yönetim 
Kurulunun yükünü hafifletmek, 
katılımcılığı sağlayarak demokratik 
bir işleyiş sağlamak, sorunların 
çözümüne birlikte katkı koymak 
adına kurulan komisyonların 
çalışmalarını yaparken, Yönetim 
Kurulunun her zaman destek 
olacağı vurgulandı.

12. Dönem 1. Danışma 
Kurulu Toplandı

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 12. Dönem 
Yönetim Kurulu tarafından 
20.02.2010 Cumartesi günü saat 
14.00’da aşağıdaki gündemle 
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Sistemleri Komisyonu, Yasa, 
Tüzük, Yönetmelikler Komisyonu, 
Basın Yayın ve İletişim Komisyonu 
ile Mesleki Denetim ve TUS 
Komisyonu haricindekilerin 
kendilerinden beklenen etkinlikleri 
gerçekleştiremediğini belirtti.

Komisyonların fazlalığına değinen 
Mehmet KÖSEOĞLU; birbirlerine 
yakın komisyonların örneğin 8 
ve 16 numaralı komisyonların 
birleştirilerek çalışmalarına devam 
etmesini önerdi. Bu görüşü 
destekleyen Hüseyin ÖZTÜRK; 5-6 
ve 10 nolu komisyonlar ile 2 ve 
15 ile 3 ve 16 nolu komisyonların 
birleştirilmesini talep etti. Konu 
ile ilgili söz alan Şükrü TELLİ; 
12 ve 13 nolu komisyonların 
birleştirilmesini, Ali Ekber GÜL 
ise 5 ve 10 nolu komisyonların 
birleştirilmesini uygun olacağını 
belirtti. Ayrıca bir kişinin birden 
çok komisyonda görev almasının, 
komisyonların çalışmasını olumsuz 
etkileyeceğini öne sürerek yönetim 
kurulu üyelerinin komisyonlara 
fazla katılmamalarını, komisyon 
toplantılarında gerekli bilgileri 
alabileceklerini söyledi.
Önerilen komisyonlara yeni 
komisyonların eklenmesinin daha 
sağlıklı olacağı görüşünü savunan 
Muhammet Soydan BARLAK; 
Lisanslı Ölçme Büroları ile ilgili 
bir komisyon kurulmasının yerinde 
olacağını ve bu komisyonun isminin 
“Kadastro ve LİKHAB Komisyonu” 

olan komisyonlar Yönetim Kurulu 
tarafından 16 madde olarak 
belirlenmiş olup; şu başlıklardan 
oluşmaktadır:

1. Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Komisyonu
2. Gençlik Komisyonu
3. Kadastro Komisyonu
4. Taşınmaz Değerleme Komisyonu
5. Kırsal ve Kentsel Alan 
Düzenleme Komisyonu
6. Yerel Yönetimler Komisyonu
7. Basın, Yayın, İletişim Komisyonu
8. Kültürel ve Sosyal Etkinlikler 
Komisyonu
9. Lisans Bölümü Açılması 
Komisyonu

10. Kentsel Çalışma ve Çevre 
İzleme Komisyonu
11. Mesleki Tanıtım ve Meslek içi 
Eğitim Komisyonu
12. Bilgi Toplama ve Arşiv 
Komisyonu
13. Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler 
komisyonu
14. Mesleki Denetim ve TUS 
Komisyonu
15. Yaz Eğitim Kampı Komisyonu
16. Mesleki Dayanışma ve İlişkileri 
Geliştirme Komisyonu

Komisyonlarla ilgili ilk söz 
alan Şube Sekreteri Ali Kemal 
KARAYEL; komisyonların önemine 
değinerek geçen dönemde yer 
alan komisyonlardan Yaz Eğitim 
Kampı Komisyonu, Coğrafi Bilgi 

Belirlenen gündem maddelerine 
göre söz alan danışma kurulu 
üyeleri tarafından şu konulara 
dikkat çekti.
Gündemin üçüncü maddesi 
olan “Çalışma Programının 
Görüşülmesi” ile ilgili olarak 
söz alan Lütfi ÜNAL; Çalışma 
Programının 11. maddesinde 
yer alan “halkla bütünleşme” 
kısmının genişletilerek okullarda 
gerçekleştirilecek etkinliklerle 
“harita” bilincinin arttırılmasını 
önerdi. Ardından söz alan İbrahim 
ERİŞİR; Kamulaştırma Kanunu 
gereği oluşturulan “bilirkişi” 
eğitimleri konusunda Genel Merkez 
tarafından uzman kişilerin katılımı 
ile standart bir kitap hazırlanmasını 
ve bu kitabın mahkemelere kadar 
ulaştırılması gerektiğini ifade etti. 
Ayrıca bu eğitim sonucu yapılan 

sınava göre oluşturulan listelerin 
de en geç 29 Ekim tarihine kadar 
valiliklere ulaştırılması sağlanmalıdır 
diyerek sözlerini tamamladı. Daha 
sonra söz alan Hüseyin ÖZTÜRK; 
kamulaştırma bilirkişiliklerinde 
Harita Mühendislerinin sayısının 
çok az olduğunu belirterek bunun 
arttırılması ile ilgili çalışmalar 
yürütülmesini talep etti. Son olarak 
söz alan Ali Ekber GÜL ise; İzmir 
Şube içinde bir fon oluşturularak 
maddi durumu yeterli olmayan 
meslektaşlarımıza bir ödenek 
bağlanması gerektiğini belirtti. 

Gündemin dördüncü maddesi 
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üyelerinin farklı illeri de kapsayacak 
şekilde titizlikle seçilmesinden 
geçtiğini belirtti. Bu noktada benzer 
görüş belirten Tevfik YÜKSEL ise; 
komisyonlar arasında koordinasyon 
sağlanması gerekliliğine 
değinerek, komisyonlarda görev 
tanımı ve işbölümünün yapılarak 
her komisyonun bir sekreterya 
oluşturması gerektiğini savundu. 
Hüseyin ÜLKÜ ise; komisyonların 
çalışabilirliğini arttırmak için 
yönetim tarafından komisyonlara 
eğitim verilmesi gerektiğini 
belirtmiş olup; komisyonların 
kalıcı ve sorunların tespitini 
yapabilecek yapıda olması 
gerektiğini, bunu yolunun da 
komisyonların çalışmalarını 
rapor haline getirilerek bunların 
denetlenmesinden geçtiğini söyledi. 
Konuya farklı açıdan bakan Ali 
Can DEMİRKESEN; komisyonların 
çalışma performanslarının 
ürettikleri doküman sayısına göre 
değil, yapılan işlere bakılarak 
değerlendirilmesi gerektiğini öne 
sürdü. Lütfi ÜNAL ise komisyonların 
çalışmalarını takip eden bir 
personelin şubeye kazandırılması 
gerektiğini belirterek bu sayede 
oluşturulacak bir web sayfasında 

komisyon çalışmalarının 
yayınlanması gerektiğini vurguladı.
Gündemin beşinci maddesi olan 
Yaz Eğitim Kampı Tema Önerileri 
için Aslı TOPAL tarafından 
“Sistemler, Doğrular, Gözlemler, 
Duyarlılık, Kesişimler, İzdüşümler, 

Erdal KARADEMİR ise sektörün 
lokomotifinin özel sektöre bağlı 
olduğu düşüncesi ile bu alana 
ait bir komisyon oluşturulması 
gerektiğini vurguladı. Kurulması 
önerilen 25. yıl kitap komisyonu ile 
ilgili olarak konuşan Selçuk SAVCI; 
bu konu ile ilgili bir komisyon 
kurulması yerine 12 numaralı “Bilgi 
Toplama ve Arşiv” komisyonunun 

bu görevi üstlenebileceğini, 
Muhittin SELVİTOPU ise 12 nolu 
komisyonun etkin çalışmasının oda 
arşivinin çok iyi duruma getirilmesi 
ile mümkün olabileceğini ifade 
etti. Yeni komisyon kurulması ile 
ilgili son olarak söz alan İbrahim 
AYKOL ise; Karşıyaka-Mavişehir’de 
meydana gelen çöküntüyle 
ilgili devam eden çalışmaları 
kapsayan özel bir komisyon 
kurulması önerisinde bulundu. Bu 
görüşmelerin sonunda “Kamu ve 
Özel Sektör Sorunları” komisyonu 
ile “25. Yıl Kitap Komisyonu” 
kurulmasına karar verildi.
Yeni komisyonların kurulması ya da 
önerilen komisyonların sayılarının 
azaltılması yerine verimliliklerinin 
arttırılması yönünde çalışmalar 
yapılmasını öneren İbrahim ERİŞİR; 
yönetimlerin başarılı olması 
komisyonların sağlıklı kurulmasına 
ve çalışmasına bağlı olduğuna 
dikkat çekti. Buna istinaden, 
komisyon çalışmalarına katılımın 
arttırılması ve daha verimli 
çalışılması gerektiğini ifade ederek, 
bunun yolunun da danışma kurulu 

olması gerektiğini belirtti. Bu 
konuyla ilgili olarak Hüseyin ÜLKÜ 
ve Lütfi ÜNAL; LİKHAB konusunun 
3 nolu Kadastro Komisyonu 
bünyesinde çözümlenebileceğini 
ifade ettiler. Yeni komisyonlar 
kurulması konusunda söz alan 
Zafer BEYDİLLİ; Komisyonların 
çalışmalarını izleyen bir komisyon 
oluşturulmasını öne sürdü. Bu 
konu ile ilgili görüş belirten Faruk 
ÖZTÜRK; “Özel sektör sorunları” 
ile ilgili bir komisyon ile “Şubemizin 
25. yılı için bir kitap komisyonu” 
kurulmasının gerektiğini belirtti. 
Özel sektör sorunları ile ilgili 
komisyon kurulması ile ilgili olarak 
konuşan Lütfi ÜNAL ve Muhittin 
SELVİTOPU; Kamu sektöründe 

çalışan meslektaşlarımızın ayrı 
tutulmaması gerektiğini, her 
iki sektöre de eşit mesafede 
yaklaşılması gerektiğini belirttiler. 
Bu görüş paralelinde konuşan 
Kubilay YILDIRIM; “Özel sektör ve 
kamu sektörü sorunları” isimli bir 
komisyon kurularak, sektörlerin 
birbirinden ayrıştırılmaması 
gerektiğini savundu. Buna karşılık 
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Eylem nedeniyle İzmir’de belediye 
otobüsleri servise çıkmadı. Trenlerin 
çalışmadığı şehirde vapur seferleri 
de aksamalı olarak gerçekleşti.
TMMOB ve Odamızın da 
desteklediği Türk- İş, DİSK ve KESK’ 
in çağrısı ile yapılan iş bırakma 
eylemine Şubemiz Yönetim Kurulu 
ve meslektaşlarımız yanında 
meslek örgütleri, siyasi partiler ve 
sivil toplum örgütleri ciddi katılım 
gösterdi. İzmir’ de yapılan grev ve 
iş bırakma eylemi saat 10.30’da 
başladı. Basmane Fuar 9 Eylül 
kapısından başlayan yürüyüş İzmir 
Büyükşehir Belediyesi önünde 
sona erdi. Binlerce işçinin katıldığı 
yürüyüşe halk yoğun ilgi gösterdi. 

Sağnak Yağmur Altında 
TEKEL İşçilerinin Direnişine 
Destek Verildi

Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizin 
de katıldığı eylemde TEKEL 
direnişi İzmir’de gerçekleştirilen 
bir yürüyüşle selamlandı. DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB tarafından 
düzenlenen eylemde genel grev 
vurgusu öne çıktı. 

TEKEL işçileri ile dayanışma 
amacıyla İzmir’de 22 Ocak günü 
bir dizi eylem gerçekleştirilecekti. 
Türk-İş’e bağlı sendikaların şube 
yöneticilerinin sabah yapılacak 
eylemin ardından bir günlük destek 
açlık grevi başlatacağı, akşam 
saatlerinde ise Türk-İş, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB tarafından 
yürüyüş gerçekleştirileceği günler 

ilgili olarak Genel Kurul tarihi 
daha kesinleşmediğinden ayrı 
bir görüşme yapılacağını belirtti. 
Katılımın ve önerilerin yoğun 
olduğu 12. Dönem 1. Danışma 
Kurulu Toplantısı Selçuk SAVCI’nın 
konuşmasının ardından sona 
ermiştir.

Şubemiz Yönetim Kurulu ve 
Üyelerimiz ile Birlikte Tekel 
İşçileri ile Dayanışma İçin Bir 
Günlük İş Bırakma Eylemine 
Katıldık

Ankara’ da 52 gündür direnişte 
olan Tekel işçileri için ülkemizin 
dört bir yanında olduğu gibi 
İzmir’ de de grev ve iş bırakma 
eylemi yapıldı. Tekel işçisinin iş 
güvencesi ve özlük hakları için 
günlerdir Ankara’da sürdürdüğü 
direnişe İzmir’den yoğun destek 
geldi. Grevin etkisinin en yoğun 
hissedildiği kent İzmir oldu.

Türkiye genelinde bugün yapılan 
1 günlük işi bırakma eylemine 
İzmir’den katılım tam oldu. İzmir 
de sabah saat 8’den itibaren 
ulaşım durdu, trafik kilitlendi. 

Yansımalar, Bölüşüm, Etkileşimler, 
Paylaşım, Başlangıçlar, Devrimler, 
Küreselleşme ve Sorumluluklar” 
konulu ondört tema önerildi. Bu 
temaların yanında Faruk ÖZTÜRK 
tarafından “Toplumsallaşma”, 
Ali Can DEMİRKESEN tarafından 
“Demokratik Açılım” Hıdır ÇAM 
tarafından “Gökkuşağı”, M. Soydan 
BARLAK tarafından “Etik”, Murat 
EFLATUN tarafından “Hoşgörü”, 
İbrahim ERİŞİR tarafından “Sevgi” 
ve diğer Danışma Kurulu üyeleri 
tarafından “Aydınlanma” ile “Birlik 
ve Beraberlik” konulu temalar 
önerildi. Bunun yanında 1 Mart 
2010 tarihine kadar yeni tema 
önerilerinin yapılabileceği belirtildi.
Gündemin altıncı maddesi olan 
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 
(TUJK) 2010 Toplantısı hakkında Ali 
Can DEMİRKESEN bir bilgilendirme 
konuşması yaptı. Bu bağlamda, 
bu etkinliğin odamız ve mesleğimiz 
açısından büyük önem taşıdığını 
vurgulayarak ayrıca İzmir ilinde 
bir Lisans bölümünün açılması 
konusunda destekleyici bir unsur 
olduğuna dikkat çekti. Konu ile 
ilgili söz alan Faruk ÖZTÜRK ise, 
Düzenleme Kuruluna Şubemizden 
katılımın da olması gerektiğini ifade 
etti.

Gündemin yedinci maddesi olan 
Şube ve Genel Merkez Seçim 
Süreçlerinin Değerlendirilmesi 
ile ilgili söz alan Selçuk SAVCI; 
Genel Merkez seçim süreci ile 
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ulaşan yaklaşık 1000 kişi, yağan 
yağmura rağmen eyleme devam 
etti. Burada bir konuşma yapan 
Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Mustafa 
Kundakçı, "Türkiye'de insan 
hayatının ucuz olduğu bir kez daha 
görülmüştür. Bunun son örneği 
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde özel 
sektöre ait bir
maden ocağında meydana gelen 
patlamada 13 işçi kardeşimizin 
yaşamlarını yitirmeleri ile 
kanıtlanmıştır. Kayıt dışı ekonominin 
var olduğu bir yapıda sosyal 
güvenlik haklarına uyulmamakta, 
haklar geriletilmeye çalışılmaktadır. 
İşçiler örgütlenme hakkından 
yoksun ve sağlıksız ortamlarda 
korumasız, istismara açık olarak 
çalıştırılmaktadırlar. İşverenler bu 
konularda alacakları tedbirleri ek 
bir masraf, ek bir maliyet olarak 
görmektedirler" dedi. 

Kundakçı ayrıca, 73 gündür 
onurlu bir mücadele yapan TEKEL 
işçilerine sonuna kadar destek 
vereceklerini belirterek, "Hiçbir 
şekilde taşkınlık yapmadan onurlu 
bir mücadele veren TEKEL işçilerinin 
yanında olacağız. TEKEL işçileri 
73 gün önce direnişin, hak ve 
özgürlüğün meşalesini yaktılar. 
TEKEL işçilerinin verdiği mücadele 
başta 4/C olmak üzere güvencesiz 
tüm çalışma biçimlerinin açığa 
çıkmasını ve bu sorunun Türkiye 
gündemine oturmasını sağlamıştır" 
diye konuştu. 

Eylem olaysız şekilde sona ererken, 
Ankara'da Türk-İş önündeki eylemin 
TEKEL işçilerinin iradesiyle başladığı 
ve bu eylemin ancak yine TEKEL 
işçilerinin iradesiyle biteceğine 
inanıldığı, hükümet tarafından 
yapılacak müdahalenin kabul 
edilemez olduğu vurgulandı.

korumanın ve inancının köreldiği 
bir anda TEKEL işçileri direniyor. 
Asıl görevi istihdam yaratmak-
halkının yaşama koşullarını 
iyileştirmek olan hükümetin pişkince 
ve utanmadan ‘Ülkemizde bir 
sürü işsiz var.Şükredin en azından 
işiniz olacak’ demesi, iftiralar ve 
baskılarla direnişi kırmaya çalışması 
ve bunun aksine yoksulluğun-
işsizliğin bu kadar arttığı dönemde 
bankaların, büyük şirketlerin ve 
satılan bütün devlet kurumlarının 
karlarını arttırması gerçekleri gözler 
önüne seriyor.
Bizler de TEKEL işçilerinin bu haklı 
taleplerine TÜRK-İŞ ve Başbakan’ın 
görüşme yaptığı 11 Şubatta 
ülkemizin her yerinde olduğu gibi 
İzmir Alsancak’ta meşaleli yürüyüş 
ile destek verdik. Bir gün hepimizin 
başına gelebilecek haksızlıklara 
karşı her yerde mücadele etmek 
gerektiği bilinci ile… ‘TEKEL işçisi 
yalnız değildir.’

İzmir’de Yağmur Altında 
Tekel İşçilerine Destek 

25 Şubat tarihinde İzmir'de 
yağmur altında yapılan yürüyüş 
ile Ankara'da 73 gündür eylem 
yapan TEKEL işçilerine destek 
verildi. Yapılan yürüyüşte sabah 
namazına giderken geçirdiği 
kaza sonucu hayatını kaybeden 
TEKEL işçisi Hamdullah Uysal ile 
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 
meydana gelen grizu patlamasında 
yaşamlarını kaybeden 13 işçi için 
saygı duruşunda bulunuldu. 
Şubemizin ve TMMOB ye bağlı 
diğer odaların da destek verdiği 
eylem, akşam saatlerinde 
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 
sendika üyeleri ile sivil toplum 
örgütleri üyeleri, meşaleler yakarak 
Gündoğdu Meydanı'na kadar 
yürüdü. Gündoğdu Meydanı'na 

öncesinde duyurulmuştu. Ancak 
konfederasyonların 26 Ocak’a 
kadar bekleme kararını bahane 
eden Türk-İş eylem programını apar 
topar iptal etti. Açlık grevinden 
vazgeçen Türk-İş, 22 Ocak 
akşamı yapılan eylemden de son 
anda desteğini çekti. Türk-İş’in 
çekilmesinin ardından yürüyüş 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
tarafından gerçekleştirildi.
Eylem saat 17.30’da Basmane 
Meydanı’nda toplanılmasıyla 
başladı. Kortejlerin oluşturulmasının 
ardından yol trafiğe kapatılarak 
AKP binasına doğru yürüyüşe 
geçildi. Coşkulu sloganlar eşliğinde 
gerçekleştirilen yürüyüş polisin 
yoğun güvenlik önlemi aldığı AKP 
İzmir İl binası önünde okunan ortak 
basın açıklaması ile son buldu.

TEKEL işçilerine Destek İçin 
Meşaleli Yürüyüşteydik

Ülkemizin gerçek sorunlarından 
olan ve bir çok meslektaşımızı da 
derinden ilgilendiren sözleşmeli 4-B 
ve 4-C çalışanların iş güvencesi 
sorununun en can yakıcı-somut 
örneklerinden TEKEL işçilerinin 
yaşadıkları ve verdikleri onurlu 
mücadele aylardır sürüyor. İşsizliğin 
her geçen gün arttığı, yoksulluğun 
artık olağanlaştığı ülkemizde, 
hakkını aramanın-onurunu 

125Mart 2010



Bağbaşı Barajı ve 
Mavi Tünel İnşaatına 
Teknik Gezi Düzenlendi

Şubemizce, öğrencilere yönelik 
olarak 12 Kasım 2009 tarihinde, 
Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı 
inşaatına teknik bir gezi düzenlendi. 
Geziye  Güneysınır Meslek Yüksek 
Okulu Harita ve Kadastro Bölümü 
öğrencileri ve Öğretim Görevlileri 
katılmıştır. Gezi esnasında verilen 
teknik bilgilendirme, gösterilen 
yakın ilgi dolayısıyla DSİ IV. Bölge 
Müdürlüğüne, Müteahhit Firma ve 
Yetkililerine teşekkür ederiz.

Proje Hakkında Genel Bilgi 
KOP (Konya Ovası Sulama 
Projesi)

Ülkemizin GAP‘tan sonra en 
büyük sulama projesi yatırımı 
olma özelliğini taşır. Konya‘nın su 
rüyasını gerçekleştirmek için DSİ 
tarafından uygulanmaya başlanan 
Konya Ovası Sulama Projesi, 
toplam 12 projeden meydana 
gelmektedir. Bünyesinde 9 adet 
büyük su projesi, içme suyu 
projeleri, Göksu Havzası enerji 
projeleri ve çok sayıda müstakil 
küçük yerüstü ve yer altı sulamaları 
bulunmaktadır. Bölge için hayati 
önem taşıyan KOP ile özellikle 
Konya ve Karaman ovalarının 
sulanması hedeflenmektedir. 
Ayrıca proje bünyesinde Konya ve 
Karaman şehir merkezlerinin içme, 
kullanma, sanayi suyu ihtiyaçlarının 
karşılanması ve hidroelektrik enerji 
üretimi de bulunmaktadır.

GAP‘tan sonraki en büyük  bu 
proje,  Konya için çok önemlidir. 
Konya ülkemizin en az yağış alan 
şehirlerden biridir. Bu sebepten 
dolayı  proje ile  başka havzalardan 
Konya Havzasına su taşınarak 
modern sulama yöntemlerini hayata 
geçirmek amaçlanmıştır. Akdeniz‘e 
boşa akan suları Konya Havzası‘na 
yönlendirmek adına proje gündeme 
getirilmiştir. 

Konya Çumra 
3. Merhale Projesi

Türkiye‘nin en büyük sulama 
projeleri arasında yerini alan ve 
KOP‘un bel kemiğini teşkil eden 
proje KOP ile özdeşleşmiştir. Bir 
başka ifade ile KOP denilince 
akla Konya Çumra III. Merhale 
Projesi gelmektedir. Proje Yukarı 
Göksu Havzası‘nın Akdeniz‘e 
boşalan sularının yıllık 414,13 
milyon m3‘ünü, inşa edilecek 3 
baraj ( Bağbaşı, Afşar ve Bozkır) 
ve Mavi Tünel ile Konya Kapalı 
Havzası‘na aktaracaktır. Bu su 
hem Konya Ovası‘nın yer altı 
sularını besleyecek hem de nihai 
sulama alanı olan 223 410 hektar 
tarım alanının sulama suyunu 
destekleyecektir. Ayrıca 50,6 MW 
kurulu güçte 3 adet HES ile yıllık 
147,5 milyon kWh enerji
üretimi gerçekleştirilecektir.

Temeli atılan Mavi Tünel ve Bağbaşı 
Barajı Konya Çumra III. Merhale 
Projesi‘nin kilit ünitesidir. 

Mavi Tüneli, yaklaşık 17 kilometre 
uzunluğu ile Türkiye‘nin Urfa 
tünellerinden sonra ikinci büyük 
sulama tünelidir. 4 metre çapındaki 
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tünelden saniyede 36 metreküp 
su, Konya Ovası‘nda 3. Merhale 
kapsamında sulanacak toplam 223 
410 hektar araziye sulama suyu 
takviyesi yapacaktır. Ayrıca yeraltı 
suyunu desteklemesinin yanı sıra 
Konya İlimizin içme suyu ihtiyacının 
karşılanmasına yardımcı olacak 
ve yılda yaklaşık 150 milyon kWh 
hidroelektrik enerji üretilecektir. 
Bağbaşı Barajı ile birlikte Mavi 
Tünel inşaatı bittiğinde, ilk etapta 
Konya Ovası‘na aktaracağı yıllık 
ortalama 200 milyon metreküp 
su ile Konya Ovası‘nın bir kısmı 
daha sulu tarıma açılacak, aşırı 
yeraltı suyu çekimini engelleyecek, 
bitki desenini değiştirecek, ovadaki 
verimliliği artıracaktır.

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel; 
Konya - Çumra III. Merhale 
Projesi kapsamında bulunan bir 
ünitedir. Proje sahası, İç Anadolu 
Bölgesinde, Konya Kapalı Havzası 
ve Beyşehir, Akdeniz Bölgesinden 
ise Göksu havzasının yukarı 
kesimlerini içine almaktadır.

Göksu Nehri, Toros dağlarının 
yaklaşık 2000 m. kotlarından 
doğar. Önce kuzeye sonra 
doğuya akarak yaklaşık 100 m. 
kotlarında, Mut ilçesi civarında 
Ermenek Çayı ile birleşerek güney-
doğu istikametinde akarak Mut 
ve Silifke‘den geçer ve Akdeniz‘e 
ulaşır. Göksu havzasının 1106 Km2 
‘lik drenaj vardır.

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli‘nin 
hizmet edeceği Konya Ovası 
Sulamasının etütleri 1904 yılına, 
inşaatının başlaması ise 1908 yılına 
kadar uzamaktadır. 1908 - 1914 
yılları arasında Beyşehir gölü, 
Beyşehir Çayı çıkışında regülatör 

ile kontrol altına alınmış, Beyşehir 
Çayı ıslah yapılmaş, üzerinde iki 
adet regülatör inşa edilmiş ve 31 
km.‘lik çevirme kanalı ile Beyşehir 
Gölü suları Seydişehir - Suğla 
Gölüne uğratılmadan Çarşamba 
Çayına derive edilmiştir. Beyşehir 
Gölünden itibaren 216 km. ‘lik 
isale kanalı ıslah edilmiş; Konya 
- Çumra Ovasında da Kısıkyayla, 
Postalcık ve Alemdar Regülatörleri 
ile I.II.III. Esas Sulama Şebekeleri 
kurulmuştur. Ayrıca ova kanalları 
açılmış ancak bu kısımlarda sulama 
şebekesi inşaatı yapılmamıştır.

Konya - Çumra I. Merhale Projesi 
adı altında toparlanan bu proje 
kapsamında, su kaynağı olarak 
1962 yılında Çarşamba Çayı 
üzerinde inşa edilen Apa Barajı ile 
2003 yılında işletmeye açılan Suğla 
Depolaması dahil edilmiştir. Konya 
- Çumra I. Merhale Projesinin 
başlıca su kaynağını Beyşehir gölü 
ile Çarşamba çayı teşkil etmektedir.

I. Merhale Projesi kapsamında 
işletmeye açılan; şebekeli 62010 
ha. sebekesiz olarak 11650 ha. 
olmak üzere toplam 73660 ha. 
sahada sulu tarım yapılmaktadır.

Konya - Çumra Ovasında 
daha geniş toprak kaynaklarını 
sulayabilmek, taşkın problemlerini 
çözmek, Konya Kenti içmesuyu 
konusunu incelemek, modern 
sulama metodlarıyla su 
kaynaklarının optimizasyonunu 
yaparak sulama alanlarını 
artırmak ve Tuz Gölün‘de kirlilik 
problemlerini önlemek gibi 
amaçlarla Konya - Çumra III. 
Merhale Projesi Planlama Raporu 
2000 yılında bitirilmiştir.

III. Merhale Projesi I. Merhale 
Projesinin sulama alanlarını 
da içine almaktadır. Ayrıca 
ilave su kaynağı olarak Göksu 
Havzasından, Konya kapalı 
havzasına su derivasyonu ele 
alınmıştır.  Proje sahası, Konya 
kapalı havzası ve Beyşehir 16400 
km2, Göksu havzası 1106 km2 
olmak üzere toplam17506 km2‘dir.

III. Merhale Projesi kapsamında; 
Avşar Barajı, Avşar-Bağbaşı İletim 
Kanalı, Bozkır Barajı ve HES., 
Bağbaşı Barajı, Mavi Tünel, 
Mavi Tünel HES., Mavi Tünel 
Regülatörü, Apa-Hotamış İletim 
Kanalı, Dineksaray HES., Hotamış 
Depolaması, Sulama ve Islah 
Tesisleri, Taşkın Koruma Tesisleri, 
Tuz Gölünü Koruma Tesisleri 
bulunmaktadır.

- Gelişme planında öngörülen 
tesislerin gerçekleştirilmesi ile; 
yılda sulamaya 1377,72 hm3 
, Konya İçme suyuna, yer altı 
suyundan ilave olarak 146 hm3. 
olmak üzere, toplam 1523,72 
hm3 su temin edilecektir.

- Toplam kurulu gücü 50,6 MW 
olan üç adet HES ile yılda 
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suyu Konya - Çumra ovasına derive 
etmektir.
TÜNEL AKAREKTERİSTİKLERİ: 
Su alma yeri : Bağbaşı Barajı, Yıllık 
derivasyon : 414,13 hm3/Yıl, İletim 
tipi : Basınçlı, Tünel iç çapı : 4.00 
m. 30cm. segman kaplama, Tünel 
kapasitesi : 36,00 m3/sn., Tünel 
uzunluğu : 16900 m. ( denge 
bacası Eksenine kadar.) Tünel 
uzunluğu : 17055 m. ( Santral 
Eksenine kadar.), Açılacak tünel 
uzunluğu : 17034 m., Tünel giriş 
kotu : 1115,00.m, Tünel çıkış kotu 
: 1094,90.m (Denge bacasında), 
Tünel çıkış kotu : 1063,95.m
Tünel eğimi : 0,001189 (Denge 
bacasına kadar, Üretilecek enerji : 
82,56 GWh/yıl, Tünel açım şekli : 
TBM Metodu,

Meslekte 25. Hizmet Yılını 
Dolduran ve 9 Dönem 
Yönetim Kurullarında 
Görev Alan Üyelerimize 
Yönelik Plaket Töreni 
Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Konya Şubesince, 18 
Kasım 2009 tarihinde, Konya 
Dedeman Otel‘de,  "Meslekte 
25.Yılını Dolduran", "Geçmiş 9 
Yönetim Kurulunda Görev Alan"  
Üyelerimize yönelik olarak Plaket 
Töreni düzenlenmiştir.

yüksekliği : 109,00 m, Temelden 
yüksekliği : 115,50 m
Kret uzunluğu : 458,00 m, Kret 
genişliği : 10,00 m, Menbe şev 
eğimi : 1.4 yatay 1.00 düşey m

MAVİ TÜNEL
Göksu Havzasından Konya kapalı 
havzasına su derive eden Mavi 
Tünel, Bağbaşı rezervuarından 
başlamakta, tünel Km: 16+900‘de 
santral denge bacasında sona 
ermektedir. Denge bacasından 
sonraki 134,00.m‘lik eğik tünel ise 
cebri boru olarak düşünülmüştür. 
Böylece toplam Mavi Tünel 
uzunluğu 17034,00 m. olmaktadır.

Mavi Tünel Konya -Çumra III. 
Merhale Projesinin kilit tesisi 
olduğundan inşaatına en önce 
başlanması öngörülmüştür. Mavi 
Tünel esas itibariyle sulama 
amaçlı bir tünel olduğundan çapı 
uzunluğuna göre açılabilecek 
minumum çapta seçilmiştir. 
Şuanda tünelin 5km.lik kısmı 
tamamlanmıştır. 

TÜNELİN YERİ: Yukarı Göksu 
Havzası ile Konya kapalı havzası 
arasında Konya‘ya 110 km Bozkır 
İlçe merkezine 25.km uzaklıktadır.
TÜNELİN AMACI: Sulama+Enerji ( 
72009 ha. Sulama 25 MW. Enerji ) 
Göksu-Avşar, Göksu-Bozkır, Göksu-
Bağbaşı Barajlarında toplanacak 

toplam 147,5 GWh. Enerji 
üretilecektir.

- Konya - Çumra Ovasında I. 
Merhale Projesi kapsamında 
halen sulanan sahalara ilaveten 
III. Merhale Projesiyle 192380 
ha. yeni alanda sulama ve ıslah 
tesisleri önerilmiştir. III. Merhale 
Projesinin toplam rantabilitesi 
1.55 ve iç karlılık oranı %9.1 
olarak hesaplanmıştır.

PROJENİN BİLEŞENLERİ:
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli 
İnşaatı iki ana bileşenden oluşur.
1- Bağbaşı Barajı
2- Mavi Tünel

BAĞBAŞI BARAJI
Konya - Çumra III. Merahale Proje 
sahasına Göksu Havzasından 
aktarılacak sulama suyunun 
depolanması amacıyla, bu 
havzada yapılacak üç barajdan en 
mansaptan olan Bağbaşı Barajıdır 
.Bağbaşı Barajının amacı; Göksu 
kolu üzerinde bulunan Bozkır 
Barajı ile diğer kol olan IIıcapınar 
deresi üzerinde yapılacak Avşar 
Barajında depolanacak suları Avşar 
Barajından bir derivasyon kanalı 
ile Bozkır Barajından dere yatağı 
ile kendi rezervuarına toplamak ve 
Konya-Çumra ovasına Mavi Tünel 
vasıtasıyla derive ederek, Konya-
Çumra III. Merhale kapsamında ki 
alanların sulanmasını sağlamaktır.

YERİ: Bağbaşı Barajı, Konya‘ya 110 
Km. Hadim ilçe merkezine 25.km. 
uzaklıkta Göksu nehri üzerindedir.
AMACI:Sulama + Enerji
BARAJ GÖVDESİ
Baraj tipi : Menba yüzü beton kaplı 
kaya dolgu
Kret kotu : 1189,00 m, Talvegden 
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1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 
Dönem Yönetiminde  görev alan 
Yönetim Kurulu Üyelerine, yönetim 
kurulunda bulundukları  esnasında 
yaptıkları hizmetlerin anısına 
plaketleri takdim edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine 
plaket takdiminin ardından, 
Harita Mühendisliğine yaptıkları 
katkılardan dolayı 25.yıl anısına 
Hüseyin ERKAN, Mehmet 
KARADENİZ, Mehmet YERCİ, 
Ahmet YAŞAYAN, Cemal BIYIK, 
Ahmet BERKSOY, Mehmet GÜRLER, 
İbrahim BAZ, Hayrettin GÜRBÜZ, 
M.Ali BÜYÜKALTUNEL, Fatma 
Gül BATUK, Abdülkadir ÇAKIR, 
Osman ARTAÇ, Enver ÜLGER, 
Hasan ŞENAY‘a  da plaket takdim 
edilmiştir.

Ayrıca Konya Şubesine yaptığı 
katkılardan dolayı Genel 
Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 

Sivil Toplum Kuruşları Temsilcileri, 
Bazı İl ve Bölge Müdürleri, HKMO 
Başkanı  Ali Fahri ÖZTEN, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan V. 
Fatih YILMAZ, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdür V. Osman 
İYİMAYA da katılarak Şubemizi 
onurlandırmışlardır.

Ayrıca  Plaket Törenine,  
Üyelerimize Akademi ve 
Üniversitede lisans eğitimini veren 
hocalarımızda davet edilmiş,  
Prof. Hüseyin ERKAN, Prof Dr. 
Mehmet YERCİ, Prof Dr. Cemal 
BIYIK,  Prof Dr. Hayrettin GÜRBÜZ, 
Prof Dr.Fatma Gül BATUK, Prof 
Dr.Enver ÜLGER, Öğ.Gör. Mehmet 
GÜRLER, Öğ. Gör.Mehmet 
Ali BÜYÜKALTUNEL ve birçok 
akademisyen de katılarak Şubemizi 
onurlandırmışlardır. Öğretmen ve 
Öğrencilerinin buluşması sırasında 
duygusal anlar yaşanmıştır.

Şube Başkanı Prof.Dr.Ferruh 
YILDIZ‘ın  açılış ve selamlama 
konuşmasının ardından Plaket 
Törenine geçilmiştir.  

İlk olarak 25. Hizmet Yılını 
dolduran 57 Üyemize Meslekte 25. 
Hizmet Yılı anısına plaketleri takdim 
edilmiştir.

Daha sonra Konya Şubesinin  

2003 yılında da "Meslekte 25. ve 
40. Yılını Dolduran" Üyelerimize 
yönelik bir Plaket Töreni 
düzenlenmişti. 

Birincisi 2003 yılında düzenlenen 
törenin ikincisi de  18 Kasım 
2009 tarihinde  düzenlenmiş 
oldu. Böylece gelecek yıllarda 
da mesleğimizde belli bir hizmet 
yılını dolduran Üyelerimize yönelik 
törenler düzenlenmesi için bir 
gelenek başlatılmıştır.
Törene Üyelerimizin yanı sıra, 
TMMOB.liği Şube Temsilcileri, 
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Konferansa, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Müsteşarı Ş. Önder 
KIRAÇ, TAU Genel Müdür V. 
Osman İYİMAYA, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı V. Fatih YILMAZ, 
HKMO Başkanı A. Fahri ÖZTEN, 
Meram Belediye Başkanı Dr. 
Serdar KALAYCI, Bakanlıkların 
Bölge Müdürleri, İl Müdürleri, 
Akademisyenler, Meslektaşlarımız, 
Üyelerimiz, Öğrenciler ve Davetliler 
katılmıştır.

Konferans 2 gün sürmüştür. İlk 
gün sabah ve öğleden sonraki 
oturumlarda bildiri sahipleri 
tarafından Arazi Yönetiminde 
Denetim konusunda yapılan 
araştırmalar ve hazırlanan tebliğler, 
ikinci gün öğleye kadar Coğrafi 
Bilgi Sistemleri konusunda bildiriler 
sunulmuştur.

İkinci gün öğleden sonra ise 
konuların etraflıca tartışıldığı panel 
düzenlenmiştir.

Panel Başkanlığını Prof. 
Hüseyin ERKAN yapmış Okan 
Üniversitesinden Prof. Dr. Enver 
ÜLGER, KTÜ den Prof. Dr. Cemal 
BIYIK, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünden Daire Başkanı 
Sedat BAKICI, TUGEM‘ den Daire 
Başkanı Hasan DURSUN, Konya 

Tarımsal Üretim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü, Aksaray 
Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü, Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Harita Mühendisliği Bölümü, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümü, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Geomatik 
Bölümü Öğretim Elemanlarının 
bilimsel katkıları ile Konya ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin 
teknik destekleri ile yapılmıştır.

AKYÜREK‘e de Şubemizce plaket 
takdim edilmiştir.

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulları 
adına Ayhan ERSÖZ tarafından,  
Konya Şubesine yaptığı hizmetlerin 
anısına Şube Başkanımız Feruh 
YILDIZ‘a da plaket takdim edilmiştir.

Törene katkılarından dolayı ilgililere 
teşekkür ederiz.

Arazi Yönetiminde 
Denetim ve CBS 
Uygulamaları Konulu 
Konferans Düzenlendi

HKMO Konya Şubesince 18-
19 Kasım 2009 tarihlerinde 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
Mevlana Kültür Merkezinde "Arazi 
Yönetiminde Denetim ve CBS 
Uygulamaları" konulu konferans 
düzenlendi.

Etkinlik; Konya Şubesinin 
yürütücülüğünde, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürlüğü, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Tarım ve Köyişleri  Bakanlığı, 
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haritacıların genel kurula katılım 
konusunda isteksiz davrandığından 
bahsetti.

Adayların ilanını müteakip Genel 
Kurul sona erdi. Prof.Dr. Ferruh 
YILDIZ tarafından önerilen adaylar 
dışında başka bir adaylık talebi 
olmamıştır.

2.gün Şube Binasında seçim 
yapılarak 10.döneme ait 7 Asil 7 
Yedek üye ve 28 Genel Merkez 
Delegesi seçilmiştir.

Olağan Genel Kurul ve seçimler 
olgunluk içerisinde ve başarıyla 
gerçekleştirilmiştir.Genel Kurula 
bizzat gelerek onurlandıran, telgraf 
ve çiçek gönderme nezaketinde 
bulunan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK‘e 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim ALTAY‘a Meram Belediye 
Başkanı Dr.Serdar KALAYCI‘ya 
Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet HANÇERLİ‘ye isimlerini 
sayamadığımız diğer Protokol 
ve TMMOB‘ne bağlı meslek 
odalarına, tüm üyelerimize teşekkür 
ederiz.

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasının ardından 
Başkanlık Divanına Hikmet ÇAY 
Katip Üyeliklere Cihan ALTUNTAŞ 
ve Ahmet TELCİ seçildi.

Divanın teşekkülünün ardından  
Şube Başkanı Prof.Dr.Ferruh YILDIZ 
bir konuşma yaparak 9.Dönemde 
gerçekleştirilen faaliyetler, mesleğin 
sorunları, önümüzdeki dönem 
faaliyetlerinin neler olacağı 
konularına değindi.

Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürü Mustafa TARTAR, Jeo.
Müh.Odası II.Başkanı Fethullah 
ARIK, Konya Büyükşehir Bel.Bşk.V. 
Fatih YILMAZ, HKMO Genel 
Sekreteri Ertuğrul CANDAŞ‘ın 
konuşmalarının ardından Şube 
Sekreteri Mustafa YILMAZ 9.Dönem 
faaliyetleri hakkında katılımcılara 
bilgi aktardı.

Dilek ve temenniler bölümünde 
Üyemiz Hüseyin ŞAHİN söz alarak 
Harita Mühendisi ünvanı sayesinde 
birçok kurum ve kuruluşta görev 
alan yönetici ve üyelerin, genç nesil 

Büyükşehir Belediye Başkan V. 
Fatih YILMAZ, Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulu Bölge 
Müdürlüğünden Tuba FİLİZ  Panelist 
olarak katılmışlardır.

Konferansa yoğun bir katılım olmuş 
ve ilgi ile izlenmiştir.  

Konya Şube 10. Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı

Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu 
16 Ocak 2010 tarihinde İnşaat 
Mühendisleri Odası Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi.
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AKP Konya İl Başkanı
Av. Ahmet SORGUN 
Ziyaret Edildi

02.02.2010 tarihinde Şube 
Yönetimince Ak Parti Konya İl 
Başkanı Av. Ahmet SORGUN 
ziyaret edildi. 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet HANÇERLİ
Ziyaret Edildi

19.02.2010 tarihinde Şube 
Yönetimince Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet HANÇERLİ, Bşk. 

üyelerimiz davet edilmiştir. Bayan 
üyelerimizin yoğun bir ilgisi ve 
katılımı olmuştur. Üyelerimize 
teşekkür ederiz.    

Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Mehmet BABAOĞLU 
Ziyaret Edildi

02.02.2010 tarihinde Şube 
Yönetimince Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet BABAOĞLU ziyaret 
edildi. 

10.Dönem Yönetim Kurulunu 
tebrik eder çalışmalarında başarılar 
dileriz.   

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Dolayısıyla Şubede Etkinlik 
Düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Şubemiz Sayman Üyesi Berrak 
AKIŞ‘ ın öncülüğünde Şubemiz 

hizmet binasında düzenlenen 
kokteyl ile kutlandı. Düzenlenen 
kokteyle Şubeye kayıtlı tüm bayan 
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Tapu ve Kadastro 
5. Bölge Müdürlüğünden 
Odamıza Ziyaret

04.02.2010 tarihinde, Tapu ve 
Kadastro 5.Bölge Müdürü, Müdür 
Yrd. Şube Müdürleri, Meram, 
Selçuklu ve Karatay İlçeleri 
Kadastro ve Tapu Sicil Müdürleri ile 
çalışanları Şubemizi ziyaret etti.

05.03.2010 tarihinde Şube 
Yönetimince Meram Belediye 
Başkanı Dr. Serdar KALAYCI, Bşk. 
Yrd. Celal CAN ziyaret edildi.

Yrd. Hüseyin BARAN, Şube Md. 
Mehmet TOKNAL ve Belediyede 
çalışan Harita Mühendisleri Ziyaret 
edildi.

Meram Belediye Başkanı 
Dr. Serdar KALAYCI, 
Bşk. Yrd. Celal CAN 
Ziyaret Edildi
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Samsun Şubesi 9. Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi 9. Olağan 
Genel Kurulunu yaptı.Yapılan 
seçimlerde 5 dönemdir şube 
başkanlığı yapan Ertuğrul ÇÖL‘ün  
listesi tek liste halinde seçime girmiş 
ve tekrar seçilmiştir. 
 
Seçim sonuçları kesinleştikten 
sonra yapılacak ilk yönetim 
kurulu toplantısında en yaşlı üye 

başkanlığında, Yönetim Kurulu 
kendi arasında görev dağılımı 
yapacaktır. Seçim sonrasında 
Ertuğrul ÇÖL, tüm üyelere 

kendilerini yeniden seçtikleri 
için teşekkür etmiştir. Ayrıca 
çalışmalarına kaldıkları yerden 
devam edeceklerini ve her konuda 
üyelerinin yanında olacaklarını 
bildirmişlerdir.

 

 

Şubemizin 9. Dönem 
Yönetim Kurulu
Görev Dağılımı Yapıldı

Harita  ve Kadastro  Mühendisleri  
Odası  Samsun Şubesinin  9. 
Olağan Genel Kurulunda seçilen 
yeni Yönetim Kurulu üyeleri 
yaptıkları ilk toplantıda görev 
dağılımı yaptı. 

Yönetim Kurulumuz, Samsun 
Eski İl Temsilcimize ve Yeni  
Yönetim Kurulunda Görev 
Almayan Eski Üyelere 
Toplantı Düzenlendi 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi  yeni 
Yönetim Kurulu olarak, 16 yıl 
Harita Mühendisleri Odası Samsun 
İl Temsilciliği yapmış olan Serdar 
TÜRKEŞ’in, Büyükşehir Belediyesi 
Emlak Daire Başkanlığı görevinden 
emekliye ayrılması nedeni ile 
Harita Mühendisleri Odası Samsun 

İl Temsilciliğinden de ayrılmıştır. 
Şube yönetimi olarak Samsun İl 
Temsilciliğinden ayrılan Serdar 
TÜRKEŞ’e ve 8. dönem Yönetim 
Kurulunda görev yapmakta olan 
9.dönem yeni Yönetim Kurulunda 
görev almayan Mecit KARAİSMAİL, 
Abdullah ALEMDAROĞLU, 
Çetin ÇELİK, Baki SOMUNCU, 
Aydın KÖSE’ ye yapmış oldukları 
başarılı görevlerinden dolayı Oda 
merkezinde eşleri ile birlikte kahvaltı 
düzenlenmiş ve kendilerine Şube 
anısına plaket verilmiştir. 
Kahvaltıda konuşma yapan Şube 
Başkanı Ertuğrul ÇÖL, arkadaşların 
Oda yönetiminden ayrıldıkları 
anlamına gelmediğini,bu dönem 
içerisinde sürekli yanlarında 

SAMSUN
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olacağını yani fahri Oda yöneticisi 
olarak devam etmeleri gerektiğini  
söyleyen  ÇÖL, bundan sonraki 
yaşamlarında kendilerine başarılar 
dileyerek verdikleri hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etmiştir.

Ziyaret

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi  yeni Yönetim 
Kurulu olarak Canik Kaymakamı 
Sayın Abdullah KALKAN ve 
Canik Belediye Başkanı Sayın   
Osman GENÇ ziyaret edildi. 
Belediye Başkanımız Osman 
GENÇ’e imar planlarının ve diğer 
ilçe alt yapılarının yapılmasında 
Harita Mühendisinin yetki ve 
sorumlulukları ile belediye 
çalışmalarında haritacılığın 
öneminden bahsedilmiştir. Sayın 

Belediye Başkanımız, hizmetlerin 
yürütülmesinde tecrübeli harita 
mühendisine ihtiyaç duyduklarını 
fakat; belediye hizmetlerinde bu tür 

elemanı tutmakta zorlandıklarını 
ifade etmişlerdir.  

HKMO Samsun Şubesi Başkan 
Yardımcısı Faruk DÖNMEZ de 
Oda olarak belediyelerimize her 
türlü desteği sağlama konusunda 
hassasiyetlerimizi belirtmişlerdir. 
Canik Kaymakamı  Abdullah 
KALKAN ve Canik Belediye Başkanı 

Osman GENÇ’in kendilerine 
yakin ilgi gösterdiğini belirten 
Şube Başkanı Ertuğrul ÇÖL bu 
ziyaretlerin devam edeceğini 
söylemiştir.

Ziyaret

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu,İlkadım 
Belediye Başkanı Sayın Necattin 
DEMİRTAŞ’ı makamında ziyaret 
etti. Oda Başkanımız Sayın 
Ertuğrul ÇÖL ,mesleğimiz ve 
Oda çalışmaları hakkında bilgi 

verdi.Ayrıca belediyenin alt 
yapı ve imar çalışmalarında 
harita mühendislerine ne kadar 
ihtiyaç olduğu dile getirildi.
Belediye Başkanımız Sayın 
Necattin DEMİRTAŞ, teknik alt 
yapıda ve imar işlerinde harita 
mühendislerinin önemini belirtti.

Oda Başkanımız Sayın Ertuğrul 
ÇÖL ,oda olarak belediyelerimize 
hertürlü desteği sağlama 
konusunda hassasiyetlerini söyledi.

Vali Ziyareti

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesinin, 9. 
Olağan Genel Kurulu sonucunda  
oluşan yeni Yönetim Kurulu 
Samsun Valisi Sayın Hasan Basri 
GÜZELOĞLU’nu makamında 
ziyaret etmiştir. Şube Başkanı Sayın 
Ertuğrul ÇÖL, Sayın Vali’ye  HKMO 
Samsun Şubesi olarak yaptıkları 
çalışmalardan bahsederek ,  
harita mühendislerinin çalışma 
alanları hakkında bilgi verildi.
Harita Mühendislerinin önemi 
vurgulanarak hemen hemen 
tüm kurumlarda en az bir harita 
mühendisi bulundurulması gerektiği 
belirtildi. 

Harita Mühendisliği görevinin 
her türlü yatırımın başlangıcı 
ile başladığı, günümüzde 
oldukça önem kazanan olmazsa 
olmaz haline gelen Coğrafi 
Bilgi Sisteminin alt yapısının 
oluşabilmesi için önce tamamen 
çözülmesi gerektiğini ifade 
eden ÇÖL, ülkemizde birinci 
Kadastronun büyük ölçüde 
bittiğini yenileme çalışmalarının 
ve orman niteliğini kaybetmiş 
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öğrencilerin okulda öğrendikleri 
teorik bilgilerin, Odamızın 
yardımıyla, kurumlarda çalışan 
meslektaşların uygulama 
alanlarında, pratik bilgilerle 
pekiştirilmesi gerektiğini ifade 
etmiştir.

Konuşmanın sonunda Şube Başkanı 
ÇÖL, Sayın Valimize, Odamıza 
ve Harita Mühendislerine bakış 
açısı için teşekkürlerini sunarak 
valiliğe mühendislik açısından her 
türlü danışmanlık ve destek hizmeti 

verebileceklerini ifade etmiştir.

Üyelere Netcad Eğitimi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi ,Netcad 
firması ile birlikte üyelerin eğitimine 
katkı vermek ve meslekte olan 
yeniliklere adapte olmaları için 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Laboratuarında (Pro_Netpro)ile 
ilgili programın eğitimi konusunda 
seminer düzenlendi. Oda Başkanı 
Ertuğrul ÇÖL ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Çetin ÇELİK üyelere destek 
amaçlı kursa bizzat katılarak 
eğitimi yakından izledi. Şube 
Başkanı ÇÖL, "Bundan önce de 
14-17 Ocak tarihleri arasında 
(Anamodül+Netsurf) eğitimi 
verilmiştir" dedi. Oda Başkanı 
Ertuğrul ÇÖL  eğitim için mekan 
desteğinde bulunan Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın 
Hüseyin AKAN‘a ve Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
Müdürü Sayın Birol ELEVLİ‘ye 
katkılarından dolayı teşekkür etti.

arazilerinin güncellenmesi 
çalışmaları ile Kadastronun 
Avrupa standartına ulaşacağını 
belirtmiş ve Harita Mühendisliğinin 
teknolojiyi en yakından takip 
eden Mühendislik dalı olduğunu 
söylemiştir. Belediyelerde ve 
Özel İdare lerde gereğince 
Harita Mühendisi istihdam 
edilmediğini bununda karmaşalara 
neden olduğunu,bugünki 
günde mülki idare sınırlarının 
haritaya bağlanmamış olması 
mahkemeleride meşgul ettiğini 
belirtmiştir.

Bunun üzerine vali bey toplumda 
iki şeyin çok önemli olduğunu 
vurguladı: İnsan ve mal.
Mal denilincede akla tapu ve 
kadastronun geldiğini ve burada 
da en önemli görevin harita 
mühendislerine düştüğünü söyledi.
Yanlız ülkemizde hem kurum hem 
de toplum bakımından harita 
mühendislerinin hak ettiği yerde 
olmadığını ifade etti.

Üniversitenin Odayla ilişkilerini 
soran Sayın  Valimiz, diyalogların 
daha çok kurulması  ve 
koordinasyonun sağlanarak  
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Ziyaret

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yönetim 
Kurulu Atakum Belediye Başkanı 
Sayın Metin BURMA’yı  makamında 
ziyaret etti.Oda Başkanımız Sayın 
Ertuğrul ÇÖL  mesleğimiz ve oda 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.    
Belediye Başkanımız Sayın Metin 
BURMA Samsun'un kalkınmasında 
meslek odalarına çok büyük 
görevler düştüğünü,birlik ve 
beraberlik içinde hareket 
edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Ayrıca Sayın Metin BURMA imar 
uygulamaları konusunda Oda 
üyelerine seminer verilmesini ve 
uygulama konusunda titizlikle 
davranılması gerektiğini söyledi.
Oda Başkanımız Sayın Ertuğrul 
ÇÖL, belediyelerimize her türlü 
desteği sağlama konusundaki 
hassasiyetlerini belirtti ve imar 
uygulamaları konusunda 
seminerler verileceğini söyledi.
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Özel Büro Ziyaretleri 

Şube Yönetim Kurulu üyeleri serbest 
çalışan harita mühendislerini 16 
Ocak 2010 tarihinde ziyaret etti. 
Bu ziyaretlerde öncelikle şube 

çalışmaları hakkında üyelere 
bilgiler verildi. Arkasından 
üyelerimizin sorunları ve görüş/
önerileri dinlendi. Bundan 

Belediyesi, İller Bankası, Devlet Su 
İşleri, İl Özel İdaresi, Karayolları 
ve Bayındırlık İl Müdürlüğünde 
çalışan harita mühendislerini ve 
işyeri temsilcilerini ziyaret etti. 

Bu ziyaretlerde Oda faaliyetleri 
hakkında bilgiler verildi ve 
üyelerimizin önerileri dinlendi. 
Bundan sonra yapılacak 
çalışmaların etkinliğinin 
arttırılabilmesi için neler 
yapılabileceği hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

sonraki Oda faaliyetlerinin daha 
da geliştirilebilmesi için görüş 
alışverişlerinde bulunuldu.

Resmi Kurum Ziyaretleri 

Şube Yönetim Kurulu üyeleri 18-19 
Ocak 2010 tarihlerinde, iki günlük 
program çerçevesinde Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Harita 
Mühendisliği Bölümü, Trabzon 

Kadastro Bölge Müdürlüğü, 
Kadastro İl Müdürlüğü, Trabzon 

TRABZON
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HKMO Trabzon Şubesi 9. Olağan 
Genel Kurulu 23 Ocak 2010 
Cumartesi günü Şube Binasında 
gerçekleştirildi. Genel Kurulda 
saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından Başkanlık 
Divanı Seçimi yapıldı; Divan 
Başkanlığına Prof. Dr. Cemal 
BIYIK, Yardımcılığına Ali BATMAN, 
Yazmanlığa Sibel SEYHAN oybirliği 
ile seçildi. 8. Yönetim Kurulu 
adına Fazıl UZUN Yönetim Kurulu 
Raporunu ibraz eden bir konuşma 
yaptı. Konuşmanın arkasından 
9. dönem yönetim kuruluna ve 
Genel Merkez delegeliğine aday 
olmak isteyenlerin dilekçeleri 
genel kurula okundu. Dilek ve 
temenniler bölümünde 8. dönem 
yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. 
Tahsin YOMRALIOĞLU söz aldı. 
Konuşmaların arkasından Divan 
Kurulu Başkanı genel kurulu 
sonlandırdı.

Sinema Buluşması

Şubemizin Sosyal Etkinlikler 
Komisyonu, 26 Şubat 2010 
tarihinde yaklaşık 60 üyemizin 
katıldığı bir sinema buluşması 
etkinliği düzenlenmiştir. Bu etkinlik 
kapsamında yönetmenliğini ve 

senaristliğini Zülfü LİVANELİ’nin 
yaptığı “Veda” filmi izlenmiştir. 
Filmde Salih BOZOK’un 
anlatımıyla, Atatürk’ün 
hayatı, hayatının dönüm 
noktalarının, vatanı kurtarmak 

Genel Kurul 

HKMO Trabzon Şubesi 9. Olağan 
Genel Kurulunun ardından Yönetim 
Kurulu Asil ve Yedek Üyelikleri ile 
Genel Merkez Delege seçimleri 
24 Ocak 2010 Pazar Günü 
şube binasında yapıldı. Büyük bir 
olgunluk içinde gerçekleştirilen 
seçimlerde harita mühendisi 
üyelerimiz birlik ve beraberlik 
mesajı verdi. Sabah saatlerinde 
başlayan seçimler 16.00‘da son 
buldu. 

Yönetim Kurulu Görev 
Dağılımı 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Trabzon Şubesi 9. Yönetim 
Kurulu ilk toplantısını 28.01.2010 
tarihinde, en yaşlı üyesi sıfatıyla 
Fazıl UZUN başkanlığında 
gerçekleştirmiş ve görev dağılımını 
yapmıştır. 
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ziyaret ederek demiryolu projesinin 
bir an önce hayata geçirilebilmesi 
için destek istediler.

Dünya Kadınlar Günü 
Etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Trabzon Şubesi ve Türk 
Kadınlar Birliği Trabzon Şubesinin 
beraber düzenlediği “KADIN 
MÜLKİYET HAKKINI ARIYOR!” 
isimli etkinlikle kutlandı.

HKMO Trabzon Şube Başkanı 
Fazıl UZUN ve Türk Kadınlar Birliği 
Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Gülnur GÜLOĞLU’nun açılış 
konuşmasını yaptığı etkinlikte, 
KTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 

projesi‘ olduğunun altı çizildi. 
Projenin artık hayata geçirilmesi 
ve bunun bir fırsata verilmesi 
noktasında süreci hızlandıracak 
ortak bir platformda hareket 
etmenin önemi vurgulandı.
Şube II. Başkanı Recep 
NİŞANCI’nın da aralarında 
bulunduğu platform üyeleri 
Trabzon Belediye Başkanı Dr. 
O. Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU’nu 
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÖZEN’i 

için ölüme meydan okuyan bir 
kuşağın komutanının hikayesi 
anlatılmaktadır.

Demiryolu Platformu 

MÜSİAD, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası, Makine, 
Jeoloji ve İnşaat Mühendisleri 
Odaları ile KTÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölümünün katılımıyla Trabzon-
Erzincan Demiryolu Platformu 
kuruldu. Demiryolu Platformundan 
yapılan ilk açıklamada, Trabzon‘un 
jeo-stratejik önemine vurgu 
yapılarak, şehrin en önemli 
meselelerinden birinin ‘demiryolu 
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köy okulu öğrencilerinin eğitim, 
sağlık vb. ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçlamaktadır.  Proje kapsamında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 
öğretim üyeleri, sponsor firmalar 
ve çeşitli kuruluşlarca bu projeye 
destek sağlanmaktadır. 

Her yıl organize edilmesi planlanan 
“Kardeş Köy Okulu Kampanyası” 
‘nın ilki 12 Mart 2010 tarihinde 
gerçekleştirilecektir.  Bu amaçla 
başlatılan çalışmalarda köy okulu 
kütüphanesinin ve öğrencilerin 
temel kitap-kırtasiye ihtiyaçları 
belirlenmiş ve bu ihtiyaçların 
teminine yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır. Maddi yardımın kabul 
edilmediği kampanyada ilköğretim 
öğrencilerine yönelik okul ve 
hikâye kitapları, SBS’ye yönelik 
hazırlık kitapları ve testleri, kırtasiye 
ihtiyaçları, sağlık malzemeleri 
ve oyuncak gibi malzemelerin 
bağışlanması planlanmaktadır. 

değildir. Kadınlarımızın toplumdaki 
yeri ve görevleri konusunda bir 
birey olarak kişiliğini kazanması ve 
toplum içinde hak ettiği yeri alması 
gerekmektedir. Kadın hakları insan 
hakları kavramından ayrı tutulamaz. 
Kadınlarımız insan oldukları için 
her yerde ve herkes için geçerli 
olan haklara sahip olmalıdırlar. 
Kadınların ekonomik özgürlüğünün 
güvencesi olan taşınmaz 
mülkiyeti edinimi önündeki 
tüm miras hukuku ve kadastro 
tespitlerinin uygulanmasındaki 
engeller ortadan kaldırılmalıdır. 
Ülkemizde de eğitimin yükselmesi 
ve kadınlarımızın sosyal hayata 
girmelerine paralel olarak kadın 
hakları gelişme göstermektedir. Bu 
vesile ile tüm dünya, ülkemiz ve 
üyelerimiz arasında görev yapan 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü kutluyoruz” 
denildi.

Sosyal Sorumluluk Projesi  
Kardeş Köy Okulu Projesi

HKMO Trabzon Şubesi ve KTÜ 
Harita Mühendisliği Öğrenci 
Kulübü, yardımlaşmaların 
toplumları geliştirip en ileri 
seviyeye götüreceğinin bilinciyle 
başlattıkları bu proje ile kardeş 

Dr. Bayram UZUN tarafından 
“Dünya’da ve Türkiye’de Kadının 
Mülkiyet Hakkı” konulu bir söyleşi 
düzenlendi. 

Etkinliğin arkasından yapılan 
basın açıklamasında; “8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü, tüm 
dünyada, kadınların eşitlik, 
kalkınma ve daha huzurlu yaşam 
özlemlerini ve isteklerini dile 
getirdikleri, birlik ve beraberlik 
günü olarak kutlanmaktadır.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin odak 
noktasında yer alan kadınlarımız, 
üstlendikleri, misyonu yaşatma 
görevini ülkenin yaşadığı 
problemlerin birinci derecede 
muhatabı olmalarına rağmen 
hiçbir fedakârlıktan çekinmeden 
yerine getirmiş; modern ve çağdaş 
Türkiye’nin oluşmasında söz sahibi 
olmuşlardır. Kadının ihmal edildiği 
bir toplumun varlığını sağlıklı 
bir şekilde sürdürmesi mümkün 
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KÜLTÜR VE SANAT

SOLDAN SAĞA
1- Barınağı boyunca deniz araçlarının yanaşabildiği, ana yapıdan veya kıyıdan denize doğru 

uzanan beton veya taş yapı 2- Genişlik – Emir veren, üst – Bir nota 3- Bir göz rengi – Bir 

kürk hayvanı 4- Çok çalışan, çalışkan 5- Bir olumsuzluk ön eki – Bir nota 6- Likit gaz 

(kısaltma) – İskele rıhtım ya da gemilerde halatları bağlamak için çelik, dökme demir ya da 

ağaçtan yapılan silindirik cisimler 7- Bir sayı – Bir ısteka oyunu 8- Birbirleriyle dik açı ile 

kesişen, harita referans sistemlerine temel teşkil eden ve düz çizgilerden oluşan ağ – Bir nota 

9- Eski dilde su – Ticari değeri olan eşya 10- Arzulanan doğruluk ve duyarlılıkta olmayıp 

daha sonra güncelleştirilmek üzere geçici kullanım için kabul edilen değer

YUKARDAN AŞAĞI
1- Hidrografik datum düzleminden deniz, göl veya nehir yatağına olan düşey uzaklık 2- En 

kısa zaman birimi – Boru, baca, direk vb. şeylerin açık olan üst bölümünü karumak için 

takılan başlık 3- Takımın kısaltması – Antre 4- Galyumun simgesi – Argoda esrar 5- İş, 

eylem – Sığ bir göl ya da körfezin dış güçlerin taşıdığı özdeklerle dolup kara durumuna 

gelmesi 6- Atların alnından alt çenesine uzanan beyazlık – Bir erkek adı 7- Uzak – Bir 

renk 8- Kayaç kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması – Bir soru eki 

9- Karışık renkli – Eski dilde su – Bazı spor dallarında iki kişi, iki takım veya iki taraf arasında 

yapılan karşılaşma 10- Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Kısaltma) – Akıllı, zeki 

kimse

BAHAR ŞİİRİ 

Bu sabah mutluluğa aç 

pencereni

Bir güzel arın dünkü kederinden

Bahar geldi bahar geldi güneşin 

doğduğu yerden

Çocuğum uzat ellerini

Şu güzelim bulut gözlü buzağıyı

Duy böyle koşturan sevinci

Dinle nasıl telaş telaş çarpıyor

Toprak ananın kalbi

Şöyle yanıbaşıma çimenlere 

uzan

Kulak ver gümbürtüsüne 

dünyanın

Baharın gençliğin ve aşkın

Türküsünü söyliyelim bir 

ağızdan

Ataol Behramoğlu
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Kazım Melikoğlu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi 
Ankara, kmelikoglu@yahoo.com

HERŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL:

Bu sayıda oynanacak bir elin bulunmasında çekilen 
zorlukları gösteren kart dağılımından örnek vermek 
istedim. Bu elde Güney için 3NT oynamak çok 
kolay. Ama 3 NT’yi bulmak çok kolay değil. İnsan 
yaşamının her döneminde, belirli bir konuda sonuca 
gitmekte çekilen zorluklar vardır. Bazen kendi 
içgüdülerine inanıp başaranlara büyük oyuncu derler. 
Başaramasan da üfürükçü derler. Yinede seçim 
yapmak kendi elimizdedir. Aşağıda böyle bir duruma 
örnek olacak bir kart dağılımı bulacaksınız.  

Konuşmalar

Konuşma sırası güneyde olduğu için oyunu dörtlü 
sinek, dörtlü kara ve 14 OP ile bir karo diye açar. 
Batı pas der. Kuzey kural gereği dörtlü majör 
kozlarından küçük olanı söyleyerek 1♥ diye yanıt 
verir. Doğu elinde onbeş onör puanı ve tek aslı altılı 
kör ile bir şey söylemeden pas der. Sıra oyunu açana 
Güney geldiğinde elinde dörtlü kör yada pik olmadığı 
için zorunlu olarak 1NT yanıtını verir. 

♠A J 62 
♥DV64
♦73
♣942

♠D84
♥8
♦V10852
♣10876

N
W E

S

♠9 7 5
♥A9753 2
♦AR
♣A 3

♠R103
♥R10
♦ Q964
♣RDV 5

KUZEY DOĞU GÜNEY BATI

PAS PAS 1NT PAS

PAS PAS

 
    
Doğal alarak Batı pas geçer. Kuzey iki kör diyemez, 
körü beşli değil. İki pik diyemez, puanı zon oynamak 
için yeterli değil. Kuzey pas der. Sıra doğuya 
geldiğinde doğu çaresizlik içersinde tekrar pas der. 
Bu kart dağılımında Kuzey - Güney ikilisinin elinde 
toplam 14 + 8 = 22 OP vardır. Kuzey- Güney 
ikilisi bu dağılımla 3NT oynar ve yapar. Ama 3NT 
bulunamadı. Acaba Güney biraz kendini zorlayarak 
oyunu 14 OP ile olmaz ya birazda sözüm ona 
kendine güvenip 1Nt açsaydı; kuzey 1NT ye iki sinek 
ile Stayman yapıp ortağının dörtlü major (büyük) 
kozlarını soracaktı. Bu arada Doğu iki kör diyerek 
araya girebilir. Doğunun toplam altı kayıp eli var. 
İki körle araya girmesi gayet normal. İsterseniz 1NT 
üzerine araya girme konuşmasını iler ki yazılarımıza 
bırakalım. Biz Doğunun pas geçtiğini güneyinde 
elinde 4’lü major kozu olmadığı için 2 Karo diyerek 
yanıt verdiğini kabul edelim. Batı pas geçer. Kuzey 
ortağına doğal olarak 2NT yada ortağında en fazla 
17OP var umuduyla 3NT diyebilirimi? Siz olsaydınız 
ne derdiniz?  Kart dağılımlarını ortağa bildirmek için 
bazen insan çaresizlik içinde kala biliyor.
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Lebensohl

Lebensohl(Konvansiyonu) Yapılandırması;1 NT 
açan ortaktan sonra ilk karşı konuşmacı tarafından 
yapılan araya girme üzerine; 1NT açanın ortağı 
tarafından uygulanan konuşma biçimine denir.  Başka 
bir söylemle Lebensohl 1NT açılışı üzerine karşı 
oyuncular (Overcall) üste konuşma yaptığı zamanda 
kullanılan bir yapılandırma yöntemidir. 1 Kozsuz 
açışından sonra, karşı oyunculardan ilk konuşmacı 
araya girmesi üzerine 1NT açanın ortağı aşağıda 
ki sıralı konuşmalardan birini yaparsa anlamları 
konuşmaların devamında verildiği gibidir:

1. Kontr çekerse: Ceza. Aman ortak biz zon 
yapamayız. Ama onları batırırız demektir. 

2. İki seviyesinde yeni renk söylerse: 
Söylediği renkte oynamak istediğini belirtir. 

3. Üç seviyesinde yeni renk: O renkte zon 
oynamak ister. 1NT açan zon için karar verir. 

4. 2Nt derse: İşte bu ( Lebensohl ) 
yapılandırmasıdır. Ortağının zorunlu olarak üç 
sinek söylemesini ister. Bu 1Nt açanın üç sinek’e 
zorunlu Transferidir. 

Açıcı zorunlu olarak 3 Cl demesi üzerine 
yanıtçı şu konuşmalardan birini yapa bilir: 

1. Pass
2. Overcall renginden daha küçük bir renk söyler: 

Oynamak için.
3. Overcall renginden daha büyük bir renk söyler: 

Zon oynamaya davet etmiş olur.
3. Q-bid (araya girenin kozunu söylerse) Overcall 

renginde durdurucu var ve stayman.
3. 3 NT: Overcall renginde durdurucu var ve dörtlü 

majör yok.

Hemen Q-bid: Karşı oyuncu kozunu üç düzeyinde 
söylerse, en az bir dörtlü majörü var ve hasmın üste 
konuştuğu (overcall) renginde durdurucu yok. Şimdi 
1NT açan sırasıyla varsa ilk dörtlü majörünü söyler.

1. Overcall renginde durdurucu varken dörtlü majör 
yoksa 3 Nt der.

2. Overcall renginde durdurucu yoksa ve dörtlü 
majör de yoksa:

1. Minimum Nt açış puanı ile 4 Cl ya da 4 D ile uzun 
minörünü (eşitse iyisini ) söyler.

2. Eğer cevapçının majör rengi biliniyorsa 
4–3 uyumlu renk ile (fit) majör renkte 10 el 
alabileceğini tahmin ediyorsa, 4 majör kontratı 
deneyebilir.

3. Maximum NT açış puanı ile ya 5 seviyesinde 
uzun minörünü söyler, ya da Overcall rengini 4 
seviyesinde Q-bid ederek ortağından 5 seviyesinde 
minör söylemesini ister.

Hemen 3 NT derse: Overcall renginde durdurucu 
yok, dörtlü majör yok, rakip araya girmeseydi de( 
9–12 OP) 3 NT diyecektim anlamındadır.
1NT Açan sırası ile: Araya girilen renkten 
durdurucusu varsa Pas der.
1. 5'li majör renk varsa 4 seviyesinde söyler.
2. Daha iyi bir kontrat araştırır.

NT AÇILIŞLARINA GERBER YAPILANDIRMASI
Eşiniz 1NT/2NT açışı veya 1NT/2NT Konuşması 
sonrasında As veya Rua sormak için kullanılır.4♣  
Asları ve sonrasında 5♣  Ruaları sorar.
(Eğer doğal oynanıyorsa 3NT açışı sonrası 
4♣ stayman 'dır) 

Gerber yapılandırmasına yanıtlar: 

4♣
Asları 
sorar

4♦
0   
yada   
4 5♣

Ruaları 
sorar 

5♦
0 
yada 
4

4♥ 1 5♥ 1

4♠ 2 5♠ 2

4NT 3 5NT 3

  
Not: Eğer Gerber' yapılandırmasını başlatan taraf 
sonrasında 5♣'den başka bir konuşma yaparsa bu 
oynamak içindir (4NT dahil).

İyi oyunlar. Internet üzerinden Briç oynamak isterseniz, 
biz internette sizleri bekliyoruz.  
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Anadolu`nun Kayıp Şarkıları

Yönetmenliğini  Nezih Ünen'in yaptığı 
Film, 12 Mart'ta Türkiye sinemalarında 
vizyona girdi. 

Antik kültürleri, imparatorlukları, 
mitolojileri ve yaşanmış görkemiyle 
dünyada eşi benzeri olmayan 
Anadolu’nun 10 bin yılı aşan bir 
geçmişten kalma egzotik mekanları ve 
insanları arasında yaşanan bir müzikal yolculuk.

Anadolu’nun Kayıp Şarkıları, bir müzikal-belgesel olarak 
belki de türünün ilk örneği: Anadolu halkının kendi 
mekanında ve provasız kaydedilen otantik performansları, 
20 benzersiz şarkı halinde yeniden düzenlenirken bazıları 
ise orijinal halinde bırakıldı.

Bu yolculuk, müzik ve kültürün nasıl olup da hayat, 
coğrafya ve çalışma ortamından türediğini gözler önüne 
sererken, Anadolu’nun zengin kültürleri de müzik, dans 
ve ritüeller temelinde keşfediliyor. Bu insanları saran ve 
yaşam biçimlerini etkileyen büyüleyici çevre de filmin şiirsel 
anlatımına katkıda bulunuyor. 

Kapital Manga

2 ciltten oluşan Kapital Manga, 
bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl 
Marx'ın başyapıtı Kapital'i manga 
tarzında öyküleştiriyor. Kapital'in 
özü ve temel kavramları, bir peynir 
fabrikasındaki üretim süreçleri 
etrafında gelişen çarpıcı bir öyküyle 
iç içe anlatılıyor ve böylece genellikle 
göz korkutan bir eser olarak görülen 
Kapital çok geniş bir okuyucu kitlesinin ilgi odağı haline 
geliyor.

Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Kapital Manga'nın 
özgün basımı 15 Aralık 2008'de Japon yayınevi East 
Press tarafından gerçekleştirildi. İçeriği ve kurgusu kadar 
görselliğiyle de ilgi çeken eserin yayını dünya çapında 
büyük yankılar yarattı, satış rakamı kısa sürede 100 bini 
geçti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Japon Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi H. Can Erkin 
tarafından Japonca aslından Türkçeye çevrilen kitapla 
Kapital'in teorik özü ve kavramları rahat okunur bir tarzda 
okurların dikkatine sunuluyor.

Sinema

Tiyatro

Kitap

Tek Kişilik Ölüm
Vedat Türkalı

Tarihsel olanı bütün katılığı, 
çiğliğiyle roman dışı niteliklerini göze 
batırıcı biçimde roman olaylarının 
içine koymaya özen gösterği. 
Roman yapısındaki düşsel olaylar; 
yoğun, acılı, duygu dokusu içinde 
gelişirken, kaynayan suya atılmış 
buz kalıpları gibi somut tarihsel 
olaylar bitince roman yine kendi çizgisi içine döner. Tek 
Kişilik Ölüm'de; tarihsel an'larda, o an'ları kapsayan 
süreçlerdeki yıkılışlara neden olan kişisel yanlışların 
saptanıp yansıtılmasıyla, özellikle 1940'dan sonraki TKP 
tarihinin önemli kesitleri alınarak bir tür eleştirel şema 
çıkarılmıştır. 

Kerbela

Ali Berktay'ın yazıp, Ayşe Emel Mesciv'in Yönettiği 
Kerbela, İslamiyetlin kuruluşunda var olan demokratik 
öğelerin yok edilmesine, Hilafetin saltanatlaşıp Doğu'nun 
klasik devlet yapılanmasına (nemrutlaşmasına ) ve 
şeriatın bu saltanat-devlet anlayışının resmi doktrini 
haline gelmesine, din kisvesi arkasında, inançların 
yerini çıkarların almasına duyulan tepkinin ve direnişin 
öyküsüdür.
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DOĞANLAR

● 3589 sicil numaralı üyemiz Sezai AKYOL ile  Gonca AKYOL 
çiftinin 22.02.2010 tarihinde Gülsün Zilan adını verdikleri bir 
kız çocuğu olmuştur. Gülsün Zilan'a Hoş geldin der, sağlıklı 
ve mutlu bir yaşam dileriz. 

●	 3934 sicil numaralı üyemiz Abdulkadir KARAKUŞ ve İpek 
Duygu KARAKUŞ çiftinin 22.01.2010 tarihinde Yazel adını 
verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Yazel'e hoşgeldin 
der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 4457 sicil numaralı üyemiz Hüseyin ALTUN ile Özlem ALTUN 
çiftinin 17.09.2009 tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Murat Berke adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 5861 sicil numaralı üyemiz Mehmet ÖZGÜR ile Sibel ÖZGÜR 
çiftinin 12.11.2009 tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. Emine 
Duru adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 6034 sicil numaralı üyemiz Oğuzhan GÖKTÜRK ile Selma 
GÖKTÜRK çiftinin 15.06.2009 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. Metehan adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 6145 sicil numaralı üyemiz Gürhan TORUNOĞLU ile İlknur 
Yonca TORUNOĞLU çiftinin 29.01.2010 tarihinde bir kız 
çocuğu olmuştur. EMİNE adını verdikleri bebeğe "aramıza 
hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

● 6272 sicil numaralı üyemiz Şebnem KUZUCUOĞLU ATEŞ ile 
Kenan ATEŞ çiftinin 07.01.2010 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. Ekrem Ender adını verdikleri bebeğe "aramıza 
hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

● 6416 sicil numaralı üyemiz Figen ŞİMŞEK ile 6570 sicil 
numaralı üyemiz Halil ŞİMŞEK çiftinin 15.11.2008 tarihinde 
Emre adını verdikleri bir erkek çocuğu olmuştur. Emre'ye Hoş 
geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 6646 sicil numaralı üyemiz Tuğrul  KÖKSAL ile  Fatma Nur 
KÖKSAL çiftinin   27.07.2009 tarihinde  Duru  adını verdikleri 
bir kız  çocuğu dünyaya gelmiştir. Duru’ya hoş geldin der, 
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 7011 sicil numaralı üyemiz E.Nuri Kaan ALP ile Filiz ALP 
çiftinin 16.01.2010 tarihinde bir çocuğu olmuştur. Öykü adını 
verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza 
ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 7116 sicil numaralı üyemiz Nilüfer Murat BARIŞCAN çiftinin 
25.12.2009 tarihinde bir çocuğu olmuştur. İzmir adını 
verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza 
ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 7199 sicil numaralı üyemiz Mehmet KAYA ve eşi Nadire 
KAYA'nın 07.10.2009 tarihinde bir çocuğu olmuştur. 

Muhammed Semih adını verdikleri bebeğe "aramıza Hoş 
geldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 7270 sicil numaralı üyemiz Özgür AKYÜZ ile Elif AKYÜZ 
çiftinin 23.08.2009 tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. 
Bengü adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 7284 sicil numaralı üyemiz Fatma Çiğdem ULUSOY 
TAŞDELEN ve Ahmet TAŞDELEN çiftinin 01.02.2010 tarihinde 
bir çocuğu olmuştur. Şevval adını verdikleri bebeğe "aramıza 
hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

● 7363 sicil numaralı üyemiz Deniz GÜNEŞ ile 6653 sicil 
numaralı üyemiz Ertuğrul ÖZER çiftinin 27.07.2009 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Yavuz adını verdikleri bebeğe 
"aramıza hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

● 7504 sicil numaralı üyemiz İlker Fatma KALENDER çiftinin 
01.06.2009 tarihinde bir çocuğu olmuştur. Rüya adını 
verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza 
ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 7558 sicil numaralı üyemiz Nesrin CESUR’un 16.09.2009 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. Gündüz Efe adını 
verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza 
ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 7685 sicil numaralı üyemiz Kubilay  BİLGİN ile Sinem BİLGİN  
çiftinin  01.02.2010  tarihinde  Arda adını verdikleri bir erkek 
çocukları dünyaya gelmiştir. Arda’ya hoş geldin der, sağlıklı 
ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 7722 sicil numaralı üyemiz Bahar KARABAŞ ile 7570 sicil 
numaralı üyemiz Erdinç KARABAŞ‘ın 19.10.2009 tarihinde 
bir çocuğu olmuştur. Berk adını verdikleri bebeğe "aramıza 
hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

● 7793 sicil numaralı üyemiz Mustafa ŞİMŞEK ile Rukiye ŞİMŞEK 
çiftinin 14.11.2009 tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Ertuğrul adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 7899 sicil numaralı üyemiz Okan  BÜLBÜL ile Ülkü  BÜLBÜL 
çiftinin   22.01.2010 tarihinde Kuzey Doruk  adını verdikleri 
bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. KUZEY Doruk’a hoş 
geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 7967 sicil numaralı üyemiz Özlem SAVURKAÇ ve   10112 
sicil numaralı üyemiz Aygen GÖÇMEZ çiftinin 07.11.2009 
tarihinde Ege ismini verdikleri bir erkek çocukları olmuştur. 
Ege'ye hoş geldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

●   8067 sicil numaralı üyemiz  Çiğdem Makbule SENGİR ve  
Sinan SENGİR çiftinin 15.09.2009 tarihinde Doruk  ismini 
verdikleri bir erkek çocukları olmuştur. Doruk'a hoş geldin der, 
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.
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●	 7145 sicil numaralı üyemiz Bora ÜNAL ile Esra ŞAHİN 
21.09.2009 tarihinde evlenmiştir. Çifte ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

● 7343 sicil numaralı üyemiz Kamuran SERTKAYA ile Gizem 
TAŞKIN çifti 01.11.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

● 7663 sicil numaralı üyemiz Tanfer KEMERLİ Sinem ÖRSÇÜ 
31.10.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

● 7792 sicil numaralı üyemiz Ersen  GENÇ ile  Özge  ÖZYURT   
24 Ekim 2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

● 7890 sicil numaralı üyemiz Muhammed Raşid GÖKAY Songül 
AKINCI 09.08.2009 tarihinde evlenmiştir. Çifte ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

● 8370 sicil numaralı üyemiz Mehmet Emin AYDIN ve Esra 
ALIÇLI çifti 09.08.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

● 8827 sicil numaralı üyemiz Haydar CAFEROĞLU 25.10.2009 
tarihinde Özlem BİÇER ile evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

● 8869 sicil numaralı üyemiz İbrahim Engin DAYIOĞLU ile 
Fatma HAÇAN 12.07.2009 tarihinde evlenmiştir. Çifte ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

● 9046 sicil numaralı üyemiz Serdar BAYBURT ile Emine 
GÖNÜLER çifti 07.11.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

● 8307 sicil numaralı üyemiz Halis TEKİN ile Canan TEKİN 
çiftinin 10.03.2010 tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. 
ZEYNEP adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

● 8355 sicil numaralı üyemiz Merter ÖĞÜT ve Pelin Zekiye 
ÖĞÜT çiftinin 08.01.2010 tarihindeMelis Bade adını 
verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Melis Bade'ye 
hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 8373 sicil numaralı üyemiz Muzaffer  ABACI ile Filiz  ABACI  
çiftinin  16.09.2009 tarihinde  İclal Hümeyra adını verdikleri 
bir kız  çocukları dünyaya gelmiştir. Aramıza hoş geldin der, 
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

● 8394 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ümit DEMİRTAŞ ile 8966 
sicil numaralı üyemiz Pınar DEMİRTAŞ çiftinin 14.12.2009 

● 9220 sicil numaralı üyemiz Hayrettin  Onur  ÇOLAKOĞLU  

ile  Ayfer İnci ÇAKMAK 17.10.2009  tarihinde evlenmiştir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 9487 sicil numaralı üyemiz Mehmet SARI ile Yasemin 

KOCAMAN 10.10.2009 tarihinde evlenmişlerdir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 9497 sicil numaralı üyemiz Hüsnü  KÜTÜKÇÜ  ile  Dilek  

CERİT  29.10.2009  tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 9596 sicil numaralı üyemiz Ayşegül DİNÇYILMAZ ile 9594 

sicil numaralı üyemiz Doğukan Toraman 20.02.2010 

tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 9694 sicil numaralı üyemiz Suat  ALİYAZICIOĞLU ile  Damla 

YILMAZ   06.02.2010 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 9893 sicil numaralı üyemiz Ilgın Özgün KÜKEY ile Ahmet 

ÇİMEN çifti 13.09.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 9894 sicil numaralı üyemiz Elif CEYLAN ile Mustafa 

BABAOĞLU 26.09.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• Kayseri temsilciliğimiz çalışanlarından İkbal YÜCEL ile Ercan 

AKKOCA çifti 07.11.2009 tarihinde evlenmişlerdir. Ömür 

boyu mutluluklar dileriz.

tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. Ceyda adını verdikleri 
bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

● 9306 sicil numaralı üyemiz Ekrem KARAHAN ile Güzin 
KARAHAN çiftinin 19.03.2010 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. EYMEN ALİ adını verdikleri bebeğe "aramıza 
hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

● 9378 sicil numaralı üyemiz Tamer YAKAR ve Nazmiye YAKAR 
çiftinin 08.01.2010 tarihinde bir çocuğu olmuştur. İlyas adını 
verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, meslektaşımıza 
ve ailesine mutluluklar dileriz.

EVLENENLER
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Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

● 2349 sicil numaralı üyemiz ve Bayrampaşa-Eyüp 
Temsilcimiz İsmi AVCIOĞLU’nun babası Naci 
AVCIOĞLU yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3060 sicil numaralı üyemiz Hüseyin YELKENCİ 
09.06.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3091 sicil numaralı üyemiz Tufan VARDAR 31.01.2010 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3158 sicil numaralı üyemiz Süleyman YORULMAZ’ın 
babası Şerafettin YORULMAZ 08.11.2009 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3264 sicil numaralı üyemiz Ertuğrul AKÖZ'ün babası 
28.03.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3489 sicil numaralı üyemiz Necmi BELEN 09.11.2009 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3695 sicil numaralı üyemiz Mesut ÖZMEN‘in annesi 
15.02.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3765 sicil numaralı üyemiz ve Şube Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Selahattin AVŞAR’ın ablası Rukiye KOÇ 
04.12.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 3895  sicil numaralı üyemiz Aysel ÖZSAHIN‘İN annesi 
4.12.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 4076 sicil numaralı üyemiz Levent ÜNVER'in  annesi 
13.01.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 

ARAMIZDAN AYRILANLAR

●	 85 sicil numaralı üyemiz Mehmet ÇANAKÇIOĞLU'nun  

ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 239 sicil numaralı üyemiz Sabahattin ŞEKERLER 
19.05.2009  tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 278 sicil numaralı üyemiz İbrahim KAYA 13.11.2009 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 290 sicil numaralı üyemiz Burhanettin ERKUT  
11.01.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 587 sicil numaralı üyemiz ve İTÜ Geomatik 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Doğan UÇAR’ın annesi Sultan UÇAR yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

● 1223 sicil numaralı üyemiz İlyas ÖZBEK’in annesi 
Döndü ÖZBEK yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 1563 sicil numaralı üyemiz Ünsal BAŞARAN'ın  babası 
29.03.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

●  1826 sicil numaralı üyemiz Yunus KALKAN’nın annesi 
Emine KALKAN yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 1923 sicil numaralı üyemiz M.Sedat YILDIRIM’ın babası 
Kemal YILDIRIM yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 2165 sicil numaralı üyemiz Fadim YILDIZ'ın babası 
25.01.2010 tarihinde vefat etmiştir. Ailesine , 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

● 2166 sicil numaralı üyemiz Meliha DÜZAĞAÇ‘İN 
babası 13.12.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
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● 2897 sicil numaralı üyemiz Sevinç ÖZCAN Nisan 

2008 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 

Daire Başkanlığı Ulaşım Koodinasyon Müdürlüğü’nden 

emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.

● 3009 sicil numaralı üyemiz Hasan BİLENGİL 

29.06.2009 tarihinde Kuşadası Temsilciliğine atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

● 3035 sicil numaralı üyemiz Fatma Zeynep SÜER, 

Türk Telekom Batı Bölge Müdürlüğünde İnşaat Emlak 

Müdürü olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

● 3246 sicil numaralı üyemiz Lütfi  COŞKUN   

23.02.2010  tarihinde Samsun  Büyükşehir Belediyesi 

Harita Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı görevine 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 

dileriz.

● 6550 sicil numaralı üyemiz Erkan TAŞKIN'ın  babası 
30.03.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 7958 sicil numaralı üyemiz Volkan TÜRKMEN‘in babası 
Servet TÜRKMEN 27.01.2010 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

● 9356 sicil numaralı üyemiz Selçuk ÜNLÜ'nün  annesi 
04.03.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 10019 sicil numaralı üyemiz Müslüm Penahi SARI 
22.11.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 10092 sicil numaralı üyemiz Dursun ORHAN’ın annesi 
Elvan ORHAN 19.01.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

ATANANLAR - EMEKLİ OLANLAR

● 1197 sicil numaralı üyemiz Gökçin ERKUTAY 
2001 yılında Kadıköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri 
Müdürlüğü’nden emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza 
mutluluklar dileriz.

● 2272 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ülkü ALKAN 2009 
yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak 
Daire Başkanlığı İstimlak Müdürlüğü’nden emekliye 
ayrılmıştır. Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.

● 2450 sicil numaralı üyemiz Ömer Nejat ÖZTÜRK 
31.08.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak 
Müdürlüğü’nden emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza 
mutluluklar dileriz.

● 2777 sicil numaralı üyemiz Nurettin USTA 18.05.2009 
tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak 
Daire Başkanlığından emekli olmuştur. Meslektaşımıza 
mutluluklar dileriz.

sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 4138 sicil numaralı üyemiz Kemal OK‘un babası 
İbrahim Ethem OK 10.08.2009 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

● 4315 sicil numaralı üyemiz Faruk GERDAN’ın babası 
Bahri GERDAN yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine 
ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 4330 sicil numaralı üyemiz Mehmet Vahit GÜZEL’in 
annesi yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

● 4750 sicil numaralı üyemiz Mehmet Zeki ÇANAKÇI’nın 
babası Temel ÇANAKÇI 05.02.2010 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

● 6532 sicil numaralı üyemiz İlhami KAYHAN’ın annesi 
İkbal KAYHAN 01.02.2010 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

150 Mart 2010



● 8871 sicil numaralı üyemiz Yeliz KAYNAK 08.12.2009 
tarihinde Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu Müdürlüğüne atanmıştır. Üyemize yeni görevinde 
başarılar dileriz.

● 8957 sicil numaralı üyemiz Mustafa BÜLENT 
bilen Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Harita 
Müdürlüğünde Harita Mühendisi görevinde iken, 
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Harita Şube Müdürü 
görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

● 9120 sicil numaralı üyemiz Ali  YILMAZ 23.02.2010  
tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Harita  Şube 
Müdürlüğü  görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

● 9649 sicil numaralı üyemiz Zeynep  ULUSOY Canik 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne mühendis 
olarak atanmıştır.  Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

● 9703 sicil numaralı üyemiz Elif  CEYLAN  11.01.2010  
Samsun Tarım Reformu Müdürlüğüne Mühendis olarak  
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar 
dileriz.

● 10079 sicil numaralı üyemiz Ayşenur TANRIVERDİ  
Amasya İl Özel İdaresine  mühendis olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

● 10114 sicil numaralı üyemiz Alptuğ ÇETİN 02.11.209 
tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Çorlu 
Kadastro Şefliği’ne atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
ve mutluluklar dileriz.

● 10139 sicil numaralı üyemiz Tolga Hüseyin AYDIN‘ın 
10.01.2010 tarihinde Tarım Reformu Yozgat Bölge 
Müdürlüğü‘ ne Harita Mühendisi olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

● 10286 sicil numaralı üyemiz Sacide  Selcen  YETİK  
01.03.2010  tarihinde Samsun İl Özel İdareye  
Mühendis olarak  atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
ve mutluluklar dileriz.

● 3764 sicil numaralı üyemiz Hakan BOZKURT Ulaştırma 

Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Dairesi 

Başkanlığı'nda Şube Müdürü iken Daire Başkanlığı 

görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

● 3927 sicil numaralı üyemiz Ertan ÇETİNER Nazilli 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak seçilmiştir. 

Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

● 4168 sicil numaralı üyemiz Engin KOCA Kilimli 

Belediyesi Fen İşleri Harita Mühendisi görevinde iken 

24.11.2009 tarihinde Kilimli Belediyesi İmar Müdür‘ü 

görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

● 5165 sicil numaralı üyemiz Mustafa ALBAY 29.03.2009 

tarihinde yapılan yerel seçimlerde Afyonkarahisar 

Belediye Meclisine seçilmiştir. Mesleki dağılımına göre 

Başkan Vekili ve İmar Komisyon Başkan Yardımcısı 

görevine seçilmiştir. Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

● 5167 sicil numaralı üyemiz Mine ÇİÇEK Afyonkarahisar 

Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünde Şube Müdürü 

iken, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı İmar Müdür 

Yardımcısı görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.

● 6121 sicil numaralı üyemiz Neriman Gül ALBAY 

Afyonkarahisar Bayındırlık İl Müdürlüğü görevinde iken 

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım İnşaatı 

Müdürü görevine atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

● 7579 sicil numaralı üyemiz Hasan ÖZTÜRK Mart 2009 

tarihinden itibaren Çekmeköy Belediyesi’ne Belediye 

Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 

başarılar ve mutluluklar dileriz.

● 8083 sicil numaralı üyemiz Alparslan  ÇELİK 

31.08.2009   tarihinde Ünye Kadastro Müdürlüğüne  

Mühendis  olarak  atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.
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