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4 YAYIN KURULU

Bültenimizin “HKMO’dan Haberler” bö-
lümünü Odamızın iki yılda bir yaptığı bi-
limsel etkinliklerinden, 3. TMMOB Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri Kongresi`ne ayırdık.  
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresinin üçün-
cüsü,  31 Ekim - 4 Kasım 2011 tarihle-
ri arasında HKMO Antalya Şubemizin ev 
sahipliğinde  Antalya‘da, Antalya Kültür 
Merkezinde düzenlenmiştir. 

“Ortak Aklın Adresi” sloganı ve “Birlikte 
Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak İçin” ana 
temasıyla düzenlenen kongre, 457 delege, 
290 öğrenci ve konuk olmak üzere “Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri”ne ilgi duyan farklı 
meslek disiplinlerinden mühendis, mimar, 
şehir plancısı, bilim insanları ve uzmanla-
rın temsil ettiği, kamu kurum ve kuruluş-
ları, merkezi ve yerel yönetimler, üniversi-
teler, eğitim birimleri, meslek kuruluşları 
ve özel sektör kuruluşlarından 1000 dola-
yında kişi katılmıştır.

Bu süreci, bültenimizin ilk sayfalarında 
sizlerle paylaşıyoruz.

“HKMO`dan Haberler” bölümünde  
Odamızın, Şube ve Merkeze Bağlı Tem-
silciliklerinde yapılan Genel Kurulları ve 
yeni dönem Şube Yönetim Kurulu Üyele-
rinin görev dağılımını ve özgeçmişlerini, 
Antalya’da gerçekleştirilen 42. Dönem De-
netleme Kurulu Bilgilendirme ve Değerlen-
dirme Toplantısı haberini, Odamız Genel 
Başkanının da konuşmacı olarak katıldı-
ğı HKMO, TMMOB Maden Mühendisleri 
Odası 3. Öğrenci Kurultayı’ndaydı heberi-
ni, Adana Şube Temsilciler Toplantısı habe-
rini, her yıl verilen “Meslekte 50 Yıl” plaket 
töreni haberini ve ilki 1998 yılında yapılan 
ve bu yılda ikincisi düzenlenen TMMOB 
Demokrasi Kurultayı’nın haberini sizlere 
ulaştırıyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi‘ne yönelik 
operasyon kapsamında, aralarında Oda-
mız İzmir Şube Başkanının da bulunduğu 
TMMOB üyesi mimar ve mühendislerin 
tutuklanması üzerine Odamızın TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu ile birlik-
te 16 Aralık 2011 tarihinde yaptığı  ba-
sın açıklamasını ve “Odamızın, İzmir Şube 
Başkanı Selçuk Savcı’nın ve TMMOB Üye-

si Mühendis ve Mimarların Yanındadır” ha-
berini “HKMO`dan Haberler” bölü-
münde bulabilirsiniz.

Odamızın yayımladığı “HKM Jeodezi, Je-
oinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergi-
si”  yeni yayın döneminde (2012 yılı iti-
bari ile) “Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergi-
si” ismiyle yayınlanacaktır. Derginin editö-
rü Mahmut Onur Karslıoğlu’nun dergi sü-
reci hakkında bilgileri üyelerimizle paylaş-
tığı yazısı “HKMO`dan Haberler”da yer 
almaktadır.

Odamız Trabzon Şubesince, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi ve Gümüşhane Üni-
versitesi Harita Mühendisliği Bölümle-
rinde gerçekleştirilen “Mesleki Gelişim ve 
Harita Mühendisliğinin Geleceği” konu-
lu konferansı  ve söyleşiyi, Ankara Şube-
mizce Eskişehir İl Temsilciliğimiz ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen “Tapu Planla-
rı Tüzüğü, TUS ve İmar Uygulamaları” pa-
nelini, 17-18-19 Kasım 2011 tarihlerinde 
Sivas‘da gerçekleştirilen “Cumhuriyet Üni-
versitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü 
Açılış Sempozyumu”nu, Kocaeli Bölge Tem-
silciliğimizce gerçekleştirilen “İmar Uy-
gulamaları ve Hukuki Sorunlar” ve “İmar 
Uygulamaları ve Tapu Planları Tüzüğü” 
konulu panel haberlerini “Panel-Forum-
Sempozyum” bölümünde okuyabilirsiniz.

Mersin’de gerçekleştirilen “TMMOB Mer-
sin Kent Sempozyumu” ve Ankara Şube-
mizce düzenlenen “Geleneksel Güz Yeme-
ği ve Meslekte 30 Yıl Hizmet Plaket Töre-
ni“ haberlerini, Muğla İl Temsilciliğimiz-
ce yapılan “Mesleğimizin Güncel Sorunla-
rı Konulu Üye Toplantısı” ve İzmir Şube-
mizce düzenlenen “Mesleğimizin Güncel 
Sorunları” toplantı haberlerini, Tapu Ka-
dastro Genel Müdürü Davut Güney’e, İz-
mir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu’na, Sivas Bölge Temsilciliği’ne, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 20.  
Bölge Müdürlüğü’ne yapılan ziyaret haber-
lerini “HKMO`dan Kısa Kısa” bölümün-
de bulabilirsiniz.

Bültenimizin “Basına ve Kamuoyuna” 
bölümünde “Terörü ve Saldırıları Kını-
yoruz...”, “Düşünceye Kelepçe...”, “Otuz-
beş Can...”, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
Kutlu Olsun!” ve “Afet Riski, Kentsel Dönü-
şüm Riski!” gibi konu başlıklı basın açıkla-
malarına ulaşabilirsiniz.

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri Özten’in 
konuk olduğu Kanal B Televizyonunda ya-
yınlanan “Habercinin Saati” programında, 
2B arazileri, mera alanları, doğal sit alan-
ları, orman kadastrosu, özel orman alanla-
rında yapılaşma, kültür ve tabiat varlıkları-
nın korunması ve kanun hükmünde karar-
nameler konularında Oda görüşlerini bil-
dirdi. Ulusal TV’de ise “Satırbaşı” progra-
mına konuk olarak 2B alanları ve bu alan-
larla ilgili yapılması planlanan düzenleme-
lerin yanı sıra, ruhsatsız ve kaçak yapılaş-
ma, özelleştirme, yabancılara toprak satı-
şı, kentsel dönüşüm projeleri, deprem ve 
depremde afet bilgi sistemleri konularında 
Odamızın görüşlerini dile getirdi. Bu ha-
berlere “Basından” bölümünde ulaşabilir-
siniz. Ayrıca Oda Başkanımızın “Yabancı-
lara Toprak Satışı” hakkında Kanal B Tele-
vizyonuna verdiği röportaj haberi de “Ba-
sından” bölümünde yer almaktadır.

Bu sayımızda “Bakış” bölümünde Coordi-
nates dergisinin  Kasım 2011 sayısında yer 
alan Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG) Baş-
kanı Chris Rizos’un “Jeodezi: Gitsin Eskisi, 
Gelsin Yenisi” makalesinin çevirisini sizlere 
ulaştırıyoruz.

TMMOB çalışmalarını “TMMOB Gün-
cesi” bölümünden takip edebilirsiniz.

“Şubelerimizden ve Bölge Temsilcilik-
lerimizden Haberler” bölümünde ise her 
zaman olduğu gibi Şubelerce düzenlenen 
etkinliklere, çalışmalara ve Şube haberleri-
ne yer vermekteyiz.

Bültenimizin “Kültür Sanat” bölümünde, 
sizler için seçtiğimiz kitap, sinema ve tiyat-
ro tanıtımı ile üyelerimizden gelen şiirleri, 
bulmaca ve briç dosyasını bulabilirsiniz.

Atananlar, Emekli Olanlar, Evlenenler, 
Yeni Doğanlar ve Aramızdan Ayrılanlar, 
“Duyurular” bölümünde sizlere ulaşmak-
tadır.

Ayrıca, “2012 Birinci Yarıyıl Mühendislik 
Hizmetleri Ücret Cetveli” bültenimizin son 
sayfasında yer almaktadır.

Bültenlerimiz, sizden gelen öneri, destek 
ve değerli katkılarınızla her sayımızda daha 
güzeli yakalayacaktır.

Dostça ve sevgiyle kalın.

Bu Sayıda

HKMO
Yayın Kurulu
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MERHABA

MerhabaMerhaba
Değerli meslektaşlarımız, değerli 
dostlar,

2012 yılının ilk bülteniyle birlikteyiz.  

2012’nin Ocak-Mayıs dönemi, 
TMMOB ve bileşeni Odalarımızın 
Genel Kurul sürecine denk 
gelmektedir. Ocak-Şubat 2012 
tarihleri arasında Odamız Şube 
ve Bölge Temsilciliklerinde Genel 
Kurullar tamamlandı. Nisan ayı 
içerisinde Oda Genel Kurulu 
yapılacak. Mayıs ayı sonunda 
da TMMOB Genel Kurulunun 
yapılmasıyla dönem tamamlanmış 
olacak.

Genel kurullarımız demokrasi 
şöleni olarak değerlendirilmektedir. 
Genel kurullarımız, çalışma dönemi 
içerisinde, mesleki ve toplumsal 
sorumluluk anlayışıyla iki yıl 
boyunca, dünyada, ülkemizde ve 
mesleğimizde yaşanılan bilimsel, 
teknik gelişmelerin, toplumsal, 
ekonomik, kültürel değişimlerin 
yaşamımıza yansımaları, mesleğimiz 
ve ülkemiz için yapılan çalışmaların 
değerlendirildiği platformlar olarak 
görülmektedir. Yaşanılan tüm bu 
gelişmeler ışığında çağdaş, özgür, 
bağımsız ve aydınlık geleceğe 
yönelik, emekten, halktan ve 
toplumdan yana ülkenin gelişmesi 
yönünde tahlillerin yapılması, ilke 

kararların alınması ve kamuoyu ile 
paylaşılması mesleğimiz ve ülkemiz 
için ciddi önem taşımaktadır.

2010-2012 Çalışma Döneminde, 
Şube Yönetim Kurullarında ve 
Bölge Temsilciliklerinde 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 
sorunlarımızın ülke sorunlarından 
ayrılamayacağı anlayışı içinde 
toplumsal mücadelenin içinde 
aktif yer aldılar. Oda çalışmalarının 
başarılı bir şekilde sürdürülmesine 
önemli katkı ve destek verdiler; emek 
harcadılar. Örgütümüzün kurumsal 
ve demokratik işleyişi içinde 
sorumluluk bilinci ile hareket ettiler.

Öncelikle, bir önceki dönemde Şube 
ve Oda yönetim kurullarımızda görev 
yapan tüm arkadaşlarımızı özverili 
çalışmalarından dolayı kutluyor 
ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. 
Ayrıca Odamız birimlerinde görev 
alan tüm arkadaşlarımıza yoğun 
çalışmalarından dolayı Oda adına 
teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde 
Oda kurullarında görev alan/
alacak olan arkadaşlarımıza da 
çalışmalarında başarılar diliyoruz. 
Bizler biliyoruz ki Odamız her geçen 

gün gelişerek daha da güçlü bir 
konuma geçmektedir. 

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemiz son dönemlerde 
görülmemiş derecede hareketli 
yıllar yaşıyor. Sorunları ve sıkıntıları 
gündemdeki yerini koruyor. 
Ekonomiden sosyal, toplumsal 
ve politik alana değin geniş bir 
yelpazede yaşanılan sıkıntılar, 
sorunlar ve bu hareketlilik yalnızca 
kendi iç dinamiklerimizden 
kaynaklanmamakta; ülkemizin, 
dünyanın en zengin kıtası 
Avrupa’ya, dünyanın en kalabalık 
kıtası Asya’yı bağlayan jeopolitik 
konumu nedeniyle yapılan dış 
baskıların önemli derecede etkisi 
bulunmaktadır. Emperyalizmin orta 
doğuya yönelik ideolojik, ekonomik 
ve kültürel saldırısının bu süreçteki 
ağırlığı giderek derinleşmektedir. 

19-20 Kasım 2010 tarihinde 
Lizbon’da yapılan NATO zirvesinde, 
Malatya’ya yerleştirmek üzere füze 
kalkanı projesi gündeme geldi. 
Füze kalkanı, bölge halkının, 
demokratik kitle örgütlerinin 
ve meslek odalarının da içinde 
olduğu geniş toplum kesimlerinin 
tepkilerine rağmen Malatya/
Kürecik’de konuşlandırıldı. Bugün, 
İran’la ve Suriye’yle yaşadığımız son 
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krizle, bu radarın ülkemizi nasıl bir 
hedef haline getirdiğini daha iyi 
görmekteyiz. 

17 Aralık 2010 tarihinde Tunus’da 
başlayan olaylar “Arap Baharı” 
adı altında bir “halk ayaklanması” 
biçiminde hızla yayıldı ve Yemen, 
Irak, Fas, Ürdün, Umman ve 
Libya’ya kadar sıçradı. Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu büyük alt üst oluşlar 
yaşadı. Başlangıçta “demokrasi” 
“özgürlükler” gibi kulağa hoş gelen 
sloganlarla Libya’da Kaddafi’nin 
sonu ve Mısır’da Hüsnü Mübarek’in 
yargılanmasına kadar genişleyen 
“devrimler”in aslında büyük oranda 
emperyalizmin denetiminde 
gerçekleştiği anlaşıldı. Libya, kabile 
savaşları sonucu kan gölüne döndü 
ve bölünme aşamasına geldi. Mısır’da 
ünlü Tahrir Meydanı’nı ilk ABD’li 
senatörler ziyaret etti. Irak’dan 
ABD askerlerinin çekilmesinden 
sonra doğan boşlukta, büyük bir iç 
huzursuzluk yaşandığı ve ülkenin üçe 
bölünme aşamasına geldiği görüldü.

“Arap Baharı”nın kapımıza 
dayanacağını “Merhaba” 
yazılarımızda daha önce dile 
getirmiştik. Şimdi bu rüzgarın 
Suriye’de zorla estirilmeye çalışılması 
ve siyasal iktidarın Tunus ve 
Libya’daki gibi bu siyasal değişimde 
rol almak istemesiyle Türkiye, 
sıkıntılı bir sürece girmiştir. 

Bu dönemde, emperyalist ülkeler, 
başta ABD ve Avrupa’nın Akdeniz 
Bölgesi ülkeleri büyük bir ekonomik 
ve siyasi kriz yaşadı ve yaşamakta. 
Bu ülkelerin dış borçlarının 
şişmesi sonucu doğan finansal kriz 
siyasal krize dönüşmüş, İtalya’da 

Berlusconi, Yunanistan, İspanya ve 
Portekiz hükümetleri istifa etmiş, 
yerlerine demokrasinin gereği 
seçilmiş yönetimler değil, teknokrat 
hükümetler gelmiş, böylece 
ülkemizin de yakından bildiği kemer 
sıkma politikalarıyla başarılı olmaya 
çalışmaktadırlar.

Oysa kriz emperyalist merkezleri 
vururken, Çin, Hindistan, Rusya, 
İran, Arjantin, Brezilya, Şili gibi 
ülkeler büyümeye ve güçlenmeye 
başlamışlardır. Dünyada en borçlu ve 
en büyük cari açığa sahip ABD’den 
sonra gelen ikinci ülke Türkiye’dir. 
Sıcak parayla bu krizin etkisi 
cilalanmaktadır. 

Değerli meslektaşlar,

Odamızın 42. Çalışma döneminde 
ülkemizin geleceğini derinden 
etkileyecek önemli iç ve dış 
gelişmeler yaşandı. Mevcut siyasal 
iktidar tarafından hazırlanan ve 
temelde yüksek yargı sistemini alt 
üst edecek 26 maddelik “Anayasa 
Değişikliği Paketi” 12 Eylül 2010 
tarihinde referandum yapılarak % 
58 evet % 42 hayır oranında oyla 
kabul edildi. Hiçbir demokratik 
kitle örgütü, meslek odası, üniversite 
veya sivil toplum kuruluşunun 
görüşü alınmadan hazırlanan bu 
değişikliklerin, demokratikleşmeyi 
hızlandırmayacağı, yargı sistemini 
“tek adam” vesayetine sokacağı 
endişesi toplumun bazı kesimlerinde 
yaşandı. Nitekim referandum sonrası 
Yargıtay, Danıştay ve HSYK’ya 
yapılan büyük sayıda atamalar, 
yargı bağımsızlığı üzerine yapılan 
tartışmaları yeniden gündeme 
getirdi. Özel Yetkili Mahkemeler’in 

yaptığı tutuklamalar ve yargılama 
süreçleri sonucu, yargının tartışıldığı 
bir noktaya gelindi.

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde 
iki dönemdir iktidar olan AKP, % 
49.9 oranında oy alarak üçüncü kez 
hükümet oldu. Demokratikleşme 
yönünde “ustalık” dönemine uygun 
açılımlar beklerken “Kürt Sorunu” 
gibi önemli bir sorun, toplumca 
tartışılmadan, alaturka bir yöntemle 
çözülmeye çalışıldı. Demokratikleşme, 
özgürlükçü bir anayasa gibi  önemli 
sorunların eşitlik ve özgürlük 
temelinde çözülmesi doğrultusunda 
ciddi bir adım atılmadı; aksine, 
emekçi kesimler üzerinde her türlü 
baskı  arttı. 12 Eylül”ün ürünü 
DGM’ler kaldırıldı. Özel Yetkili 
Ağır Ceza Mahkemeleri (ÖYM) 
kuruldu. Karakollarda kötü muamele 
ve işkence son bulmadığı gibi yanına 
bu kez “telefon ve ortam dinleme” 
eklendi. Gözaltı ve cezaevlerindeki 
tutuklu sayısı hızla arttı. 
Yayınlamadıkları kitaplar yüzünden 
bile suçlanıp aylarca tutuklu kalan 
gazetecilerle toplam tutuklu gazeteci 
sayısı yüzü geçti. Medya kuruluşları 
ekonomik ve siyasi baskılarla tek 
tipleştirilmeye çalışıldı.

“12 Eylül” faşist darbesi gibi 
önemli bir olayın faillerinin, yıllar 
sonra yargıç karşısına çıkarılması 
bile sulandırıldı. Bu gürültülü 
yargılamanın sonucundan bir şey 
çıkmayacağı tartışılırken Yasama/
Yürütme/Yargı erkinin tek elde 
toplanma tehlikesinin Anayasa 
Mahkemesi Başkanı’nca dile 
getirildiği görüldü. Bu yargılama 
yöntemi ve zamanlamasının, 
günümüzde yaşanan gerçekleri 
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örtmenin yanı sıra yeni baskı 
yasalarını çıkarmaya toplumu 
hazırlama girişimi olarak da 
değerlendirildi.

2011 Genel seçimlerine kısa bir 
süre kala TBMM’den alınan KHK 
çıkarma yetkisi, toplumsal dokuyu 
sarstı. “Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK” ile TMMOB 
ve meslek odalarının Bakanlığın 
birer alt birimi olarak kurgulandığı 
görüldü. Anayasa’nın 135. maddesi 
yürürlükte ve 6235 sayılı TMMOB 
yasası mevcut iken Anayasa’ya 
ve Yetki Yasası’na aykırı bu tavır 
TMMOB ve bileşeni Odalarımız 
ve geniş toplum kesimlerince 
büyük tepki topladı. Son iki yıl 
içinde “Torba Yasa” ve “Kanun 
Hükmünde Kararnameler”le yapılan 
düzenlemelerle kamu çalışanlarının 
özlük hakları budandı.
 
“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun” 25 Kasım 2010 tarihinde 
TBMM’de jet hızıyla geçti. Kurum 
% 30 küçültüldü. İlçe Kadastro 
Müdürlükleri kapatıldı. Kurum 
çalışanları mağdur edildi. Bu süreçte 
Oda tarafından verilen görüşler 
dikkate alınmadı.

Özelleştirme süreci içinde yakından 
takip ettiğimiz ve 1933 yılından 
bu yana yerel yönetimlere hizmet 
veren İller Bankası 8 Şubat 2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
kanunla “İlbank A.Ş.” oldu. Bilimsel, 
teknik ve sosyal açıdan yaptığımız 
tüm uyarılarımıza karşın bankanın 
ortağı olan yerel yönetimler gerekli 
duyarlılığı göstermedi. İller Bankası, 

yerel yönetimler ile uluslararası 
finans kuruluşları arasında aracı 
konumuna getirildi.
 
1984 yılından bu yana süregelen 
özelleştirme politikası çerçevesinde 
kamu elinde kalan fabrika ve 
tesislerin satışına devam edildi. 
TBMM’ne sunulan bir çok yasa 
tasarısı ile orman ve mera alanlarının 
yerleşime açılması, 2B alanlarının 
satışı, yabancıların mülk ediniminde 
mevcut olan önemli kısıtlamaların 
kaldırılması, kentsel dönüşüm 
alanlarının rant alanlarına dönüşmesi 
vb. alanlarda yeni düzenlemelerin 
kısa sürede yapılması için çalışmalar 
başlatıldı.  

Değerli arkadaşlar, değerli 
meslektaşlar,

Günlük yaşamımızda su ve hava 
gibi önemli, çocuklarımızın geleceği 
için yaşamsal önemde ve daha 
da önemlisi ülkemizin varlığını 
sürdürmesi için elzem olan, ama 
bir o kadar da hem ülke hem 
dünyada egemen güçlerin ağzından 
düşürmediği “Demokrasi” kavramının 
ne olup olmadığının iyi anlaşılması 
gerekmektedir.

Bilindiği gibi Türkiye, Avrupa’daki 
gibi aşağıdan yukarıya, ekonomik 
yapının zorlaması sonucu modern 
sınıfların doğuşuyla burjuvazinin 
öncülüğünde kurulmuş bir 
Cumhuriyet değil, asker/sivil 
aydınların öncülüğünde, halkın 
katılımıyla yapılan kendine özgü bir 
devrimle yukarıdan aşağıya kurulan, 
kapitalizmi gelişmemiş ülkelerde de 
demokratik devrim yapılabileceğine 
“ilk örnek” bir ülkedir.

Fransız Devrimi’yle şekillenen 
Cumhuriyet’in halkçılığı, 
kamuculuğu ve devletçiliğinin özel, 
özgün bir önemi vardır. Çünkü 
Cumhuriyeti kuran güçlerin ezici 
çoğunluğu halk kesimleridir. 
Cumhuriyetlerde, planlı ekonomi, 
sanayileşme çabası, kamu 
mülkiyetindeki büyük işletmelerin 
kurulması, hem içeride feodalizmi 
tasfiye etme, hem de emperyalizmin 
siyasi ve iktisadi boyunduruğundan 
kurtulma atılımlarıdır. 
Cumhuriyet’in en büyük 
hedeflerinden birisi feodalizmi tam 
anlamıyla tasfiye etmekti; bu amaçla 
toprak reformu hedefleniyordu; 
ancak çıkarılan toprak reformu, adeta 
hazine arazilerinin toprak ağalarına 
peşkeş çekilmesi şeklinde oldu.

Bugün bile, feodalitenin etkisi, 
tarikat/şeyh-mürit ilişkisi ile ülke 
sathına yayılmıştır. Bu anlayış, çoğu 
demokratik kitle örgütlerinin önüne 
geçmiş, ülke yöneticilerini büyük 
oranda etkiler hale gelmiştir. “Özgür 
birey”, “özgür yurttaş” tam anlamıyla 
yaratılamadığı gibi, kul, mürit 
konumunda olan bireylerin sayısı 
da maalesef artmakta ve yeni eğitim 
yasasıyla bu süreç hızlanma eğilimine 
girmektedir.

Değerli arkadaşlar, değerli 
meslektaşlar,

Feodalizmini tasfiye edememiş, 
sanayileşmesini tamamlayamamış 
yarı bağımlı bir ülkede demokrasinin 
yeşerdiğini duyan gören var mıdır? 
Demokrasi, yeşerebileceği ve 
boy verebileceği ortamdan ayrı 
düşünülebilir mi? Cumhuriyete 
anlam veren Aydınlanmacılığı, 
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eşitliği, kamuculuğu, toplumsallığı, 
devrimciliği, bağımsızlık bilincini 
azaltma gayretleri günümüzde ne 
yazık ki önde gitmektedir.

Değerli arkadaşlar, değerli 
meslektaşlar,

Demokrasi nazik, kırılgan ama 
somut bir olgudur. Yurttaşlık 
bilinci kökleşmemişse, gerekli 
kurumsallaşma sağlanamamışsa, 
kuvvetler ayrılığı yerleşmemişse, 
demokrasinin olmazsa olmazı olan 
hukuk devleti, bunun da temeli 
olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
söz konusu değilse, üniversiteler 
suskunsa, aydınlar korkmuşsa, medya 
baskı altındaysa o sistem sözde 
demokrasi, bir başka yaygın deyişle 
“sandık demokrasisi” olarak kalır; tek 
adamlık, keyfilik her şeyin önüne 
geçer.

Dört yılda bir tavaf edilen “sandık” 
bu çarpık sistemin kutsandığı, 
yeniden üretildiği bir ortaoyununa 
dönüşür. Bilindiği gibi Hitler 
parlamentoyu hiç kapatmamış, askeri 
bir darbe yapmadan, diktatörlüğünü 
mevcut parlamento aracılığıyla 
çıkardığı yasalarla gerçekleştirmiştir.

Değerli meslektaşlar,

Feodal anlayışların egemen olduğu 
süreçte, demokrasinin özünü 
oluşturan örgütlü sınıfların milli 
gelirden alınacak “pay” kavgası 
üzerinden sürdürecekleri demokratik 
mücadele, bir diğer anlatımla emek-
sermaye çelişkisi üzerinde yükselen 
demokratik mücadele, giderek 
anlamını yitirmektedir. Feodalizm, 
yurttaşlık bilincine olduğu kadar, 

demokratik bilince de düşman 
olduğundan, örgütlü emeğin, sınıf 
mücadelesinin etkisi azalmıştır. 
İnançlara saygı başka, feodal 
değerleri ticaret ve oya havale ederek 
yurttaşları cahil bırakıp daha kolay 
yönetme yöntemi başka şeylerdir.

Özellikle son on yıl içinde kamunun 
ve yurttaşların elindeki ekonomik 
değerler ve kaynaklar, “Demokrasi” 
adına yabancılara devredilmiştir. 
Ekonomik olarak bağımlı bir 
ülkenin yurttaşlarının bağımsız ve 
özgür yaşaması mümkün değildir. 
Yediden yetmişe herkesin borçlu 
olduğu, üstelik geleceğimizin de 
borçlandırıldığı bir ülkede insan 
hakları ve demokrasiden söz 
edilemez. Her geçen gün artan bir 
şiddetle iç savaşın yaşandığı bir 
ülkede barış ve kardeşliğin hüküm 
sürmesi beklenemez.

Bu saptamaları doğrulayan en son 
veri, Adalet Bakanlığı bünyesinde 
kurulan İnsan Hakları Daire 
Başkanlığı’nın Ocak 2012’de 
yayınladığı AİHM’nin Türkiye ile 
ilgili 52 yıllık istatistikleridir. 1959-
2011 yılları arasındaki başvurular 
ve çıkan mahkumiyetler esas 
alındığında, Türkiye’nin, 2 bin 404 
mahkumiyetle, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ni (AİHS) en çok ihlal 
eden ülke olduğu görülmektedir. 
AİHS’nin ihlal edilen maddeleri 
üzerinden yapılan istatistiklerde de 
Türkiye, “en çok mahkum olan” ülke 
olarak kalmıştır. 

Değerli arkadaşlar,

TMMOB ve bileşeni Odalar, 
ülke değerlerinin korunması 

ve geliştirilmesi yanında gerçek 
“Demokrasi”nin yaşamın her 
alanında egemen olması için 
kendine düşen sorumluluğun bilinci 
içerisindedir. TMMOB ve bileşeni 
Odalar, siyasal iktidarların değil 
halkın hizmetinde olan demokratik 
mesleki kuruluşlarıdır. Mühendisler, 
mimarlar ve şehir plancılarının 
örgütü olan TMMOB ve Odalar, 
emekten, halktan ve demokrasiden 
yana olma kararını, bu ülkenin 
özgürleşmesi ve bağımsızlığı için çok 
önemli bir sorumluluk anlayışı olarak 
görmektedir. 

Odamız bu yolda, karanlığa karşı 
aydınlığı, savaşa karşı barışı, 
eşitsizliğe karşı adaleti, sömürüye 
karşı emeği savunmaya, daha özgür 
ve bağımsız bir Türkiye için onurlu 
ve dik yürüyüşünü sürdürmeye 
devam edecektir.

Oda yönetim Kurulumuz, bu anlayış 
ve ilkeler çerçevesinde tüm birimleri 
ile birlikte 2010-2012 dönemi 
içerisinde gerek mesleki alanlarımızda 
ve gerekse sosyal ve toplumsal 
alanlarda çalışmalarını ilkeli ve 
onurlu bir şekilde sürdürmüştür. Bu 
onurlu yürüyüş temel ilkemiz olmaya 
devam edecektir. 

Sevgi ve dostlukla...

Saygılarımızla... 

HKMO
43. Dönem Yönetim Kurulu

MERHABA
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“3. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi” Yapıldı 

TMMOB adına Odamızca ilki 
2007’de gerçekleştirilen ve iki yılda 
bir düzenlenen TMMOB Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresinin üçüncüsü 
31 Ekim - 04 Kasım 2011 tarihleri 
arasında Antalya’da Antalya Şubemizin 
ev sahipliğinde yapıldı. 3. Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi’ne, üniversiteler, 
kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, 
öğrenciler ve basın mensupları tarafından 
geniş katılım sağlandı. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüzde, 
afet yönetiminden tarıma, ormancılıktan 
arkeolojiye, çevresel kaynaklar ve 
kent yönetiminden turizme, kırsal ve 
kentsel gelişimden sağlık sektörüne 
kadar çok geniş bir alanda yer alması 
nedeniyle kongremize, farklı kurum ve 
kuruluşlardan çeşitli meslek grupları 
katıldılar. 

Kongre açılış konuşmalarını sırasıyla, 
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 
Şube Başkanı Ali Topdemir, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Genel 

Başkanı A. Fahri Özten, Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet 
Soğancı ve Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü yaptılar. 

Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker 
konuşmasında, ana teması “Birlikte 
Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak 
İçin: CBS” olan “Ortak Aklın Adresi” 
sloganıyla düzenlenen TMMOB CBS 
2011 Kongresi’nin, 3 özel oturum ve 14 
teknik oturumla, CBS konusunun farklı 
açılardan ve farklı disiplinlerden bilim 
insanları ve uygulayıcılar tarafından 
katılımcılarla paylaşılacağını belirtti. 
Oda Yönetim Kurulu tarafından alınan 
karar doğrultusunda, bilim kurulu 
tarafından seçilen bildirilerin HKMO 
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi özel 
sayısında basılacağını belirtti. Ayrıca 
kongre öncesinde “CBS’nin Temelleri ve 
Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları” 
konulu 2 gün süren bir eğitim 
programının gerçekleştirildiğini ve bu 
eğitime farklı meslek disiplinlerinden 55 
kişinin katıldığını ve eğitim sonrasında 
katılımcılara katılım belgesi verildiğini 
söyledi. 

Sayın Şeker konuşmasında, 17 Ağustos 
1999 depreminin, acil afet yönetiminin 
gerekliliğini ortaya koymasına rağmen, 
23 Ekim 2011 tarihinde Van’da yaşanan 
depremin afet yönetimini destekleyen 
sistem ve teknolojilerin ülkemizde hala 
etkin kullanılmadığını gözler önüne 
serdiğini belirtti. 

Sayın Şeker, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na bağlı CBS Genel 
Müdürlüğü’nün kurulduğunu belirterek 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
(TUCBS) oluşturmaya yönelik 
alt yapı çalışmalarının hala devam 
ettiğini, bu sürecin iyi yönetilmesi 
gerektiğini ve Ulusal Coğrafi Bilgi 
Sistemi’nin kurulması, işletilmesi ve 
bu sistem dâhilinde bilim ve toplum 
yararına kullanılacak veri ve bilgilerin 
paylaşılmasının sağlanması yolunda 
atılan bu adımın olumlu sonuçlar 
doğurmasını temenni ettiğini vurguladı. 

HKMO Antalya Şube Temsilcimiz 
Sayın Ali Topdemir konuşmasında, 
CBS’nin günümüzün en önemli yönetim 
araçlarından biri olduğunu, insanlığın 
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ihtiyaç duyduğu bilginin % 85-90’ının 
konuma dayalı bilgiler olduğunu dile 
getirerek, CBS’nin yaşamın birçok 
alanında vazgeçilmez bir araç olarak 
farklı kurum, kuruluş ve kişiler 
tarafından etkin olarak kullanılmasının 
bu sebepten ileri geldiğini belirtti. 
Sayın Topdemir, CBS kullanıcılarının 
çeşitliliğinin sonucu olarak, farklı 
kurumlar tarafından farklı ölçekte ve 
standartta coğrafi bilgilerin bir arada 
kullanılmasının idari ve teknik sorunları 
ortaya çıkardığını vurguladı. 

Gelişen teknolojilerin kullanılması, 
yeni sistemlere geçilmesi noktasındaki 
en önemli sorunun idareler arası yetki 
çatışması olduğunu dile getiren Sayın 
Topdemir, yaşanılan bu çatışmaların 
çağın hızına ayak uyduramamaya sebep 
olduğunu belirtti. 

“Bilgi güçtür; bilgi insanlık adına en 
önemli değerdir’’diyen Sayın Topdemir, 
bilginin insanlık adına anlamlı 
yönetilmesi gerektiğinin, bu sebeple 
istenen kalite ve yeterli düzeyde verinin 
olması durumunda CBS ile çok geniş 
alanda insanlık adına plan, program ve 
politika üretilebileceğini belirtti. 

Odamız Genel Başkanı Sayın A. 
Fahri Özten konuşmasına, TMMOB 
Başkanını, Belediye Başkanını, 
Genel Müdürleri, bilim insanlarını, 
akademisyenleri, mühendisleri, 
mimarları ve şehir plancılarını, 
konukları, öğrencileri ve basın 
temsilcilerini selamlayarak başladı. 
Sayın Özten, Odamızın, kuruluş tarihi 
olan 1954’ten beri, aklın ve bilimin 
ışığında yürümeyi ilke edindiğini, bilim, 
teknoloji ve mühendisliği insanlık adına, 
ülke kalkınmasında ve gelişmesinde 
toplum yararı yönünde kullanmayı kamu 
ve toplumsal bir görev olarak gördüğünü 
belirtti. 

Sayın Özten, Türkiye’nin % 92’sinin 
deprem bölgesi içerisinde yer aldığı, 
nüfusumuzun % 95’inin deprem 
tehlikesi altında yaşadığı, büyük 
sanayi merkezlerinin % 98’inin ve 

barajlarımızın % 93’ünün deprem 
bölgesinde bulunduğuna dikkat çekti. 
Sayın Özten Türkiye’nin bir deprem 
bölgesi olduğunu ve nüfusumuzun % 
44’ünün 1. derece deprem bölgesinde 
yaşadığını dile getirerek mevzuat 
düzenlemelerindeki eksikliklerin, arazi 
kullanım planlarının ve kent yerleşim 
planlarının güncel olmadığının ya 
da tamamlanmadığını vurgulayarak 
planlama sürecinde bilimsel, teknik 
ve mühendislik verilerinin göz ardı 
edildiğinin altını çizdi. 

‘’Doğayı tanıma, doğa olaylarını izleme, 
irdeleme, modelleme ve neden-sonuç 
ilişkisiyle veri ve bilgi yönetiminin ve 
karar alma süreçlerinin etkin bir biçimde 
hayata geçirilmesi, bilgi sistemlerinin 
kurulmasıyla mümkündür’’diyen Sayın 
Özten, CBS’nin alt bileşenlerinden olan 
Afet Bilgi Sistemleri’nin kurulmasının ve 
iletilmesinin, öneminin ve gerekliliğinin 
Van Depremi’nde bir kez daha ortaya 
çıktığını belirtti. 

1999 Marmara Depremi sonrası 
konan vergilerin kalıcı hale getirildiği 
halde bu alanda kullanılmadığının 
ilgili Bakanlıkça açıklanmasının 
şaşkınlık yarattığını dile getiren Sayın 
Özten, geçen 12 yılda deprem ülkesi 
olduğumuzun unutulup, kaçak, plansız, 
projesiz, ruhsatsız yapılar ve yerleşim 

alanlarının görmezlikten gelindiğini, 
Kentsel-Kırsal Alan Düzenlemeleri, Arazi 
Yönetim Planları, Kent Bilgi Sistemleri, 
Afet Yönetim Sistemleri’nin hayata 
geçirilmediğini belirtti. 

Sayın Özten konuşmasında, 
ülke düzeyinde CBS bilincinin 
yaygınlaştırılması ve CBS’nin kurulması 
ve işletilebilmesi için tüm kurum, 
kuruluş ve bireylerin sürece dâhil olması 
gerektiğini, 2. CBS Kongresi’nde 
belirtildiği üzere, modern CBS’nin 
köklerinin 1950’lere dayandığını ancak 
ülkemizde 1980’lerden sonra gündeme 
geldiğini, oysaki CBS’nin çok geniş bir 
yelpazede kullanıldığını dile getirdi. 
Sayın Özten, CBS politikalarının 
geliştirilmesi ve kurumsallaştırılmasının 
zorunluluk haline geldiği günümüzde, 
CBS Genel Müdürlüğü’nün kurulmasını 
önemli bir gelişme olarak gördüklerini 
belirtti. Bu kurumun günlük 
politikalardan uzak bir yaklaşımla, 
donanımlı, üretken, nitelikli mühendis 
ve uzmanların yönetiminde bir 
kurumsal yapı niteliğinde örgütlenmesi 
gerektiğinin önemini vurguladı ve 
söz konusu Genel Müdürlüğünün 
Başbakanlığa bir kurum olmasının 
gerektiğinin belirtti. 

Sayın Özten, üniversitelerimizin 
niceliksel olarak büyümekte olduğunu 
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ancak nitelik olarak uluslar arası düzeye 
ulaşamadığını, mezun olan mühendis, 
mimar ve şehir plancıların işsizlik 
sorunu yaşadıklarını, bunun sebebinin 
de 1980’lerden bu yana uygulanan 
ekonomik politikalar sonucu üretim 
ekonomisinden uzaklaşılması olduğunu 
dile getirdi. 

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
bilimi teknolojiye, teknolojiyi üretime 
dönüştüren beyinler olduğunun, bilginin 
güç olduğunun ve bilginin yönetiminin 
öneminin altını çizen Sayın Özten, 
bilgi sistemlerinin bu süreç içerisinde 
önemli bir işlevi yerine getirdiğini, CBS 
eğitiminin yaşamın tüm alanlarında 
bilince çıkarılması gerektiğini belirtti. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Mehmet Soğancı konuşmasında, 
mühendisliğin, bilim ve teknolojiyi 
insanla buluşturan bir meslek 
olduğunu, TMMOB’nin bu mesleğin 
uygulayıcılarının örgütü olduğunu dile 
getirerek, bir yandan insana ve insanlığa 
karşı işlenmiş suçlara karşı çıktıklarını, 
öte yandan insan ve insanlığa olan 
sorumlulukların gereklerini yerine 
getirmeye çalıştıklarını belirtti. 

Sayın Soğancı, ana teması “Ortak 
Aklın Adresi’’olan, TMMOB CBS 
2011 Kongresi’nde, farklı kurum 
ve kuruluşlardan katılımcılarla, 

mühendislik, mimarlık ve planlama 
alanlarında politika üretmede, 
bireyin hayat kalitesini yükseltecek 
bilgi ve teknolojiler geliştirmesinde 
temel araç olan CBS’nin her yönüyle 
değerlendirileceğini dile getirdi. 

Sayın Soğancı konuşmasında, bilim ve 
teknolojinin hızla ilerlediği ve egemenlik 
kurduğu yüzyılımızda, mühendisler 
mimarlar ve şehir plancılarının, düşünen, 
tasarlayan, sorgulayan ve üreten beyinler 
olarak, bu ilerlemeyi toplumsal yarara 
dönüştürerek insanlık onuruna yaraşır, 
çağdaş bir yaşamın yaratılması için 
tarihsel sorumlulukla, çalışmalarını, 
bilgilerini kamu yararını gözeterek 
paylaşmaları gerektiğini belirtti. 

Bilgi gerçeğinin, çok daha etkin 
bir şekilde yönetilmesinin gelişen 
toplumların temel hedefleri arasında 
olduğunun altını çizen Sayın Soğancı, 
güncel ve doğru bilginin, başta kurum, 
kuruluş ve yöneticiler olmak üzere, tüm 
bireylerin her türlü toplumsal karar alma 
sürecini olumlu yönde etkilediğini dile 
getirdi. 

CBS’nin her türlü karar-destek 
faaliyetinin en önemli aracı haline 
geldiğini ve çağımızın güçlü bir bilgi 
yönetim bakışı olduğunu söyleyen Sayın 
Soğancı, bu bakışın birliktelik anlayışı 
ile modellenmesi gerektiğini belirterek, 

deprem bölgesi olan ülkemizde CBS’nin 
özellikle afet yönetim sistemi için çok 
önemli olduğunu vurguladı. 
Sayın Soğancı, 1999 Marmara 
Depremi’nin ardından, Türkiye’nin 
deprem gerçeği ve yapılan çalışmalar 
ve uyarıların, ilgili makamlarca yeterli 
derecede dikkate alınmamasının 
acı sonuçlarının, yaşanan Van 
Depremi’yle gün yüzüne çıktığını, 
ancak gerekli tedbirlerle, özellikle yapısal 
tedbirlerle, can ve mal kayıplarının 
azaltılabileceğini, bir doğa olayı olan 
depremin afete dönüşmesinin bu şekilde 
engellenebileceğini belirtti. 

Sayın Soğancı, Van Depremi ile 
gerçekleşen maddi ve manevi kayıpların, 
mühendisliğin niteliğini reddeden 
anlayışta ısrar edilmesinin, deprem 
ülkesi olduğumuz gerçeğinin görmezden 
gelinmesinin, kaçak yapılaşmayı 
özendiren “af ’’konusunda ısrar 
edilmesinin, sosyal devlet ve toplum 
yararı ilkesinden vazgeçilmesinin, 
hayati öneme sahip kamu yapılarının 
planlama ve denetim kapsamı dışında 
bırakılmasının, aklın ve bilimin 
gerekliliklerini yok sayan bir anlayış 
güdülmesinin, deprem tehlikesi içeren 
ve yapılaşmaya uygun olmayan alanların 
rant ekonomisinin baskısı altında 
yapılaşmaya açılmasının, gerekli politika 
ve programların uygulanmamasının bir 
sonucu olduğunu dile getirdi. 

Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan 
Tütüncü, gelişen modern dünyada 
CBS’nin önemli bir işleve sahip 
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olduğunu, pek çok alanda katkı 
sağladığını, zamandan tasarruf ettirdiğini 
dile getirerek, yerel yönetimler olarak 
CBS’nin gelişimi ve kullanımının 
yaygınlaştırılması için elden gelenin 
yapılması gerektiğini, düzenlenen 
kongrenin yol gösterici olmasını 
dilediğini belirtti. 

Açılış konuşmalarının ardından Coğrafi 
Bilgi Teknolojileri Fuarı’nın açılışı 
gerçekleştirildi. 

Öğleden sonraki etkinlikler, HKMO 
Kadastro Komisyonu Üyesi Ahmet 
Yaşayan başkanlığında “Birlikte 
Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak 
İçin CBS” Konulu teknik oturum ile 
başladı. Panelistler, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası adına Prof. Dr. 
Fatmagül Batuk, Jeoloji Mühendisleri 
Odası adına Prof. Dr. Can Ayday, Ziraat 
Mühendisleri Odası adına Doç. Dr. 
İlhami Bayramin, Maden Mühendisleri 
Odası adına Prof. Dr. Şebnem Düzgün, 
Şehir Plancıları Odası adına Halil 
Serhan Saner idiler. Oturumda, farklı 
disiplinlerin ortak çalışma alanı olan 
coğrafi bilgi sistemlerinin önemine 
değinildi. CBS uygulamalarında 
farklı kullanım alanlarına yönelik 
örneklemelerde bulunuldu. Sağlıklı ve 
güvenilir Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
oluşturulabilmesi için verilerin güncel 
ve paylaşılabilir olmasının önemi 
vurgulandı. Türkiye’de CBS eğitimine 
yönelik eksikliklerin belirlenmesi ve 
çözüm üretilmesi gerekliliği belirtildi. 

Günün ikinci oturumu Odamız Genel 
Başkanı A. Fahri Özten başkanlığında  
“Kamuda Coğrafi Bilgi Sistemleri Proje 
Yatırımları ve Sonuçları” konulu teknik 
oturum ile devam etti. Oturumda, 
(Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 
Dr. Hakan Erden, (Harita Genel 
Komutanlığı) Dr. Hakan Maraş, 
(TÜBİTAK) Dr. Emin Bank panelist 
idiler. Panelistler, kurumlarında 
yürütülen CBS uygulamalarına yönelik 
çalışmalarını aktardılar. Coğrafi bilgi 
sistemlerinin temeli olan konum/mekan 
bilgisinin kurumsal bazda bir sistem 
yaklaşımı çerçevesinde toplanması, 
işlenmesi ve paylaşımı gerektiği 
vurgulandı. 

Kongrenin ilk günü akşamı açılış 
kokteyli verildi. Kongrenin iki, üç 
ve dördüncü günleri teknik, bilimsel 
oturumlar ve gençlik oturumları ile 
devam etti. CBS Uygulamaları, Arazi 
Yönetimi, Çevre ve Doğal Kaynak 
Yönetimi, Sağlık CBS, Birlikte Üretmek 
Yönetmek ve Paylaşmak İçin CBS 
Merkezi ve Yerel Yönetimler, Yönetimde 
Karar Destek Sistemleri Aracı Olarak 
Ortak Aklın Adresi CBS, Afet Yönetimi 
ve CBS, CBS ve Uzaktan Algılama, Veri 
Altyapısı, CBS Stratejileri ve e-Devlet 
Kapsamındaki Eylem Planları konulu 
teknik oturumlar ile gençlik teknik 
oturumu gerçekleştirildi. 

Kongrenin kapanış oturumunda, kongre 
hakkında genel bilgiler ve hazırlanan 
kongre sonuç bildirgesi sunuldu. Sonuç 

bildirgesi üzerine görüşler alınarak, 
değerlendirmeler yapıldı ve kongre 
sonuç bildirgesinin kesinleşmesinden 
önce kongre delegelerine gönderilerek 
görüşlerinin iletilmesi belirtildi. Oturum 
sonunda, Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı’na teşekkür plaketleri, poster 
bildiri birincisine ve gençlik teknik 
oturumuna katkıda bulunan panelistlere 
plaketleri verildi. Oda Yönetim Kurulu 
tarafından kongrenin gerçekleşmesinde 
büyük emek harcayan ve özverili 
çalışmalarda bulunan Kongre Düzenleme 

ve Yürütme Kurulu Üyelerine teşekkür 
edildi. 

Günümüzde tartışılmaz bir gerçek var; 
“Bilgi”. Bilgi, etkin biçimde kullanılması 
gereken bir güçtür. Bu gücün/bilginin 
üretilmesi, geliştirilmesi, analiz edilmesi, 
yönetilmesi, insanlık ve toplum yararına 
ve onuruna yaraşır biçimde kullanılması, 
yaşanılabilir bir dünya için kaçınılmaz 
olmaktadır. CBS’nin çeşitli boyutlarının 
tartışıldığı ve farklı disiplinlerle 
bütünleştiği, bilginin toplum ve kamu 
yararı için paylaşımını öne çıkaran 3. 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin 
başarılı bir şekilde tamamlanmasına 
katkı ve destek veren Odamız Antalya 
Şubesine, kurum-kuruluşlara, 
bilim insanlarına, akademisyenlere, 
meslektaşlarımıza ve öğrencilere teşekkür 
ederiz. 

HKMO
Kasım 2011
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42. Dönem Denetleme Kurulu 
Bilgilendirme ve Değerlendirme 
Toplantısı 29. 10. 2011 tarihinde 
Genel Sayman, Denetleme Kurulu 
Üyeleri, Şube Saymanları, Oda Müdürü, 
Merkeze Bağlı Temsilciliklerimiz, Şube 
Müdürleri, Oda Mali Müşaviri, Genel 
Merkez Teknik Personelleri, Şube ve 
Merkeze Bağlı Temsilciliklerin Muhasebe 
Çalışanlarının katılımıyla Antalya’da 
gerçekleştirildi. 

Toplantı üç oturum şeklinde yapıldı. İlk 
oturumda açılış konuşmalarını sırasıyla 
Denetleme Kurulu Başkanı Ayhan 
Erdoğan ve Genel Sayman Asiye Ülkü 
Karaalioğlu yaptı. 

Sayın Erdoğan konuşmasında Mali 
işler ve Mesleki Denetim konularında 

yaşanan sıkıntılar ve eksiklikler hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. 

Sayın Karaalioğlu da konuşmasında 
tüm Oda birimlerinde görev yapan 
yönetici ve çalışan katılımcıları Yönetim 
Kurulu adına selamladı. Ardından, Oda 
işleyişine ilişkin bilgilerini paylaştı. Bu 
toplantının Oda çalışmalarına değer 
katması dileğinde bulundu. 

Açılış konuşmalarının ardından, 
2. oturumda “Denetleme Süreçleri 
/ Sorunlar ve Öneriler” forumu 
gerçekleştirildi. Forumda Mali İşler 
Şube Müdürü Arzu Melike Arslan 42. 
dönem denetleme çalışmaları sürecinde 
Genel Merkez, Şubelerimiz ve Merkeze 
Bağlı Temsilcilikler ile İl/İlçe Temsilcilik 
muhasebe dosyalarında yapılan 
incelemeler sonucunda belirlenen, mali 
işler ve mesleki denetim konularında 
yaşanan sıkıntılar ve eksiklikleri anlatan 
bir sunum yaptı. 

Sunumun ardından katılımcılar Oda 
işleyişinde yaşadıkları sorunlarını dile 
getirip, bu konular hakkında tespit ve 
önerilerde bulundu. 

3. oturum 2 paralel oturum şeklinde 
gerçekleştirildi. Denetleme kurulu 
üyeleri, Genel Sayman, Şube Saymanları 
ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler-
Yöneticiler ve büro görevlilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen paralel 
oturumda mali işler ve mesleki denetim 
işleyişi ve süreci hakkında genel 
değerlendirmeler yapılarak uygulamada 
bütünlük sağlanmasının önemine vurgu 
yapıldı. 

Toplantı sonucunda gündemdeki 
konular hakkında öne çıkan tespit 
ve öneriler, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu’na sunulmak üzere rapor haline 
getirildi. 

42. Dönem Denetleme Kurulu Bilgilendirme 
ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 

HKMO
Ekim 2011
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HKMO
Aralık 2011

Adana Şube Temsilciler Toplantısı, 
Odamız Genel Başkanı, Genel Saymanı, 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube 
etkinlik alanı içerisinde bulunan İl/
İlçe Temsilcileri, Mesleki Denetim 
Görevlilerinin katılımı ile 10 Aralık 
2011 tarihinde Adana Şube toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Odamız Genel Başkanı A. 
Fahri Özten, Genel Saymanı Asiye Ülkü 
Karaalioğlu, Adana Şube Başkanı Hasan 
Zengin, Şube II. Başkanı Adnan Çetin, 
Şube Sekreteri Cem Küçükekmekçi, 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri İlyas 
Küçüktopana ve Yaşar Tanrıverdi, 
Gaziantep İl Temsilcisi Eray Yıldız, 
Hatay İl Temsilcisi Muti Buru, Mersin 
İl Temsilcisi Süleyman Gül, İskenderun 
İlçe Temsilcisi Mithat Barutçu, 
Silifke İlçe Temsilcisi Abdullah Uzun, 
Tarsus İlçe Temsilcisi Yahya Güncan,   
İskenderun İlçe Temsilci Yardımcısı 
Hüseyin Tintaş, Yüreğir Mesleki 
Denetim Görevlisi Güven Aksay, Mersin 
Mesleki Denetim Görevlisi Behzat Erol 
Canpolat, Osmaniye Mesleki Denetim 
Görevlisi Cevdet Eşki, Tarsus Mesleki 
Denetim Görevlisi Müjdat Kartal, 
Seyhan Mesleki Denetim Görevlisi 
Mustafa İlker  Avaroğlu, Hatay Mesleki 
Denetim Görevlisi Habip Yeşil katıldılar. 

Toplantı açılışında, Adana Şube 
Başkanımız Sayın Hasan Zengin, 
toplantının açılışında yaptığı 
konuşmasında Şube çalışmalarına, 
Temsilciliklerimizde yapılan 
toplantılarda dile getirilen konulara, 
kurum ve kuruluşlar ile ilişkilere, yerel 
yönetimler ve mesleki uygulamalar 
konularına değindi. Temsilcilerimizin 
özverili çalışmalarından dolayı 
kendilerine teşekkür etti. 

Odamız Genel Başkanı Sayın A. Fahri 
Özten, etkinliğin açılışında yaptığı 
konuşmasında, HKMO’nun kuruluşu, 
yetki ve sorumlulukları, çalışma anlayışı 
ve Odanın genel işleyişi hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. Her geçen 
gün harita mühendisleri sayısının 
hızla arttığını, kurumsal yapımızın 
genişlediğini, meslektaşlarımız ile 
Odanın buluşmasında önemli bir sürecin 
yaratıldığını ve meslek alanlarımızın 
diğer kurum ve disiplinlerce sürekli 
müdahale altında olduğunu vurguladı. 

Toplantıda Temsilcilerimiz etkinlik 
alanlarında yürüttükleri çalışmalar, 
mesleki sorunlar, üyelerimiz ile ilişkiler, 
mesleki, sosyal ve toplumsal alanlara 
ilişkin değerlendirmeler yaparak, hem 
durum tespitinde bulundular hem de 
nelerin yapılması gerektiği yönünde 
çözüme dair görüş ve önerilerini dile 
getirdiler. 

Toplantıda gündeme gelen ve tartışılan 
başlıca konular Tapu Planları Tüzüğü, 

Teknik Uygulama Sorumluluğu, 
Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı ve 
Uygulanmasına ilişkin bölgede yaşanılan 
sıkıntılar ve bu sıkıntıların aşılması 
için gerekli çözüm önerileri, Yapı 
Denetim Kuruluşları, imar uygulamaları 
vb. mesleki konular, kamulaştırma 
davalarında bilirkişi olarak görev 
yapacakların belirlenmesinde meslek 
alanımıza yönelik yargı birimlerinin 
bilgilendirilmeleri ve mesleğimizin bu 
alanda tanıtılması için çalışmaların 
yapılması, maden alanlarına yönelik 
yürütülen ve meslek alanımız içinde 
kalan bazı hizmetlerin Büyük Ölçekli 
Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği’ne göre yerine getirilmesi ve 
bu amaçla ilgili kurumlar ile devam eden 
görüşmelerin sonuçlandırılması, Serbest 
Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
ve Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları’na ilişkin uygulamalarda 
yaşanılan sıkıntılara ve aşılması için 
gerekli çözüm önerileri bulunulmasına 
yönelik idi. 

Aynı günün akşamı, Adana Şubemizin 
her yıl düzenlediği “Geleneksel 
Yemeği”ne meslektaşlarımız ile geniş 
katılım sağlandı. 

Adana Şube Temsilciler toplantısına 
katılım sağlayan tüm Temsilcilerimize 
ve Adana Şube Yönetim Kurulumuza 
teşekkür ederiz. 

Adana Şube 
Temsilciler Toplantısı 
Gerçekleştirildi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 
operasyon kapsamında, aralarında 
Odamız İzmir Şube Başkanının da 
bulunduğu TMMOB Üyesi mimar 
ve mühendislerin tutuklanması 
üzerine Odamız ve TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte, 
16 Aralık 2011 tarihinde bir basın 
açıklaması yapıldı. 

Basın açıklamasına Oda Yönetim 
Kurulu, TMMOB Genel Saymanı, İzmir 
Şube Yönetim Kurulu, HKMO Denizli, 
Aydın, Manisa İl Temsilciliği, TMMOB 
İzmir İKK, meslektaşlarımız, mühendis 
ve mimarlar katıldılar. 

Basın açıklaması öncesi Odamız Genel 
Başkanı A. Fahri Özten konuşmasında, 
son dönemde İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’ne yapılan operasyonların 
kamuoyunda kabul görmediği ve 
tartışılır hale geldiğini, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası olarak, 
adalete ve yargıya olan güvenimizin 
sürdüğünü, fakat aynı ölçüde, Selçuk 
Savcı’ya olan güvenimizin de tam 
olduğunu, onun dürüstlük, insan 
sevgisi, özgürlük ve kamu yararı 
ilkelerini benimsemiş, değerli ve her 
zaman meşru zeminde bulunmaya 
özen gösteren onurlu bir meslektaşımız 
olduğuna inandığımızı belirtti. Sayın 
Özten, “Selçuk Savcı’nın doğruluğuna 
ve dürüstlüğüne olan bu güvenin 
kaynağının, şahsiyeti kadar, mesleği, 
mühendisliği ve TMMOB örgütlülüğü 
içerisinde yer almış olmasıdır” diyerek 
konuşmasını sürdürdü. 

Sayın Özten konuşmasında: “Çünkü 
TMMOB ve Odamız, kuruluş yılı 
olan 1954’den bu yana, daima aklın 
ve bilimin ışığında yürümeyi ilke 
edinmiştir. Bilimi, teknolojiyi ve 
mühendisliği insanlık adına ve toplum 
yararına kullanmayı üstün bir kamu 
görevi olarak görmüştür. Bu görevin 
gereklilikleri olarak, akılcılığı, doğruyu, 
iyiyi ve adaleti genel erdemler olarak 
kabul etmiştir. Yarım asrı aşkın tarihinde, 
kamu yararı ilkesini, her türlü çıkarın 
üstüne koyarak, baş tacı etmiştir. Bu 
görevler, erdem ve ilkeler, TMMOB’nin 
tarihidir. 

Bugün bizler, tutuklu olan Sayın 
Savcı’nın, TMMOB’nin kendine ilke 
edinmiş olduğu bu görev ve erdemlerin 
dışında olmadığını, onları paylaştığını, 
bu güne kadar mesleğini bu görev ve 
bilinç ile sürdürdüğünü biliyoruz. Suçsuz 
olduğuna inanıyor ve meslektaşları 
olarak tutukluluk süresinin cezaya 
dönüşmemesini, serbest yargılanmasını 
talep ediyoruz. Yargılanmasının, 
demokratik, insan haklarına uygun, 
adil bir şekilde gerçekleşmesini talep 
ediyoruz.” dedi. 

Odamız, İzmir Şube Başkanımız Selçuk Savcı ve  
TMMOB Üyesi Mühendis ve Mimarların Yanındadır

HKMO
Aralık 2011
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HKMO
Kasım 2011

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 
III. Öğrenci Kurultayı, üniversitelerin 
maden mühendisliği bölümlerinde 
okuyan yaklaşık 150 öğrencinin delege 
olarak katılımıyla 18-19 Kasım 2011 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 

Kurultayın ilk gününde, “Örgütlülüğün 
Önemi-Genç Madenci Örgütü 
ve Anlamı”, “İşsizlik ve İstihdam-
Geleceksizlik”, “Mühendisin Toplumsal 
Rolü ve Konumu” başlıklı konular ele 
alındı. 

Kurultayın ikinci günü, “Belgelendirme-
İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Eğitim 
Sistemi”, “Meslek Odalarında Öğrenci 
Örgütlenmesinin Yeri ve Önemi” konulu 
paneller düzenlendi. 

Maden Mühendisleri Odası Genel 
Başkanı Mehmet Torun’un yönettiği 
“Meslek Odalarında Öğrenci 
Örgütlenmesinin Yeri ve Önemi” konulu 
panele, Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
Özten, Ziraat Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Turhan Tuncer, Elektrik 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Bozkırlıoğlu panelist 
olarak katıldılar. 

Panelde Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
Özten sunum eşliğinde konuşma yaptı. 
Konuşmasında, örgütlüğün tanımı ve 
önemi, dünyada ve ülkemizde tarihsel 
süreci hakkında bilgi verdi. Örgütlü 
toplumun barışa, özgürlüğe, emeğe ve 
insanca yaşama dair gerekliliği üzerinde 
durdu. 

Sayın Özten, konuşmasına Türkiye’deki 
örgütlülük üzerine TUİK verileri 
kapsamında genel bir bilgilendirmede 
bulunarak devam etti. Ayrıca, 
TMMOB ve Odamız kuruluşu, yetki 
ve sorumlulukları, organizasyon yapısı, 
örgütlülüğü, çalışma anlayışı ve genel 
işleyişi, üye sayıları hakkında bilgiler 
verdi. 

Sayın Özten, ülkemizdeki harita 
mühendisliği eğitiminin önemine 
değinerek, mesleğimizde eğitim veren 
bölümler ve sayıları hakkında bilgiler 
aktardı. Ayrıca, Odamız tarafından 
düzenlenen sürekli bilimsel teknik 
etkinlikler ve öğrenci etkinlikleri 
hakkında bilgiler verdi. Öğrenci 
örgütlülüğü, üniversiteler ve TMMOB 
üzerine değerlendirmelerde bulundu. 

Ziraat Mühendisleri Odası Genel 
Başkanı Turhan Tuncer konuşmasında, 
Ziraat Mühendisleri Odası çalışmaları ve 
etkinlikleri hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. Türkiye’de bugün gelinen 
süreçte tarım sektörü ve hayvancılık 
sektörüne dair değerlendirmeler yaptı. 

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Bozkırlıoğlu 
konuşmasına, Elektrik Mühendisleri 
Odası çalışmaları ve etkinlikleri, EMO 
Genç etkinlikleri hakkında bilgiler 
verdi. Örgütlülük ve örgütte birlikteliğin 
önemine değinen Sayın Bozkırlıoğlu, 
öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında bilgiler vererek, uzaktan 
eğitimin örgütlenme üzerindeki olumsuz 
etkisine vurgu yaptı. 

Panel, katılımcı öğrencilerin soru-
cevapları ve panelistlerin katkılarıyla 
sonlandırıldı. 

Maden Mühendisleri Odası’na ve emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz. 

HKMO, TMMOB Maden Mühendisleri Odası  
III. Öğrenci Kurultayı’ndaydı 
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TMMOB 41. Genel Kurul`da alınan 
karar gereği hazırlık çalışmaları bir yılı 
aşkın sürdürülen “TMMOB Demokrasi 
Kurultayı” 17 Mart 2012 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. Kurultay 
hazırlık çalışmaları kapsamında 20 ayrı 
bölgede yüzlerce mühendis, mimar ve 
şehir plancısının katılımıyla yapılan yerel 
kurultaylarda 1017 Karar ve 138 adet 
Önerge yapılmıştır. Düzenleme Kurulu 
tarafından Önerge ve Kararlar içerikleri 
değerlendirilerek 11 adet ana başlıkta 
toplanmıştır. Kurultay Ana başlıkları;  
“Demokrasi ve Demokrasi Kavramının 
Gelişimi”, “Temel İlkeler”, “İnsan 
Hakları”, “Demokrasinin İşleyişi”, 
“Çalışma Yaşamı”, “Demokrasinin 
Ekonomisi”, “Doğal Kaynaklar, 
Madenler, Orman, Tarım, Gıda ve 
Çevre”, “Örgütlü Toplum”, “TMMOB 

ve Demokrasi”, “Kürt Sorunu” ve 
“Kadın Hakları”  şeklinde belirlenmiştir. 

Kurultaya Oda Yönetim Kurulları, 
delegeler olmak üzere bine yakın katılım 
oldu. Kurultay Divanına Tevfik Peker 
(MMO), Turan Kapan (İMO), Niyazi 
Karadeniz (MADENMO), Şebnem 
Gürses (HKMO) ve Çiğdem Camkıran 
(PEYZAJMO) seçildi. 
Kurultay açılış konuşmasını, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı yaptı. Sayın 
Soğancı, konuşmasında ülkemizde, 
bölgemiz coğrafyasında ve dünyada 
yaşanılan süreci özetle değerlendirdi. 
Demokrasi, özgürlükler, insan hakları 
konularında TMMOB görüşlerini 
sundu. Uygulamaya konulan ekonomik, 
sosyal ve siyasal politikalara mühendis 
ve mimarların bakışını dile getirdi. 
“Demokrasi” sürecinde TMMOB’nin 
önemine ve gerekliliğine dikkat 
çekti.   Soğancı, TMMOB tarafından 
birincisi 1998’de gerçekleştirilen ve 14 
yıl sonra ikincisi yapılan “Demokrasi 
Kurultayları”`nın önemini vurguladı. 

Sayın Soğancı’nın konuşmasının 
ardından, Düzenleme Kurulu tarafından 
belirlenen Kurultay Çalışma İlkeleri 
sunuldu. Ardından belirlenen 11 
ana başlıkta genel görüşme yapılması 
şeklinde kurultay başladı. 

Kurultayda ayrıca “Sonuç Bildirgesi 
Komisyonu” ve “Redaksiyon 
Kurulu” oluşturuldu. Sonuç 
Bildirgesi Komisyonu ve Redaksiyon 
Komisyonunda Odamız Yönetim Kurulu 
2. Başkanı Hasan Tuzcu görev aldı. 

Kurultay, sonuç bildirgesinin 
okunmasıyla sona erdi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı`nın konuşma metnine 

http://www.hkmo.org.tr/resimler/
ekler/ae9225289bd5446_
ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

adresinden ulaşabilirsiniz.

TMMOB Demokrasi 
Kurultayı 
Düzenlendi 

HKMO
Mart 2012
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İlki Mayıs 1998’de toplanan TMMOB 
Demokrasi Kurultayı’nın ikincisi 
17 Mart 2012 tarihinde Ankara’da 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. TMMOB 
İKK’larının örgütlediği ve bağlı odaların 
şubelerinin etkinlik alanlarındaki 
üyelerinin, 20 kentte 2. 244 
delegenin katılımıyla düzenlenen yerel 
kurultaylardan gelen temel başlıkların 
değerlendirildiği merkezi kurultaya 
yaklaşık 500 delege katılmıştır. 

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

Kurultayda yapılan tartışmalardan 
hareketle aşağıdaki sonuç bildirisi 
TMMOB örgütleri ve kamuoyunun 
dikkatine sunulmaktadır. 

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

TMMOB, demokrasiyi “halkın kendi 
siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
sistemlerini belirlemek için iradesinin 
özgürce ifadesine, kendi yaşamlarının 
tüm yönlerine tam katılımına dayanan, 
temelinde insana saygı ve hukukun 
üstünlüğü olan bir yapı olduğu” 
şeklinde tanımlamakta ve sınıflar 
arası ilişkiler temelinde ele alınması 

gerekliliğini savunmaktadır. Demokrasi 
aynı zamanda, barış, düşünce, ifade, 
örgütlenme özgürlüğü, vb. gibi temel 
ve güncel kavramlar ile birlikte, 
yaratılan değerlerin bölüşümüyle ve bu 
bölüşümü belirleyen siyasi yapıyla iç içe 
bir kavramdır ve bağımsızlık ile insan 
haklarıyla bir bütündür. 

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

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

12 Eylül faşizmi sonrasında başlayıp 
günümüzde artarak sürmekte olan 
sınıfsal, toplumsal, kitlesel örgütlenmeler 
ve etkinlik alanları daraltılması 
çabasının doğal sonucu olarak; siyasal 
örgütlenmeler ve meslek örgütlerinin 
işlevsizleştirilmesi ve faaliyetlerinin 
engellenmesi amaçlı düzenlemelerle 
toplumsal muhalefetin susturulması 
hedeflenmektedir. Yasama, yürütme 
ve yargı erklerinin tek elde toplanarak 
halkın yaşamıyla ilgili yasalar anti 
demokratik bir içerikle belirlenmektedir. 
1980 sonrası gerçekleşen neoliberal 
dönüşüm ile başlayan taşeronlaştırma ve 
özelleştirmeler ile eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik, altyapı, tarım alanları, 

ormanlar, sular, kentsel alanlar, yerel 
hizmetler, haberleşme, ulaştırma, 
enerji, madenler ve mühendislik 
hizmetleri dahil hemen her alan 
uluslararası sermaye ile bütünleşmiş 
yandaş sermayenin egemenliğindeki 
piyasa işleyişine ve talana açılmıştır. 
Son olarak genel sağlık sigortası ile 
yoksul ve dar gelirli halkın sağlık 
hakkı elinden alınmış, sağlık alanı 
tamamen güvencesizleştirilmiş ve piyasa 
koşullarına terk edilmiştir. 

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

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

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

Uludere (Roboski) katliamı Kürt 
sorunundaki şiddet ve tasfiyeye 
dayalı “çözüm” yaklaşımının son 
örneği olmuştur. Cezaevlerindeki 
koşullar insanlık dışıdır. Hrant Dink 
davasında “örgüt yok” kararı alınması 
ve Sivas katliamı davasının zamanaşımı 

TMMOB Demokrasi Kurultayı 2012 Sonuç Bildirgesi 
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gerekçesiyle düşürülmesi iktidarın 
hukuku siyasallaştırarak her alanda 
örgütlendiğinin açık delili olarak 
görülmelidir. 

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

Kitlelerin depolitizasyonunu ve 
örgütsüzleştirilmesini siyasal zor ve 

dinsel kültür ile tahkim eden AKP, 
yoksullaşma süreçleri içinde bunalan 
yığınları yeni toplumsal örgütlenmeler, 
cemaatçi vb. yapılara bağımlılıklara 
yönlendirmektedir. 

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

Türkiye gericiliğin ve faşizmin 
egemenliği altındadır. 

Birliğimize yönelik DDK raporu ile 
başlayan süreç, KHK’lar ile devam 
etmekte, TMMOB’nin bağımsız, özerk, 
kamu yararı gözeten yapısı dağıtılmak 
istenmektedir. Bu saldırının temel 
nedeni; kamu yararı ve kamusal malların 
talanının önünde kalan son direnç 

noktaları arasında tarihsel görevini 
yapmakta olan TMMOB’nin ortadan 
kaldırılmasıdır. Böylece; uluslararası 
talan ile elde edilen rantların arttırılması 
karşısındaki muhalefet susturulmuş 
olacaktır. 

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

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

TMMOB DEMOKRASİ KURULTAYI 

Odamızın Diyarbakır Bölge Temsilciliği ve Şubesi Kurucu Yönetim 
Kurulu Üyesi I ve II. Dönem Şube Başkanı, TMMOB Delegesi, 39. ve 
40. dönem Oda Onur Kurulu Üyesi, HKMO Diyarbakır İl
Temsilcimiz

ZEYNEL ABİDİN ÖZTÜRK
01.01.1950 - 24.01.2011

Seni Unutmayacağız...
Ölümünün 1. Yıl Dönümünde Özlemle ve Saygıyla Anıyoruz...
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Odamızca her yıl meslekte 50 hizmet 
yılını dolduran üyelerimize “Meslekte 
50. Yıl Hizmet Plaketi” verilmektedir. 
Bu yıl 1961 yılı mezunlarına, 26 Kasım 
2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen 
gecede plaketleri verildi. Geceye 1961 
yılı mezunları ve eşleri, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı, Oda ve 
Şube Yöneticileri, Odamız Önceki 
Dönem Başkanları, Kurum ve Kuruluş 
Temsilcileri, Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu katıldılar. 

Açılış konuşmasını yapan Odamız Genel 
Başkanı Sayın A. Fahri Özten Odamızın 
kuruluşundan bu yana mesleğimizin 
gelişmesi, meslektaşlarımızın haklarının 
korunması ve ülkenin kalkınması 
yönünde, toplumdan ve halktan yana 
çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. 
Özten, Odanın emekten ve halktan 
yana olan değerleri kazanmasında, bu 
mücadelenin bugünlere taşınmasında 
emek veren, katkı sunan, mesleği 50 yıl 
onurla icra etmiş değerli meslektaşlara 
Oda adına teşekkürlerini ifade etti. 

Gecede, Odamız Önceki Dönem 
Başkanlarından Sayın Erdal Akdağ’a 
mesleğimize ve Odamıza vermiş olduğu 
özverili hizmet ve emeklerinden dolayı, 
Oda Yönetim Kurulu kararıyla şükran 
plaketi, Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
Özten tarafından verildi. Ayrıca gecede, 
Sayın Akdağ’ın yaşamını yansıtan bir 
gösterime yer verildi. 

Kısa bir zaman önce aramızdan 
ayrılan ve bu yıl meslekte 50. yılını 
tamamlamış olan, önceki dönem 
Oda Başkanlarımızdan Sayın Andaç 
Kaynak’ın plaketi, Sayın Ayhan 
Kalyoncu tarafından eşi Ülkü Kaynak 
Hanım’a takdim edildi. Aynı zamanda, 
Sayın Kaynak’ın yaşamını yansıtan bir 
gösterim sunularak saygı ve sevgiyle bir 
kez daha anıldı. 

Ardından, önceki dönem Oda 
Başkanlarımızdan Sayın Erdal Akdağ, 
TMMOB Başkanı Sayın Mehmet 
Soğancı, Harita Genel Komutanı Vekili 
Sayın Albay Onur Lenk, TKGM Eski 
Genel Müdürü Sayın Yüksel Akın, 
TKGM Genel Müdür Yardımcısı Sayın 
Davut Güney, Samsun Şube Başkanı 
Ertuğrul Çöl, Konya Şube Başkanı Ferruh 
Yıldız ve Ankara Şube Başkanı Nihat 
Erdoğan tarafından meslekte 50. yılını 
dolduran, 21 kişiye “Meslekte 50 Yıl 
Hizmet Plaketleri” sunuldu. Plaketlerin 
verilmesi sırasında konuşmalar yapıldı, 
birlikte yaşanmış anılar herkesle paylaşıldı. 
Aramızdan ayrılan meslektaşlarımız da 
saygıyla anıldı. 

Plaket töreninin ardından, nostaljik 
müzik eşliğinde 1960’lı yıllara 
dönülerek, meslekte yarım asrı 
geçiren meslektaşlarımız, o günleri 
tekrar heyecanla yaşadılar. Uzun süre, 

neredeyse birbirini hiç görmeyen 1961 
yılı mezunları bolca sohbet ederek, aynı 
heyecan ve mutlulukla 50. yıl pastalarını 
kestiler. 

Meslekte 50. yılını dolduran 
meslektaşlarımız adına özgeçmişlerini 
içeren bir kitapçık hazırlandı. Kitabın 
sunuş bölümünden;

“1949 yılına kadar, ülkemizdeki 
harita ve kadastro mühendisleri, Milli 
Eğitim Bakanlığı veya Harita Genel 
Komutanlığı aracılığıyla yurt dışında 
eğitim görmekteydiler. 1949 yılında ise, 
şimdiki adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi 
olan İstanbul Teknik Okulu’nda eğitim 
verilmeye başlanıldı. İlk mezunlar 1952 
yılında verildi. Ülkemizde, mesleğimizin 
üniversite düzeyinde eğitime başlamasına 
öncülük eden ve emeği geçen Sayın 
Mümtaz Tarhan’a, Sayın Macit 
Erbudak’a, Sayın Ekrem Ulsoy’a ve Sayın 
Burhanettin Tansuğ’a bir kere daha 
sonsuz teşekkür ediyor ve anıları önünde 
saygı ile eğiliyoruz. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odamız, 1954 yılında kurulan, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
on kurucu Odasından biridir. 

Odamız tarafından, 2002 yılından 
bu yana, her yıl meslekte 50 hizmet 

“Meslekte 50 Yıl 
Hizmet Plaketleri” 
Verildi
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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. 

Bu yıl hizmette 50. yılını dolduran siz 
meslektaşlarımızın, mesleğimize vermiş 
olduğu büyük hizmetleri, emek ve 
katkıları, hak ettiğiniz övgüleri, teker 
teker sayarak her kesime anlatabilmeyi 
çok isterdik. Ancak, bu maalesef hiç 
kolay olamamaktadır. Bununla birlikte, 
bilinmesini isteriz ki emeğin yüce değer 
olduğu Odamızca her platformda dile 
getirilmekte ve savunulmaktadır. İyi ki 

sizler varsınız. Sizlerin bilgi ve birikimleri 
bizler için hep ışık olmuştur ve olmaya 
devam edecektir.”

Birlikte nice yıllara.
Saygı ve Sevgilerimizle.

HKMO
Kasım 2011

Odamızın, 10 Şube ve 9 Merkeze bağlı 
Temsilciliklerimizde yapılan Genel 
Kurulları tamamlandı. 

Şube Genel Kurulları 14-15 Ocak 
2012 tarihlerinde Adana ve Samsun 
Şubelerimizde, 21-22 Ocak 2012 
tarihlerinde Diyarbakır, İzmir ve 
Ankara Şubelerimizde, 28-29 Ocak 
2012 tarihlerinde İstanbul ve Konya 
Şubelerimizde, 4-5 Şubat 2012 
tarihlerinde Trabzon Şubemizde, 11-
12 Şubat 2012 tarihlerinde Antalya 
Şubemizde ve 18-19 Şubat 2012 
tarihlerinde Bursa Şubemizde yapıldı. 
Bölge Temsilciliği Genel Kurulları 
ise 14 Ocak 2012`de Çorum`da, 28 
Ocak 2012`de Erzurum ve Van`da, 4 
Şubat 2012`de Kocaeli ve Malatya`da, 
11 Şubat 2012`de Kayseri ve Sivas`ta, 
18 Şubat 2012`de Zonguldak ve 
Afyon`da gerçekleştirildi. Genel Kurullar 
sonucunda iki yıllık dönem için görev 
yapmak üzere Şube Yönetim Kurulları 
belirlendi. 

Şubelerimizde ve Bölge 
Temsilciliklerimizdeki Genel Kurullar 
sonrası, Genel Merkez Genel Kurulu için 
571 delege belirlendi. Doğal delegeler 

(20) ile birlikte toplam delege sayımız ise 
591’dir. 

2010-2012 çalışma döneminde 
Şube Yönetim Kurullarında ve 
Bölge Temsilciliğinde 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 sorunlarımızın ülke 
sorunlarından ayrılamayacağı anlayışı 
içinde toplumsal sürecin içinde aktif 
yer aldılar. Oda çalışmalarının başarılı 
bir şekilde sürdürülmesine önemli katkı 
ve destek verdiler, emek harcadılar. 
Örgütümüzün kurumsal ve demokratik 
işleyişi içinde sorumluluk bilinci ile 
hareket ettiler. Tüm arkadaşlarımıza 
meslektaşlarımız ve üyelerimiz adına 
teşekkürü borç biliyoruz. 

2012-2014 çalışma dönemi için Şube 
Yönetim Kurullarında seçilen/görev alan 
arkadaşlarımızı kutluyor, yeni çalışma 
döneminde mesleğimizin gelişmesi, 
meslektaşlarımızın sıkıntı ve sorunlarının 
çözümü ve mesleki çalışmalarımızın 
başarılı bir şekilde sürdürülmesinde 

gösterecekleri özverili çalışmalarında 
kolaylıklar diliyoruz. 

Mühendisliğin, bilim ve teknolojiyi 
insanla buluşturan bir meslek olduğunun 
altını önemle çiziyoruz. TMMOB 
ve bileşeni Odalarımız bu mesleğin 
uygulayıcılarının örgütü olarak, bir 
yandan insana ve insanlığa karşı işlenmiş 
suçlara karşı çıkıyor, öte yandan insana, 
insanlığa, topluma ve ülkemize karşı 
olan sorumlulukların gereklerini yerine 
getirmeye çalışıyoruz. 

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği 
ve egemenlik kurduğu yüzyılımızda, 
mühendisler ve mimarlar, düşünen, 
tasarlayan, sorgulayan ve üreten beyinler 
olarak, bu ilerlemeyi toplumsal yarara 
dönüştürerek insanlık onuruna yaraşır, 
demokratik, çağdaş ve özgür bir yaşamın 
yaratılması için tarihsel sorumlulukla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Yaşasın HKMO, Yaşasın TMMOB!

Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerin Genel Kurulları Tamamlandı 

HKMO
Şubat 2012
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(2889) 
Hasan Zengin 
(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 2 
çocuk babasıdır.

(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 
2 çocuk babasıdır.

(2694)
Adnan Çetin
(Üye )

1960 yılında Adana’da 
doğdu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği 

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. 
Halen Adana’da Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

(1188)
Mehmet Ali Özkan
(Üye) 

01.05.1950 yılında 
Mersin - Erdemli - Elvanlı 
Köyü’nde doğdu.1976 
yılında Karadeniz Teknik 

Üniversitesi’nden mezun oldu. Askerlik öncesi 
ve sonrasında Mersin Belediyesi’nde çalıştı.1987 
yılında istifa ederek serbest olarak çalışmaktadır.
Mersin İl ve İ.K.K. Temsilciliği yaptı.Evli ve iki 
çocuk babası.

(4372)
Yücel Yalaz 
(Üye) 

16.04.1968 yılında 
Samsun’da doğdu.1992 
yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi  Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu. 1992-2009 arasında Metiş İnşaat 
ve Ticaret A.Ş.de çalıştı. Halen  Limak-Kolin 
ortaklığında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

(1798)
Yaşar Tanrıverdi
(II. Başkan )

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 ve 2 çocuk babasıdır.

(6813)
Filiz Mersin
(Yazman )

1965 yılında İstanbul’da 
doğdu.1987 yılında 
İstanbul Teknik 

Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu. 1989-2010 yılları arasında 
Adana İsmet İnönü E.M.L. Harita Kadastro 
Bölümünde teknik öğretmen olarak görev yaptı. 
İl düzeyinde Valilik emriyle, Milli Eğitim’e ait 
arsaların ifraz, yola-terk, aplikasyon ve diğer 
imar çalışmalarıyla ilgili olarak çalıştı. Bakanlık 
düzeyinde Meslek Liseleri Harita, Kadastro ve 
Tapu Bölümlerinin ihyası ve Harita, Kadastro ve 
Tapu’ya ait, söz konusu bölümlerde okutulmak 
üzere toplam 17 adet kitap (modül) yazımını 
gerçekleştirdi. 1998-2002 yılları arasında 
Çukurova Üniversitesi, Karaisalı Meslek Yüksek 
Okulu, Harita- Kadastro Bölümünde “Öğretim 
Görevlisi” olarak çalıştı. 2010 yılından 
itibaren Çukurova Belediyesi Emlak İstimlâk 
Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

HKMO Adana Şube Yönetim Kurulu

HKMO Adana Şube  
Yedek Yönetim Kurulu

Eyyüp Aydın
Cem Küçükekmekçi
Bora Tulunay
İlker Cem Küçük
Ziya Işık Aksan
M. Barış Erbey
Mehmet Emini
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(3635)
Levent Özmüş 
(Başkan)

1968 yılında Adana/
Kozan’da doğdu. 
İlköğrenimini Gaziantep/
Elbeyli’de orta öğrenimini 

Kozan’da tamamladı. 1989 yılında İ. T. Ü.’den 
mezun oldu. Bir yıl özel sektörde çalıştı. 
HKMO Adana Bölge Temsilciliği Yönetim 
Kurulu yedek üyeliği yaptı. 1993 yılında Harita 
Genel Komutanlığı Fotogrametri Dairesinde 
Kıymetlendirme Operatörü olarak çalıştı. 35. 
Dönem HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
asil üyeliğine çağrıldı. 36. Dönem HKMO 
Genel Merkez Yönetim Kurulunda Örgütlenme 
Sekreteri, 39. Dönem HKMO Genel Merkez 
Yönetim Kurulu yedek üyeliği görevlerinde 
bulundu. 1998-1999 Döneminde Devlet Lisan 
Okulunu başarıyla tamamladı. 1998-2002 
Yılları arasında 1 Nolu Mesleki Uygulamalar, 
Örgütlenme ve Yasal Temeller Komisyonu, 
2002-2010 yılları arasında HKMO 7 Nolu 
Fotogrametri Komisyonu, 10. THBTK Yürütme 
Kurulu, TMMOB Kentleşme Yerel Yönetimler 
Çalışma Grubu, TMMOB Kamu Çalışanları 
Çalışma Grubu, TMMOB Toprak Reformu 
Kongresi 2005 Kongre Sekreterliği ve Yürütme 
Kurulu, HKMO Kadastro Kongresi Kongre 
Sekreterliği ve Yürütme Kurulu, görevlerinde 
bulundu. 10 THBTK’da Desantralizasyon 
(Yerelleşme) ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı 
adlı bildiriyi sundu. 8. Dönem HKMO Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesidir. Halen 
TKGM Harita Dairesi Başkanlığında Harita 
Üretim İşleri Birim Sorumlusu olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(8130)
Tayfun Sinan Polat 
(Üye)

1975 yılında Kırşehir’de 
doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Kırşehir’de 
tamamladı. 2000 

yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 2000-2002 yılları arasında yedek 
subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. 
2002 yılında başlayan aktif iş hayatının ilk 16 
ayında Yalova, Kocaeli ve Gölcük’de yapılan iş 
merkezleri inşaatının müşavirlik hizmetlerinde 
harita mühendisi olarak yer aldı. 

Aralıksız olarak devam eden iş hayatına halen 
Ankara’da özel bir şirkette halihazır harita, 
kamulaştırma, altyapı, sulama, dere ıslahı 
gibi değişik iş kollarında yönetici ve sorumlu 
mühendis olarak devam etmektedir. Evli ve bir 
çocuk babasıdır. 

(11335)
Coşkun Demir
(II. Başkan)

1962 yılında Sivas’da 
doğdu. Ortaöğrenimini 
Ankara’da tamamladı. 
Lisans eğitimini, 1985 

yılında MSB Harita Yüksek Teknik Okulunda 
tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, 1990 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi 
Bölümünde tamamladı. Doktora eğitimini, 
1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi 
Bölümünde tamamladı. 1985-2010 yılları 
arasında Harita Genel Komutanlığında muhtelif 
görevlerde bulundu ve Şubat 2010’da Plan ve 
Prensipler Daire Başkanlığı görevinden emekli 
oldu. 1990-2006 yılları arasında HYTO’nda 

çeşitli dersler verdi. 2011 yılından bu yana 
ODTÜ’de yürütülmekte olan TÜBİTAK 
destekli bir projede araştırmacı olarak görev 
almaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(4197)
Ersel Kurt
(Sayman)

1969 yılında Trabzon’da 
doğdu. İlk ve Orta 
öğrenimini Trabzon’da 
tamamladı. 1991 yılında 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre özel 
sektörde çalıştı. Halen Sosyal Güvenlik Kurumu 
İnşaat ve Emlak Dairesinde görev yapmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(7708)
Sabit Nazım Akar
(Yazman)

1980 yılında Çorum’un 
Kargı ilçesinde doğdu. 
İlk ve orta öğrenimini 
Ankara’da tamamladı. 

2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Özel sektörde 2002-
2003 yılları arasında Türkiye’de, 2003-2005 
yıllarında Suudi Arabistan’da çalıştı. 2005-
2006 yıllarında Elektrik Üretim A. Ş. (EÜAŞ) 
Genel Müdürlüğü Bünyesinde Afşin-Elbistan 
Linyitleri İşletme Müdürlüğünde görev yaptı. 
Halen Elektrik Üretim A. Ş. (EÜAŞ) Genel 
Müdürlüğü İnşaat – Emlak Daire Başkanlığı, 
Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde 
çalışmaktadır. 

(3004)
Muzaffer Eren
(Üye) 

1963 yılında Çivril 
/ Denizli’de doğdu. 
İlköğrenimi ve 
ortaöğrenimini 

Çivril’de tamamladı. 1987 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1987 
yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita 
Dairesi Başkanlığı’nda görev aldı. Halen İller 
Bankası Anonim Şirketi Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı’nda çalışmaktadır. 2008-2012 yılları 
arasında HKMO Birim Fiyat Komisyonu 
üyeliği görevini yürüttü. 39. Dönem HKMO 
Genel Merkezi yönetim kurulunda yedek üyelik 
yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(10561)
Ozan Özer
(Üye) 

1986 yılında Ankara’da 
doğdu. İlk ve 
Ortaöğrenimini Ankara’da 
tamamladı. 2008 

yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. 2010 yılından bu yana Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 
Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek 
lisans öğrenimine devam etmektedir. Halen 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde görev 
yapmaktadır. 

HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu

HKMO Ankara Şube  
Yedek Yönetim Kurulu

Duygu Karaca
Ümit Yıldız
Önder Karagöz
Ulaş Ankıtcı
Zülal Şenel
Seyhan Soman
M. Olcay Korkmaz
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(4795)
Ramazan Eciş 
(Başkan)

1972 yılında Antalya’da 
doğdu. 1993 yılında 
İstanbul Yıldız Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Halen kurucu ortağı olduğu özel 
sektör Harita İmar İnşaat firmasında 18 yıldır 
çalışmaktadır. 2004 yılından bu yana Kepez 
Belediye Meclis üyeliği görevini sürdürmektedir. 
Odamız 39. Dönem, 40. Dönem, 41. Dönem 
ve 42. Dönem Genel Merkez Genel Kurul 
Delegesi oldu. HKMO Antalya Şubesi 
Yönetim Kurullarında 6. dönem, 7. Dönem, 
8. Dönem ve 9. Dönemde çeşitli görevlerde 
bulundu. 10. Dönemde Yasa ve Yönetmelik 
Komisyonu, Teknik Uygulama, Yerel Yönetimler 
Komisyonlarında görev almış ve Kentsel 
Dönüşüm Komisyon Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(4376)
Selami Cengiz Yılmaz 
(Üye)

1967 yılında Korkuteli 
İlçesi Bozova 
Nahiyesinde doğdu. 
İlk öğrenimini  Bozova 

İlkokulunda, orta öğrenimini Bozova 
Ortaokulunda, Lise öğrenimini de Korkuteli 
Lisesinde 1984 yılında tamamladı. 1988 
yılında girdiği Yıldız Teknik Üniversitesinden  
1992 yılında mezun oldu. 1994 yılına kadar 
kendisine ait  mühendislik  bürosunda çalıştı. 
1994-1995  yılında askerliğini Çanakkale’de 
yedek subay olarak yaptı. 1996 yılında Kepez 
Belediyesine girdi. 16 yıldır bu kurumda 
görev yapmaktadır. Ayrıca Odamızın çeşitli 
Komisyonlarında görev aldı. 

(5322)
Yakup Öztürk 
(Yazman)

1972 yılında Antalya İli 
Korkuteli ilçesinde doğdu. 
İlk, orta ve lise öğrenimini 
Antalya’da tamamladı. 

1995 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1995 ila 2004 
yılları arasında İstanbul’da sırasıyla Koray 
İnşaat, Tepe-Akfen İnşaat ve UBM İnşaat ve 
Müşavirlik Firmalarında üstyapı, altyapı suni 
gölet, dere ıslahı vb. işlerde harita mühendisi, 

ölçme şefi, altyapı kısım şefi ve kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 2004 ila 2007 yılları 
arasında ise Korkuteli İlçesinde serbest harita 
mühendisi olarak çalıştı. 2007 yılında harita 
mühendisi olarak Iğdır Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğüne atandı. 2008 yılından itibaren 
ise sırasıyla Antalya Bayındırlık ve İskân İl 
Müdürlüğü (Çevre ve Şehircilik), Antalya İl 
Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı 
ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 
(İmar uygulamaları, Köy Yerleşik Alan Tespit 
Komisyonu, Kıyı Kenar Komisyonu, Afet İşleri 
Yer Seçim Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Kararları İnceleme Komisyonu ve 
Mücavir Alan İşlerinde) Harita Mühendisi 
olarak çalıştı. Halen Antalya İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğün’de çalışmaktadır. Evlidir. 

(8452)
Murat Aslaner
(Üye)

1980 yılında Sivas’ta 
doğdu. İlk orta ve lise 
öğrenimini Antalya’da 
tamamladı. 2004 yılında 

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliğinden mezun oldu. 2004 – 2005 
yılları arasında Alanya Cemre Haritada çalıştı. 
2005 – 2007 arası Erzurum Devlet Su İşlerinde, 
2007 – 2009 arası Ankara Toprak Mahsulleri 
Ofisinde harita mühendisi olarak görev yaptı. 
2009 yılından itibaren Antalya Karayolları 
Kamulaştırma Şubesinde harita mühendisi 
olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Karayolları 
Kıymet Takdir Komisyonu Başkanıdır. SPK 
gayrimenkul değerleme uzmanıdır. Selçuk 
Üniversitesinde yüksek lisans öğrenimime 
devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

(7203)
Veysel Barut
(Sayman)

1977 yılında Antalya’da 
doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimimi Antalya’da 
tamamladı. Yıldız 

Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında 
mezun oldu. 13 yıldır serbest olarak Harita 
Mühendisliği yapmaktadır. Halen kendi ismini 
taşıyan şirketinde çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır. 

(8723)
Okan Hançer
(Üye)

2004 yılında Selçuk 
Üniversitesi Harita 
Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu. 2004-2006 

yıllarında halihazır harita yapımı ve tesis 
kadastrosu işlerinde harita mühendisi olarak 
görev aldı. 2006 yılında taşınmaz değerlemesi 
sektöründe değerleme uzmanı olarak göreve 
başladı. Halen Antalya’da (SHKMMB) Rinex 
Taşınmaz Değerleme ve Mühendislik Bürosunda 
Harita Mühendisi-Değerleme Uzmanı olarak 
faaliyet göstermektedir. Geçmiş dönem Oda 
görevleri: 10. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Yedek Üye, 42. Dönem Genel Kurul Delegesi, 
10. Dönem Taşınmaz Değerleme Komisyonu 
Bşk. , 9. Dönem Taşınmaz Değerleme 
Komisyonu Kurucu Bşk. , 9. Dönem Yerel 
Yönetimler ve Kamu Kurumları Komisyonu 
Üyesi, 9. Dönem Mesleki Denetim ve Özel 
Sektör Sorunları Komisyonu Üyesi.

(3482)
Muhsin Şenel 
(II. Başkan)

1965 Altınyayla/
Burdur’da doğdu. İlk, 
Orta ve lise öğrenimini 
Gölhisar da  tamamladı. 

Selçuk Üniversitesinden 1987 mezun oldu. 
1989 yılında Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nde  göreve başladı. Halen Antalya 
Kadastro Müdürlüğünde kontrol mühendisi 
olarak çalışmaktadır. Geçmiş dönemlerde Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

HKMO Antalya Şube Yönetim Kurulu

HKMO Antalya Şube  
Yedek Yönetim Kurulu

Akın Kurt
Murat Uysal 
Nihat Yılmaz 
Mehmet Ali Öztürk 
Yaşar Torun 
İbrahim Atçakarlar 
Zafer Köse 
 



25HKMO’dan Haberler
Harita Bülteni Mart 2012

(3980) 
Ufuk Ay  
(Başkan) 

1965 Bozüyük doğumlu. 
İlk, orta öğretimini 
Bozüyük’te tamamladı. 
1982 yılında Tapu ve 

Kadastro Meslek Lisesi’ni bitirerek Ceyhan 
Kadastro Müdürlüğü’nde Fen Memuru olarak 
çalıştı. 1982 yılında 9 Eylül Üniversitesi 
İşletme Bölümüne 1 yıl devam ettikten sonra, 
1983 yılında girdiği Yıldız Üniversitesi’nden 
1988 yılında harita ve kadastro mühendisi 
olarak mezun oldu. 1 yıl serbest çalıştı. Göreve 
başladığı 1989 yılından beri Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nde çeşitli birimlerinde 
kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1994 
- 1998 yılları arasında Osmangazi ve Nilüfer 
Kadastro Müdürlüğün’de 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. 4 Ekim 2010 yılından beri 
Nilüfer Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik 
Bürosu sahibidir. HKMO Bursa Şubesi 7 ve 8. 
Dönemlerde Şube Yazmanlığı 9. dönemde 2. 
Başkan, 9. ve 10. Dönemde Şube Başkanlığı 
yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(8088)  
Hüseyin Serkan Bulut 
(Üye)

1980 Eskişehir 
doğumlu. İlköğrenimini 
Bilecik’te tamamladı. 
1998 yılında Bursa 

Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi Harita ve 
Kadastro bölümünü bitirdi. 2003 yılında 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliğinden mezun oldu. 
2003 - 2006 yılları arasında özel sektörde 
çalıştı. 2006 yılında göreve başladığı BUSKİ 
Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Daire 
Başkanlığında halen Kontrol Mühendisi 
olarak görev yapmaktadır. 9. ve 10. Dönem 
Yönetim Kurulu yedek üyeliği yapmıştır. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

(5850)
 Ali Faruk Çolak

(II. Başkan)

 1974 yılı Trabzon 
Akçaabat doğumlu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini 
Trabzon’da tamamladı. 

1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünden mezun 
oldu. 1996 yılında Himak Ltd. Şti. ’nde göreve 
başladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 
1998 yılı Kasım ayında Himak Ltd. Şti.’nde 
tekrar göreve başladı. 2002 yılında Düzey 
Harita Mühendislik Bürosunu kurdu. 10 Mayıs 
2005 yılında Düzey Harita-İnşaat-Makina-
Jeoloji Ltd. Şti. kurdu. Halen şirketin müdürü 
olarak görevine devam etmektedir. Bursa 
Şubesi 8. ve 9. Dönem Yedek Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve 9. Dönem Mayıs 2009 tarihinden 
itibaren 10. Dönem de Şube Saymanlığı görevi 
yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(6076)  
Ahmet Ergin Muşlu  
(Sayman)

 1971 Bitlis doğumlu İlk, 
Orta, Lise öğrenimini 
Bitlis te tamamladıktan 
sonra Selçuk Üniversitesi 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Bölümünden 1995 yılında mezun 
oldu. Askerliğini tamamladıktan sonra 8 yıl 
özel sektörde çalıştı, 2004 senesinde Yıldırım 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğün’de 
göreve başladı halen Yıldırım Belediyesi Emlak 
ve İstimlak Müdürlüğün’de harita mühendisi 
olarak görev yapmaktadır. 9. Dönem yönetim 
kurulu üyeliği, 10. Dönem Şube Yazmanlığı 
görevi yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

(9759) 
Atilla Yurttaş
(Üye)

1981 yılında Elazığ’da 
doğdu. İlköğretim ve 
lise eğitimini Elazığ’da 
tamamladı. 1998-2000 

tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Sivrice MYO 
Harita Kadastro Bölümünü Tekniker unvanıyla 
tamamladı. 2000 – 2003 yılları arasında otoyol 
projesinde görev aldı. 2003-2007 tarihleri 
arasında Afyon Kocatepe Üniversitesinin Jeodezi 
ve Fotogrametri Bölümünü tamamlayarak 
harita ve kadastro mühendisi olarak mezun 
oldu. 2007-2008 yılları arasında İstanbul’da 
Kağıthane-Piyalepaşa tünel projesinde 
görev aldı. 2009 tarihinden bu yana Yurttaş 
Mühendislik Firmasının ortağıdır, ayrıca 
HKMO Bursa Şubesi 10. Dönem Yönetim 
Kurulu yedek üyesidir. Evlidir. 

(2060) 
Hüdai Çaltı
(Üye)

 1959 Balıkesir Dursunbey 
Doğumlu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Dursunbey’de 
tamamladı. 1976 - 1977 

yıllarında Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü 
Matematik bölümünde 1 yıl okuduktan sonra 
1977 yılında KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri 
Bölümüne girdi, 1981 yılında harita mühendisi 
olarak mezun oldu. Askerliğini Topçu Atğm 
olarak tamamladıktan sonra, 1983 yılında 
Dursunbey’de serbest çalışmaya başladı. 
1985 yılında Bursa’ya geldi. 1985 – 1986 
Büyük Teknik Büro ortaklığını 1987 – 2002 
Çağdaşkent Harita & Şehircilik Bürosunu, 
2002 yılında Çaltı Harita Mühendislik Ltd. 
Şti. ’ni kurdu. Halen Şirket Müdürü olarak 
çalışmaya devam etmektedir. 1994-1999 
döneminde Nilüfer Belediye Meclis Üyeliğine 
seçildi. Nilüfer Belediyesi imar komisyonunda 5 
yıl görev aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

(5456)  
Kubilay Öksüz  
(Yazman)

 1973 Yılında Elazığ-
Maden’de doğdu. 1991 
yılında Tapu ve Kadastro 
Meslek lisesinden, 1995 

yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun 
oldu. 1995-1996 yıllarında özel sektörde, 
1997-2011 yıllarında Nilüfer Kadastro 
Müdürlüğünde çalışmış olup, halen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi 
Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğünde 
çalışmaktadır. 

HKMO Bursa Şube Yönetim Kurulu

HKMO Bursa Şube  
Yedek Yönetim Kurulu

Hakan Köse
Selin Ataman
Serdar Burak Uslu
Mehmet Gültekin
Mücahit Enat
Mehmet Öksüz
Burak Muhammet Kaplan
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(8284)  
Hüseyin Kırşan  
(Başkan)

1982 yılında Batman-
Gercüş’te doğdu. İlk ve 
Orta öğrenimini 1996 
yılında Nusaybin YİBO 

da ve lise öğrenimini 1999 yılında Nizip 
Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro 
Mühendisliği Bölümü’nde 2000-2004 yılları 
arasında tamamladı. DEDAŞ Diyarbakır İl 
Müdürlüğünde Kamulaştırma Baş Mühendisliği 
ve Veri Dağıtım Baş Mühendisliği görevini 
yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(9433) 
Can Deniz Akdemir 
(Sayman)

1981 yılında Bitlis’de 
doğdu. İlk, orta ve 
lise öğrenimini Van’da 
tamamladı. 1999 yılında 

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandı. 
2002 yılında bu bölümden ayrılarak 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 bu yana 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığında Harita ve 
Kamulaştırma Şube Müdürü olarak görevine 
devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

(10670) 
Resul Gül 
(Üye)

1983 yılında Ergani’de 
doğdu. ilk ve Orta 
Öğrenimimi Ergani’de 
tamamladı. Liseyi Ergani 

Anadolu Öğretmen Lisesinde yatılı okudu. 
2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
mezun oldu. 2011-2012 yılında Dicle 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Bölümü 
Yüksek Lisans öğrencisi olarak eğitimine devam 
etmektedir ve aynı zamanda serbest harita ve 
kadastro mühendisi olarak çalışmaktadır. 

(10232)  
Burhan Kılıç 
(Yazman)

1982 yılında Diyarbakır 
Ergani’de doğdu. İlk, orta 
ve lise eğitimini Ergani’de 
tamamladı. 2001 yılında 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği 
Bölümünü kazandı. 2008 yılında mezun oldu. 
2008 yılından bu yana Diyarbakır Kayapınar 
İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 
çalışmaktadır. 

(9634)  
Volkan Yılmaz 
Erdoğmuş 
(Üye)

1982 yılında Diyarbakır’da 
doğdu. İlk, orta ve lise 
eğitimini Diyarbakır’da 

tamamladı. 2000 yılında Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği bölümünü kazandı. 
2006 yılında mezun oldu. 2008 yılında Sakarya 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar 
ve Bilişim Mühendisliği Bölümünde tezsiz 
yüksek lisans yapmaya başladı ve halen devam 
etmektedir. 2006 – 2009 yılları arasında özel 
sektörde, farklı şirketlerde çalıştı. 2010 yılından 
itibaren serbest harita ve kadastro mühendisi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

(6449)  
Suzan Doğan 
(Üye)

İlköğretimini Elbistan 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulunda, orta ve 
liseyi Mükrimin Halil 

Lisesinde bitirdi. 1994 – 1998 yıllarında Yıldız 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldum. 1999 -2007 yılları arasında 
kendisine ait Harita bürosunda çalıştı. 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. 

(5922)  
Helin İpek  
(II. Başkan)

Yıldız Teknik Üniversitesi 
mezunudur. Ayrıca 
Nice(Fransa) Sophia 
Antipolice Üniversitesinde 

Fransız Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. Çeşitli 
atölye çalışmalarında yer aldı. Diyarbakır Sanat 
Merkezi bünyesinde sokakta çalışan çocuklara 
yönelik fotoğraf atölyesinde gönüllü eğitmenlik 
yaptı. Diyarbakır Ergani ilçesinde serbest Harita 
Mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk annesidir. 

HKMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu

HKMO Diyarbakır Şube  
Yedek Yönetim Kurulu

Muhyettin Zuğurlu 
Mehmet Gül 
Abdullah Açıl 
Ali Rıza Ayduran 
Deniz Alp 
Kadri Dolu 
Cihan İpek
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(1931) 
Mehmet Yıldırım 
(Başkan)
 
1956 yılında Divriği’de 
doğdu. 1981 yılında 
Konya DMMA, Harita 
ve Kadastro Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun oldu. 1982-1986 yılları 
arasında İmar ve İskan Bakanlığı’nda kontrol 
mühendisi olarak çalıştı. 1986 yılında istifa 
ederek kurduğu şirketinde teknik müdür 
olarak çalışmaktadır. HKMO İstanbul Şubesi 
komisyonlarında, 17. dönem (2002-2004) 
ve 18. dönem (2004-2006) İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(3238) 
Tomris Gür Kara 
(II. Başkan)

1965 yılında Zonguldak’ta 
doğdu. 1987 yılında İTÜ 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünü 

bitirdi. Özel sektörde ücretli çalışan olarak 
başladığı iş yaşamını halen sürdürmektedir. 
HKMO İstanbul Şubesi komisyonlarında ve 
HKMO İstanbul Şubesi 11. Dönem (1990-
1992) yönetim kurulunda sayman üye olarak 
görev aldı. 

(3082) 
Alişan Çalcalı 
(Yazman)

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. HKMO İstanbul 
Şubesi’nin 2010-2012 döneminde Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Sekreterliği görevlerinde 
bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(4230) 
Turğay Erkan 
(Üye)
  
1958 yılında Diyarbakır’da 
doğdu. 1987 yılında YTÜ 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Bölümü’nü bitirdi. 1975-

1987 yıllarında İBB Mesken ve Gecekondu 
İşleri Müdürlüğü’nde, 1989-2005 yıllarında 
ise Zeytinburnu Belediyesi’nin farklı teknik 
birimlerinde bölge mühendisi olarak çalıştı. 
HKMO İstanbul Şubesi Zeytinburnu İlçe 
Temsilciliği ve Şubenin farklı komisyonlarında 
görev aldı. Halen özel bir firmada danışman 
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(10042) 
Merve Özyaşar 

 (Üye)

1982 yılında Diyarbakır’da 
doğdu. İlk, orta ve lise 
eğitimini Diyarbakır’da 
tamamladı. İstanbul 

Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Lisans eğitimini 2006 yılında, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini 2009 
yılında tamamladı. 2009 yılından itibaren 
İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunda çalışmaktadır. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Fatih İlçe 
Temsilciliği ve çeşitli komisyonlarda görev 
almıştır. 

(6061) 
Mehmet Yıldırım 
(Üye)
1968 yılında Diyarbakır’ın 
Eğil ilçesinde doğdu. 1991 
yılında Dicle Üniversitesi 
Şanlıurfa MYO Harita 
ve Kadastro bölümünden 

mezun oldu. 1997 yılında YTÜ İnşaat 
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünü bitirdi. 1998 yılından bu yana 
İstanbul ilinde serbest çalışmaktadır. Odamızın 
Büyükçekmece Temsilciliğini ve Esenyurt 
Mesleki Denetim Görevini yürütmektedir. 

(3018) 
Ali Hasan Bakır 
(Sayman)

1964 yılında Batman’da 
doğdu. 1987’de Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1987 yılından bu yana çeşitli özel sektör 
kuruluşlarında ücretli olarak görev yapmaktadır. 
HKMO İstanbul Şubesi’nin 1998–2000, 2000-
2002 ve 2010-2012 dönemlerinde Yönetim 
Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

HKMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu

HKMO İstanbul Şube  
Yedek Yönetim Kurulu

Esen Çıtak Yıldırım
Nilüfer Kaplaner
Eyüp Sopacı
Diren Özgün
Ulaş Karabacak
Tekin Akçapınar
Prof. Dr. N. Necla Uluğtekin
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(2162) 
Serdar Selçuk Savcı
(Başkan)

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 İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne girdi. 
1982 yılında bu okulu bitirdi. 
İzmir Şubemizin 3., 5., 10., 11., ve 12. 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 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
görevini yürütmektedir. 

(2888) 
Servet Alabalık
(II. Başkan)

25. 07. 1959 tarihinde 
Bitlis’te doğdu. 1986 
yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 
5. , 7. , 10. , 11. , 12. Dönem İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulunda ve çeşitli komisyonlarda 
görev aldı. 1990 yılından beri özel sektörde 
çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

(5264) 
Zeynep Özege
(Sayman)

İlk ve orta öğrenimini 
Kastamonu’da tamamladı. 
1989 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne girdi. 
Mezun olduktan sonra KTÜ Fen Bilimleri 
Enstitüsünde yüksek lisansa başladı. 1997 
yılında harita yüksek mühendisi olarak mezun 
oldu. 
1998 yılında Konak Belediyesi Harita Şube 
Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2003 yılında 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Şube Müdürlüğü’ne geçti. Halen bu 
müdürlükte görevini sürdürmektedir. Evli ve 1 
çocuk annesidir. 

(7871) 
Ozan Sayar
(Üye)

26. 06. 1977 de 
Almanya da doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini 
Aydın’ın Kuyucak 

İlçesinde tamamladıktan sonra, 2001 yılında 
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliğinden mezun oldu. 2003 yılından 
bu yana İzmir Buca’da serbest harita mühendisi 
olarak işine devam etmektedir. 

ve 11. Dönem, HKMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulunda görev aldı. 2006 yılından bu yana 
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışma 
yaşamımı sürdürmektedir. Evli ve iki kız 
babasıdır.

(1713) 
M. Tevfik Yüksel
(Üye)

1955 İzmir Ödemiş 
doğumludur. 1972 
yılında Tapu ve Kadastro 

Meslek Lisesi, 1979 yılında Yıldız Üniversitesi 
Harita- Kadasto Mühendisliğinden mezun 
oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bünyesinde Muğla, Acıpayam, Çivril ve 
Milas Kadastro Müdürlüklerinde teknisyen, 
kontrol mühendisi, kadastro müdürü ve 
kararnameyle atandığı İzmir ve Kastamonu’da 
Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılında 
kamu hizmetini tamamlayarak emekli oldu. 
SPK lisanslı Taşınmaz Değerleme Uzmanı olup 
Tadem Taş. Değ. Şirketinde Bölge Müdürü, 
daha sonra Rota Taş. Değ. şirketinde sorumlu 
Değ. Uzm. ve Genel Müdür olarak görev yaptı 
Halen Tuna Müh. şirketinde proje müdürü 
olarak çalışıyor. Odamız İzmir Şubesi 9. 
Dönem Yönetim Kurulunda II. Başkan, Genel 
Merkez Kurultay delegesi, TMMOB Delegesi, 
Genel Merkez Kad. Kom. Başkanlığı ile şube 
komisyonlarında üye olarak görev aldı. FIG’in 
Warsaw Poland Cadastral Congress’ine Türkiye 
delegesi olarak katıldı. 9 Eylül Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulunda part-time öğretim 
görevlisi ve Odamızın katkı koyduğu DDY 
Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
personeli için düzenlenen eğitim seminerlerinde 
eğitici olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

                                                                                                      (769)
İbrahim Aykol 
(Yazman)

03.02.1950 tarihinde 
Burdur’da doğdu. İlk, orta 
ve lise öğrenimini aynı 
şehirde tamamladı. 

1973 yılında İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi (Yıldız Teknik 
Üniversitesi) Harita ve Kadastro Bölümü’nden 
mezun oldu.  1973-1977 yılları arasında 
Etibank Genel Müdürlüğü’nde, 1977-2000 
yıllarında Karayolları II. Bölge Müdürlüğü’nde 
çeşitli görevlerde bulundu. 2000 yılında emekli 
oldu.  Bir süre serbest çalıştı ve karayollarına 
yönelik proje yapım çalışmalarına katıldı. 10. 

(3871) 
Yılmaz Şahin
(Üye)

1969 yılında Eskişehir’de 
doğdu. 1985’de Alpu 
Lisesi’nden 1989’da Yıldız 
Üniversitesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Kendi şirketinde serbest çalışmaktadır. 
Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

HKMO İzmir Şube Yönetim Kurulu

HKMO İzmir Şube  
Yedek Yönetim Kurulu

Ömer Güngörmüş
Güneş  Kılınç
Ömer Güney
Başar Özmen 
Ufuk Kansu
Semih Saatçı
İsmail Mutaf
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(4199)
Prof. Dr. Ferruh Yıldız  
(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 İTÜ 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 Yıldız, Türkiye 
Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği 
(ISPRS), Almanya Fotogrametri ve Uzaktan 
Algılama Birliği (DFGP), Türkiye Bilişim Vakfı 
(TBV) ve İTÜ 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 
Erkek 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. 

(11136) 
Elif Kıyak
(Sayman)

14.02.1986 tarihinde 
Düzce’de doğmuştur. 
Liseyi Düzce Arsal 
Anadolu Lisesi’nde 

tamamlamıştır. 2005- 2009 yılları arasında 
Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü’nde okumuştur. Halen Selçuk 
Üniversitesi Harita Mühendisliği ABD Yüksek 
Lisans Programı’nda yüksek lisans öğrenime 
devam etmektedir. İş yaşamına Konya İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde devam 
etmektedir.

(8160) 
Abdülkadir Aksoy 
(Üye)

1977 yılında Konya’da 
doğdu. İlkokul, ortaokul 
ve lise tahsilini Konya’da 
tamamladı. 1996 yılında 

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümüne kaydoldu. Eğitimini 
2003 yılında tamamladıktan sonra askerliğini 
yaptı. Askerlikten sonra Simetri Mühendislik 
Bürosu adı altında 2005 yılından itibaren 
serbest mühendis olarak çalışmaya başladı. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

(9485) 
Sadettin Sami Çetinkaya 
(Üye)

1981 yılında Konya’da 
doğdu. İlk ve Orta 
öğrenimini Konya’da, 
lise öğrenimini Konya 

Gazi lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini 
2006 yılında Selçuk Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Bölümünde tamamlayıp 
iş hayatına özel bir şirkette Kütahya Tesis 
Kadastrosu yapım işinde başladı. 2008 yılında 
Geomisa Mühendislik Ltd. Şti firmasını kurdu. 
Halen kendi şirketinde haritacılık alanında 
çalışmalarına devam etmektedir. 

(2480)
İsmail Samancı
(Üye) 

1961 yılında Konya’da 
doğdu. İlk orta ve lise 
öğrenimini Konya’da, 

yüksek öğrenimini 1984 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Meslek 
yaşamında özel şirkette 3 yıl çalışmanın 
ardından 1987 – 1996 yıllarında Konya 
Büyükşehir Belediyesinde Kontrol Mühendisi 
olarak serbest olarak devam etti. 1998 yılında 
kurduğu Yüzölçüm Harita Mühendislik Ltd. Şti. 
adına çalışmalarına devam etmektedir. 

(6714) 
Adnan Koçak 
(Yazman)  
 

1976 yılında Konya 
Emirgazi İlçesinde 
doğmuştur. 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 bitirdikten 
sonra 2001 yılında özel sektörde çalışmaya 
başladı. 

HKMO Konya Şube Yönetim Kurulu

HKMO Konya Şube  
Yedek Yönetim Kurulu

Engin Karasaka
Basri Kargılı
Halime Çalı
Murat Aydın
Serkan Doğanalp
Mehmet Emin Aydın
Cafer Söylemez
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(1911) 
Ertuğrul Çöl 
(Başkan) 

 
1956 yılında Sinop’ta 
doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini 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 Yardımcısı olarak görevini yapmaktadır. 
IV. Dönemden itibaren Şube Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yapmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır. 

(4206) 
Ali Ün 
(II. Başkan)

1968 yılında Çarşamba’da 
doğdu. İlkokulu 
Tekkeköy İlçesi Kerpiçli 
Köyünde; Ortaokul ve 

liseyi Samsun’da 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 Üyeliği yaptı. 
Evli ve 1 çocuk babasıdır. 

(7315) 
Fatih Doğa Ünal 
(Sayman)

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 yılında Mardin’de kısa dönem 
askerlik yaptı. 2004 yılında Samsun’a gelerek 
Global Harita Özel Mühendislik Bürosu açarak 
çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır. 

köyde hazine dağıtım ve kiralama projelerinde 
görev yaptı. 2003 yılında yükselme sınavında 
başarı göstererek Tarım Reformu Samsun Bölge 
Müdürlüğünde Toplulaştırma Şube Müdürü 
olarak göreve başladı ve halen bu görevi 
yürütmektedir. Daha önceki dönemlerde Konya 
Şube Yönetim Kurulunda da görev almış olup 
Samsun Şubesinde ise 9. Dönemden itibaren 
yazmanlık görevini sürdürmektedir. Evli ve iki 
çocuk Annesidir

(5330) 
Erdem Emin Maraş 
(Üye)

1972 yılında Konya 
Ereğli’de doğdu. İlkokul 
ve Ortaokulu Samsun 
Gülsüm Sami Kefeli’de 

okudu. Lise eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs 
Lisesi’nde yapan Maraş, 1994 yılında lisans 
eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi’nde, 
2004 yılında yüksek lisans eğitimini Afyon 
Kocatepe Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini 
2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği 
Bölümünde Öğretim Üyesi olan Maraş evli ve 
bir çocuk babasıdır. (8305) 

Özlem Gür
 (Üye)

1981 yılında Samsun’da 
doğdu. İlkokulu Seyfi 
Demirsoy İlkokulu’nda 

tamamladı. Ortaokulu ise Cumhuriyet Lisesinde 
okuduktan sonra lise eğitimini Samsun 
Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. 2000 
yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği’ni kazanarak 2004 
yılında mezun oldu. 2004-2006 yılları arasında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 
Hukuk Müşavirliği’nde çalıştı. Samsun 
Tapu ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü’ne 
atanarak 15 Ocak 2007 yılında Kavak 
Kadastro Müdürlüğü’nde Harita Mühendisi 
olarak görevine başlamıştır. Samsun Kadastro 
Müdürlüğü’nde de görevine devam etmektedir. 

(7792)  
Ersen Genç 
(Üye) 

1980 yılında Trabzon’da 
doğdu. İlk, Orta 
öğrenimini 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 ve 1 çocuk babasıdır. 

(4338) 
Aytül Durukan 
(Yazman)

1968 Yılında Giresun İli 
Eynesil İlçesinde doğdu. 
İlk ve orta öğretimini 
babasının memuriyeti 
dolayısıyla Edirne, Artvin, 

Zonguldak illerinde tamamladı. 1991 Yılında 
Selçuk Üniversitesi 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 

HKMO Samsun Şube Yönetim Kurulu

HKMO Samsun Şube  
Yedek Yönetim Kurulu

Selin Çöl 
Emre Hiçsönmez 
Nihat Samsun 
Murat Ün 
Nazır Gül 
Ayhan Yakar 
Kazım Avcı
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HKMO Trabzon Şube  
Yedek Yönetim Kurulu

Serkan Coşkun
Çağrı Erden
Özlem Karataş
Ziya Usta
Hasan Soylu
Asiye Çevik
Muhammet Hanefi Fidan

(4444) 
Recep Nişancı 
(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 yaptı. 
HKMO Gümüşhane İl Temsilciliği, Trabzon 
Şubesi çalışma komisyonlarında, 7. ve 8. 
Dönem Genel Kurul Üyeliği, Kamulaştırma 
Bilirkişiliği Eğitmeni, 9. Dönem Yönetim 
Kurulunda Başkan Yardımcılığı görevlerinde 
bulunmuştur. Halen KTÜ Harita Müh. 
Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

(3031)
Şakir Seyhan 
(II. Başkan)
1963 yılında Rize’de doğ-
du. İlk öğrenimini Rize’de 
tamamladıktan sonra orta 
ve lise öğrenimini de Trab-
zon Fatih Lisesinde ta-

mamladı. 1982 yılında eğitime başladığı Kara-
deniz Üniversitesi Harita Mühendisliği (Jeodezi 
ve Fotogrametri) bölümünden 1987 yılında me-
zun oldu. 1987-1988 yılları arasında serbest ça-
lıştıktan sonra, 1988-1989 yılları arasında asker-
lik görevini yedek subay olarak Çanakkale’de ta-
mamladı. 1989 yılında Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığının açtığı sınavı kazanarak Rize’de Bayın-
dırlık ve İskan Müdürlüğünde çalışmaya başla-
mıştır. 1990-1992 tarihleri arası Rize’de, 1992 
yılından itibaren ise halen Trabzon Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğünde Proje Şube Müdürlü-
ğünde çalışmaktadır. 8. , 9. , 10. Dönem Trab-
zon Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, 39. dönem 
TMMOB Mühendislik Profil Anket Grubu, 41. 
ve 42. Dönem TMMOB Delegesi ve işyeri tem-
silcilik görevlerinde bulundu. Evli ve iki kız ço-
cuğu babasıdır. 

(7634)
H. Ebru Çolak
(Sayman)
1981 yılında Rize’de 
doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Trabzon’da 
tamamladı. 2001 
yılında Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliğinden mezun oldu. Yine aynı 
üniversiteden 2003 yılında yüksek mühendis, 
2010 yılında ise doktora diplomasını aldı. 2008-
2009 yılları arasında Liverpool John Moores 
Üniversitesinde akademik ziyaretçi olarak 
görev yaptı. 2005 yılında KTÜ’de Araştırma 
Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, 
2010 yılından itibaren Öğretim Üyesi olarak 
devam etmektedir. HKMO Trabzon Şube 7. 
8. ve 9. Dönem Yönetim Kurullarında ve Oda 
bünyesindeki pek çok komisyonda görev yaptı. 
HKMO Trabzon Şube 10. Dönem Yönetim 
Kurulunda Sayman olarak görev almaktadır. 

(6662)
Volkan Yıldırım 
(Üye)
1978 yılında Trabzon’da 
doğdu. İlk öğrenimini 
Sürmene’de, orta ve lise 
öğrenimini Trabzon’da 
tamamladı. 1999 yılında 

KTÜ Harita ve Kadastro Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında 
aynı bölümde 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. HKMO Trabzon Şube 8. 
ve 9. Dönem Yönetim Kurullarında ve Oda 
bünyesindeki pek çok komisyonda görev yaptı. 
Halen HKMO Trabzon Şube 10. Dönem 
Yönetim Kurulunda görev almaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. 

(5853)
Okan Yıldız
(Yazman)
1975 yılında Trabzon’un 
Yomra İlçesinde doğdu. 
İlk, orta ve lise tahsilini 
Trabzon’da tamamladı. 
1992 yılında KTÜ Jeodezi 

ve Fotogrametri Bölümünde lisans eğitimine 
başladı. 1996 yılında lisans, 2005 yılında yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılına kadar 
serbest mühendis olarak çalıştı. Aynı yıl Çat 
Kadastro Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi 
olarak kamu görevine başladı. 2003 yılında 
Araklı Kadastro Müdürlüğüne atandı. Halen 
bu görevini yürütmekle beraber KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümünde doktora çalışmasını 
sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

(4802)
Ahmet Türesin 
Tamzaralı
(Üye)
1961 yılında Trabzon’da 
doğdu. İlk, orta, 
lise ve yüksek okulu 
Trabzon’da tamamladı. 

1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 1988 yılında İller Bankası’nda göreve 
başladı. Halen İller Bankası Trabzon XVII. 
Bölge Müdürlüğünde görevine devam 
etmektedir. Uzun yıllar işyeri temsilcisi olarak 
oda faaliyetlerine katkı verdi. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

(6105)
Şenol Adanur
(Üye)
1973 Yılında Trabzon’un 
Yomra ilçesinde doğdu. 
İlk ve Orta öğrenimini 
Yomra’da tamamladı. Lise-
yi Trabzon Affan Kitapçı-

oğlu Lisesinde bitirdi. 1993 yılında girdiği KTÜ 
Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünden 1997 yı-
lında mezun oldu. 1997 yılında özel bir firma-
da, Trabzon Yalıncak, Çimenli, Çilekli, Kava-
la ve Bostancı köylerinin halihazır işinde kont-
rol mühendisi olarak görev yaptı. 1998 yılın-
da Ankara’da değişik yol şantiyelerinde ve kont-
rol mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılın-
da Sivas Köy Hizmetlerinde memuriyet görevi-
ne başladı. 2000 yılında Bursa Köy Hizmetle-
ri 17. Bölge Müdürlüğüne atandı. Bursa, Balı-
kesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik illerinde ya-
pılan Arazi Toplulaştırması projelerinde kont-
rol mühendisliği görevlerinde bulundu. 2003 yı-
lında Trabzon Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü-
ne atandı. İçme suyu, yol ve kanalizasyon proje-
lerinde görev yaptı. 2005 yılında atandığı İmar 
ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde halen gö-
rev yapmaktadır. HKMO Trabzon Şube 9. Dö-
nem Yönetim Kurulunda ve Oda bünyesindeki 
pek çok komisyonda görev yaptı. Evli ve 2 ço-
cuk babasıdır. 

HKMO Trabzon Şube Yönetim Kurulu
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Hakemli Dergi

Değerli Meslektaşlarım,

Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sı Genel Merkez Yönetim Kurulu görev-
lendirmesi çerçevesinde, Hakemli Dergi 
Editörlüğü’ nü yürütmekteyim. Hakemli 
derginin ulusal ve uluslararası önemli in-
dekslerde taranması hedefini temel almak 
koşuluyla Dergi yayın Kurulunun çalış-
maları ve Oda Yönetim Kurulunun des-
teği ile yeni dönem çalışmalarını sürdür-
mekteyiz. Bu ana kadar büyük bir özveri 
örneğini göstererek derginin yayın hayatı-
nı sürdürmesine olanak sağlayan başta Sa-
yın Prof. Dr. Ahmet Aksoy ve Sayın Prof. 
Dr. Ahmet Yaşayan olmak üzere katkı ve-
ren tüm çalışanlara teşekkür etmeyi bir 
borç bilirim.  

Yeni yayın döneminde, özellikle uluslarası 
dergilerin işleyiş biçimleri ve temel aldığı-
mız indekslerin başvuru ve değerlendirme 
süreçlerinde göz önünde bulundurulan 
ön koşullar da dikkate alınarak, dergi ya-
yın biçimi, yayın teşviki, içeriği, tasarımı, 
dergi kurullarının yeniden yapılanması 
ve görev dağılımına ilişkin bir ön çalışma 
yürütülmüş ve 22 Ekim 2011 tarihli der-
gi yayın kurulunda görüşülerek ilgili ka-
rarlar alınmıştır. Uygulamaya geçirilmesi 
öngörülen düzenlemelere ilişkin Oda Yö-
netim Kurulu’ndan onay alınmış olup bu 
çerçevede çalışmalar sürdürülmektedir ve 
2012 yılı itibarı ile dergimizin yeni çalış-
ma biçimi ve yeni yüzü ile yayın hayatını 
devam ettirmesi amaçlanmaktadır.

Kısa vadede ilk olarak ulusal ölçekte 
ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilim-
ler Veri Tabanının (ULAKBİM-MTBVT) 
yayın kriterlerine uygun  ve bu indeks-
te taranan kalitede yayın içeriğine sahip 
bir dergi çıkartabilmek amacı doğrultu-
sunda ilgili yayın sürecinin işletilmesi ön-
görülmüştür. Uluslararası alanda ise Sco-
pus, Engineering Index ve Web of Science 
indekslerinde Dergimizin taranması arzu-
su ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
bağlamda, geniş bir yelpazeye yayılan ko-
nularımızda araştırma yapan akademis-
yenlerimiz ve üyelerimizin dergi çalışma-

larında görev ve sorumluluk almaları arzu 
edilmektedir. 

Dergiye ilişkin tüm meslektaşlarım için 
önemli olduğunu düşündüğüm ve vurgu-
lamak istediğim noktaları aşağıda sizlerle 
paylaşmak arzusundayım;

• Dergi çalışma birimlerinin uluslarara-
sı standartlara ve örneklerine uygun bir 
yapıya kavuşturulması amacının da dik-
kate alınmasıyla, geniş katılımcılık ilkesi-
ne dayalı olarak yeniden yapılandırılmış-
tır.  Bu çerçevede “Editörlük”, “Yardımcı 
Editörlük” ve “Editör Kurulu” oluşturul-
muştur. Belirlenen Editör Kurulu üyeleri-
nin, akademik çalışmaları da dikkate alı-
narak, coğrafi dağılımına ve Türkiye dı-
şından konusunda uzman kişilerin de ku-
rul içerisinde bulunmasına özel önem ve-
rilmiştir. 

• Dergide özgün makale, editöre mektup, 
teknik not, kısa not, çeviri ve kitap kritiği 
gibi yazılara yer verilecektir.

• Dergiye gönderilen makalelerin gerek 
editöryal sürecinde gerekse takibinde 
yaşanılan sorunlar dikkate alınarak 
çevrimiçi (online) dergi makale yönetim 
ve değerlendirme sistemi kurulması 
kararlaştırılmış olup altyapı çalışmaları 
devam etmektedir. Ayrıca Hakemli Dergi 
için kendine özgü Türkçe ve İngilizce 
web sitesi hazırlanmaktadır. Sistem 
kullanıma açıldığında, yazarların online 
olarak makale gönderebilmelerine,  editör 
hakem ve yazarların sistem üzerinden 
makale değerlendirme süreçlerini 
işletebilmelerine, yazarların makalenin 
durumuna ilişkin editoryal süreci takip 
edebilmelerine imkan sağlayarak editöryal 
sürecin daha hızlı, sağlıklı ve profesyonel 
işlenmesini mümkün kılacaktır. Bunun 
yanında yayıma kabul edilen makaleler, 
matbu baskılar beklenmeden web 
sitesinde yayımlanacaktır. Çevrimiçi 
sistemin 2012 Nisan ayı sonu itibarı işler 
hale getirilmesi öngörülmüştür

• Dergimiz şu ana kadar gerek isim ge-
rekse tasarım bakımından, Almanya Ölç-
meciler Birliğinin (Deutscher Verein für 
Vermessungswesen (DVW) ) yayınladı-

ğı hakemli dergiyle (ZFV, Zeitschrift für 
Geodäsie, Geoinformation und Landma-
nagement) büyük benzerlikler taşımakta-
dır. Şu an ki Türkçe ismi ise Almanca ör-
neğiyle birebir çakışmaktadır. Ancak der-
gimiz uluslararası alanda da tanınıp atıf 
almaya başladığında, karışıklık yaratabile-
cek her hangi bir isim örtüşmesine yer ve-
rilmemesinin hukuken gerekliliği söz ko-
nusu olmaktadır. Bu çerçevede Yayın Ku-
rulu, Sürekli Bilimsel ve Teknik Komis-
yonlar ile Editör görüş ve önerileri doğ-
rultusunda, Oda Yönetim Kurulu kararı 
ile Derginin yeni isminin “Jeodezi ve Jeo-
informasyon Dergisi” olması kararlaştırıl-
mıştır.Özel sayı yayınlanması gibi çok is-
tisnai olması gereken konularda Editör 
ve Dergi yayın kurulu kararı sonrası Ge-
nel Merkez Yönetim Kurulu onayı isten-
mektedir.

• Dergiye makale göndererek katkı sağla-
yan araştırmacılara makalenin yayınlan-
mak üzere kabul edilmesi durumunda be-
lirli bir ekonomik katkı sağlanacaktır.

Bu işleyiş biçimi ile akademisyen,  
araştırmacı ve tüm üyeler, Dergi işletim 
süreçleri içerisinde daha etkin rol alacak 
ve harcanan emeğin bir parçası olma 
gururunu paylaşacaktır. Bu anlamda 
istenilen hedeflere ulaşmak amacıyla 
imkanlarınız doğrultusunda tüm katkıları 
sunacağınız inancını taşımaktayım. 
Hakemli Dergi hedefleri, yeni yapılanma 
biçimi ve kurulmakta olan web sayfası 
ve online dergi makale değerlendirme 
yönetim sistemi hakkındaki bu 
bilgilendirmeleri ilginize sunar, sağlık ve 
esenlikler dilerim.  

Saygı ve Selamlarımla
Mahmut Onur Karslıoğlu,
HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi  Editörü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geomatik 
Mühendisliği Ana Bilim Dalı  
ve ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve 
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümü

Tel:  +90(312)2102440 (Office) 
Fax:  +90(312)2105401 
E-mail: karsliog@metu.edu.tr 
http://www.ce.metu.edu.tr/~mokarsli
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Odamız Trabzon Şubesi’nce, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü’nde  13 Ekim 2011 Perşembe 
günü “Mesleki Gelişim ve Harita 
Mühendisliğinin Geleceği” konulu bir 
konferans gerçekleştirildi. 

Konferanstan önce, Odamız Genel 
Başkanı A. Fahri Özten, Odamız 
TMMOB Temsilcisi Mustafa Erdoğan, 
Trabzon Şube Başkanı Fazıl Uzun ve 
Harita Mühendisi Ayhan Kalyoncu 
KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Cemal Bıyık’ı ziyaret 
ettiler. Ziyarette harita mühendisliği 
eğitimi, mesleki çalışma alanlarındaki 
gelişmeler ve mesleki geleceğimiz üzerine 
görüşmeler yapıldı. 

Konferansa, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı, Odamız TMMOB Temsilcisi, 
Trabzon Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
akademisyenler, üyelerimiz ve öğrenciler 
katıldılar. 

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Cemal Bıyık, etkinliğe 
ev sahipliği yapılmasından dolayı 
duyduğu memnuniyeti bildirdi. Harita 
mühendisliğini gelecek yönünden 
olumlu bir süreç beklediğini ifade 
etti. Öğrencilerin çok yönlü olarak 
kendilerini yetiştirmelerinin ve 
geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı. 
Öğretim üyelerinin de bu çerçevede 
bilimsel ve teknolojik bakımdan 
yönlendirmelerinin gerekliliğini dile 
getirdi. 
Odamız Trabzon Şube Başkanı Fazıl 
Uzun konuşmasında, HKMO’nun 
kuruluşundan günümüze dek Oda 
çalışmalarını ve etkinliklerini tarihsel 
süreciyle birlikte özetle aktardı. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
konuşmasında, Odanın gerekliliği, 
bugüne kadar ki mücadeleleri sonucunda 
elde edilen mesleki kazanımları ve 
mesleki örgütlülüğü üzerine, sunum 

eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu. 
HKMO’nun siyasal iktidarların değil, 
bilimsel düşüncenin ve aklın yolundan 
giderek emeğin ve halkın yararına 
politikalar ürettiğini belirtti. 

Sayın Özten, Odanın “İmar uygulama-
ları, kentsel dönüşüm, tarım arazileri ve 
2B alanları, parasız eğitim” gibi konu-
larda ortaya koyduğu görüşler hakkında 
bilgiler verdi. Türkiye’nin en temel so-
rununun 1980’den bu yana kendi iç di-
namikleriyle üretim yapmaktan uzaklaş-
ması ve bunun sonucunda oluşan işsizli-
ğin yarattığı sorun ve sıkıntılar olduğunu 
dile getirdi. Tarım arazilerinin daha ve-
rimli işletilebilmesi ve daha iyi bir üreti-
min sağlanabilmesi için Türkiye’deki 14 
milyon hektar arazinin toplulaştırılma-
sı gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, bir ül-
kede mülkiyet sorununu çözmeden üre-
time elverişli ortam sağlanamayacağının, 
kadastro sisteminin düzeltilmeden üre-
tim ekonomisine geçilemeyeceğinin öne-
mine değindi. 

Son olarak, ülkemizdeki harita 
mühendisliği eğitimi üzerine önemli 
bilgilendirmelerde bulundu. Bugün 
gelinen noktada Türkiye’deki 
üniversitelerin yılda toplam 1382 harita 
mühendisliği öğrencisi aldığını ve gerekli 
alt yapının tamamlanmadan, bölümlerin 
yarattığı dengesizliğin yakın gelecekte 
mesleğimiz açısından ciddi sıkıntılar 
yaratacağını belirtti ve bu konuda bilim 
insanlarını ve akademisyenleri sorumlu 
davranmaya davet etti. 

Konferansın konuklarından Harita 
Mühendisi Ayhan Kalyoncu 
konuşmasında, 1950’li yılları ve neden 
harita mühendisliğini seçtiği, yarım asrı 
aşan meslek hayatı boyunca mesleğimiz 
adına verdiği mücadeleler ve gelinen 
noktaya ilişkin hayatından önemli 
kesitler sundu. 

Sayın Kalyoncu, harita mühendisliğinin 
günümüze dek diğer meslek disiplinleri 
tarafından ara eleman olarak 
görüldüğünü ancak bugün ise harita 
mühendislerinin uluslararası projelerin 
üstlenicisi olduklarını belirtti. Genç 
mühendis adaylarına mesleğimize 
yönelik önemli tavsiyelerde bulundu. 

Odamız TMMOB Temsilcisi Mustafa 
Erdoğan konuşmasında, TMMOB’de 
geçmişten günümüze süregelen 
mühendis ve mimar örgütlülüğünden 
bahsetti. “Kariyerizm” ve “Konformizm” 
kavramlarına açıklık getiren Erdoğan, 
genç mühendis adaylarına üniversite 
sonrası meslek yaşamlarında, 
mühendislerin ve Odanın görev ve 
sorumluluklarını özetle açıkladı. 

Saat 15:00’de başlayan konferans, 
katılımcıların yoğun soruları ve 
katkılarıyla “forum” şeklinde saat 
19:00’a kadar devam etti. 

Konferans sonunda hatıra fotoğrafı 
çektirilerek, etkinliğe katkı ve emek 
sağlayan tüm katılımcılara teşekkür 
edildi. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “Mesleki Gelişim ve Harita 
Mühendisliğinin Geleceği” Konulu Konferans Gerçekleştirildi 

HKMO
Ekim 2011
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Kocaeli Bölge Temsilciliğimizce “İmar 
Uygulamaları ve Hukuki Sorunlar” 
Konulu Panel 16 Aralık 2011 tarihinde 
Adapazarı`nda yapıldı. 

Kocaeli Bölge Temsilciliğimizce 
gerçekleştirilen panele, Belediye Başkan 
Yardımcıları, kamu kuruluşları, yerel 
yönetimler ve özel sektörde çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancıları, 
üyelerimiz ve öğrenciler katıldılar. 

‘‘İmar Uygulamaları ve Hukuki 
Sorunlar’’konulu panel, HKMO Kırsal 
ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyon 
Başkanı Hüseyin Ülkü yöneticiliğinde, 
HKMO Önceki dönem Oda başkanı 
Cemal İşleyici ve KTÜ Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Bayram Uzun’un katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Panelin açılışında, Kocaeli Bölge 
Temsilcimiz Murat Selim Çepni, 
meslektaşlarımızın sorunlarına 
çözüm arayışı amacıyla düzenlenen 
etkinliğe, ev sahipliği yaptıklarından 
dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. 
Bölge temsilciliğinin kuruluşu, 
çalışma anlayışı, gerçekleştirilen 
etkinlikler ve paneller hakkında kısa 
bilgilendirmelerde bulundu. Mesleki 
örgütlenmenin gerekliliği üzerinde 
duran sayın Çepni, düzenlenen panelin, 
İmar Uygulamaları’nda bölgede 
yaşanan sorunlara çözüm üretebilme 
noktasındaki önemine değindi. 

Kısaca, panelistlerin Oda geçmişlerine ve 
çalışma yaşamlarına dair bilgiler aktaran 
Sayın Çepni, etkinliğin gerçekleşmesine 
destek veren Odamız Genel 
Merkezine, panelistlere ve katılımcılara 
teşekkürlerini sundu. 

Erenler Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanı Zafer Poyraz 
konuşmasında, İmar Uygulamaları’nın 
belediyeler için önem arz ettiğini, çarpık 
yapılaşmanın önüne geçilebilmesinde 
ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre 

bırakmada, İmar Uygulamaları’nın 
hayata geçirilmesinin gerekliliğini 
belirtti. Sayın Poyraz, bu hususta 
yaşanılan sıkıntılara çözüm arayışı 
amacıyla gerçekleştirilen panelde emeği 
geçenlere, panelistlere ve katılımcılara 
teşekkür etti. 

Odamız önceki dönem başkanı 
ve HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 
Düzenlemesi Komisyon Başkanı 
Hüseyin Ülkü, panelin açılış 
konuşmasına, Bölge Temsilciliğini, 
konukları, meslektaşlarımızı, kamu 
ve özel sektörde çalışan üyelerimiz ile 
öğrencileri Odamız adına selamlayarak 
başladı. 

Sayın Ülkü konuşmasında, belediyelerin 
ve meslek Odalarının ortak 
çalışmalarının önemini dile getirerek, 
idareler arası görev paylaşımında, yetki 
kavgası yerine nitelikli üretim için, 
akılcı, dayanışmacı yolun izlenmesinin 
gerekliliğini belirtti. Ayrıca 1990’larda 
yapılan Fethiye İmar Uygulamaları 
modelini anlattı. 

Özetle uygulamalar öncesi belediyenin 
TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları 
ve Baronun katılımıyla bir bilgi 
alışverişi etkinliği düzenlendiğini; 
bu etkinlikte belediyenin uygulama 
amaç ve ilkelerinin ortaya konduğunu; 
imar uygulamaları sırasında halka 

ve Meslek Odalarına açık bir panel 
düzenlendiğini, bu panele katılan 
uzmanlara halkın ve Meslek Odalarının 
uygulamalar hakkında sorular 
sorulmasını ve yanıtlarının alınmasının 
sağlandığını; itirazların encümence 
tek tek incelendiğini, bu incelemeler 
sırasında itiraz edenlerin ve istediklerinde 
avukatlarıyla birlikte encümen 
toplantılarına katılabileceklerinin 
halka duyurulduğunu ve bu yöntemin 
uygulandığını; uygulama ihaleleri 
için geniş içerikli özel şartnameler 
düzenlendiğini; teknik işlemlerin iş 
adımlarına göre kadastroda kademeli 
kontrollerinin sağlandığını, bitişik 
uygulamalarda DOP oranlarının 
birbirine yaklaştırılması için düzenleme 
sınırlarında değişiklik yapılabileceğinin 
şartnamede belirtildiğini dile getirdi. 

Sayın Ülkü, etkinliğin soru cevap 
şeklinde ilerlemesinin, sorunlara cevap 
üretme noktasında daha yararlı yol 
olacağını, bu nedenle kamu ve özel 
sektörde çalışan meslektaşlarımızın, 
yaşadıkları sıkıntıları dile getirmelerinin 
önem arz ettiğini vurguladı. 

Odamız önceki dönem başkanlarından 
Cemal İşleyici konuşmasında, 18. 
Madde uygulaması öncesi bir ön çalışma 
yapılmasının önemini dile getirerek, 
İmar Planları’nın yapılması aşamasında 
oluşan hataları, Parselasyon Planları’nda 

İmar Uygulamaları ve Hukuki Sorunlar Paneli Yapıldı
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dikkat edilmesi gerekenleri, hazırlanacak 
raporların uygunluğunun önemini, 
Tahsis Cetvellerinin Yönetmeliğe uygun 
olması gerektiğini belirtti. 

KTÜ Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram 
Uzun konuşmasında, Arsa ve Arazi 
Düzenlemesi’nin her şeyin çözümü 
olarak algılanmaması gerektiğini 
belirterek, ’’Arsa Düzenleme Yöntemi 
Mülkiye Problemlerinde Çözüm Olarak 
Kullanılabilir mi?’’başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. 

Sayın Uzun yaptığı sunumda, arsa 
düzenlemesi ve önemi hakkında 
bilgilendirmelerde bulunarak, toprağın 
çağdaş kentleşme için gerekli olduğunu, 
bu sürecin düzenlemeyle sağlandığını 
dile getirdi. 

‘‘Türk İmar Hukuku’nda Arsa 
Düzenlemesi’’, “Arsa Düzenlemesini 
Uygulayan Ülkeler”, “Arsa ve Arazi 
Düzenlemesi Mekanizması”, “Arsa 
ve Arazi Düzenlemesi’nden Önce 
ve Sonraki Taşınmaz Değerleri ve 

Durumu’’, “Arsa ve Arazi Düzenlemesi 
Hangi Amaçlarla Düzenlenir?’’ 
konularını irdeleyen Sayın Uzun, 
sunumunda “Ticari Kullanıma 
Kavuşma Amaçlı Arsa ve Arazi 
Düzenlemesi”, “DOP Donatısına 
Yeniden Parsel Kazandırma Amaçlı 
Arsa ve Arazi Düzenlemesi”, “Resmi 
Tesis Alanında Tevhid Amaçlı Arsa 
ve Arazi Düzenlemesi”, “Tarımsal 
Niteliği Korunacak Alanlarda Arsa ve 
Arazi Düzenlemesi” v.b. durumlara 
örneklemelerde bulundu. 

Sayın Uzun, Arsa ve Arazi Düzenleme 
Yönetmeliği’nin yetersiz olduğunu, 
Yönetmeliğin geriye dönüşüm 
hakkında bilgi içermediğini, hisselerin 
bedele dönüştürülmesi konusunun 
yönetmelikte yer almadığını, değere 

dayalı dağıtım ölçütlerinin yönetmelikte 
yeterince açıklanmadığını, DOP ve 
KOP donatılarının yönetmelikte 
ayrıntılandırılmadığını v. b. eksiklerin 
mevcut olduğunu belirtti. 

Panelin son bölümünde ise soru ve 
cevaplar kısmına geçildi. Katılımcılar 
tarafından, Tapu Planları Tüzüğü, 
İmar Uygulamaları, Bağımsız Bölüm 
Planları ve Vaziyet Planlarının 
hazırlanması ve uygulanması, LİHKAB 
ve yaşanılan sıkıntılar, Lisanslı 
Harita Mühendisliği’nin yetki ve 
sorumlulukları, Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’nin uygulanmasındaki 
yaşanılan sıkıntılar, Teknik Uygulama 
Sorumluluğu işleyişindeki eksiklikler vb. 
konular dile getirildi. Panel yöneticisi ve 
panelistler tarafından sorulara yanıtlar 
verildi, açıklamalar yapıldı. 

Etkinliğin hazırlanmasında katkı 
ve emeği geçen Kocaeli Bölge 
Temsilciliğimize, panelistlere ve tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz. 

HKMO
Aralık 2011

Ankara Şubemizce Eskişehir İl 
Temsilciliğimiz ev sahipliğinde 21 Ekim 
2011 tarihinde yapılan panele Odamız 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Eskişehir İl Temsilciliği, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık 

Müşaviri, Odunpazarı Belediyesi 
Yapı Kontrol Müdürü, Eskişehir 
Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürü, 
Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı, 
meslektaşlarımız, kamu ve özel sektörde 
çalışan üyelerimiz ve öğrenciler katıldılar. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
yöneticiliğinde, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Nihat 
Şahin ve Odunpazarı Belediyesi Yapı 
Kontrol Müdürü İ. Halil Umur’un 
katılımıyla “Tapu Planları Tüzüğü, TUS 
ve İmar Uygulamaları’’ konulu panel 
yapıldı. 

Panelin açılışında, Eskişehir 
İl Temsilcimiz İdris Uzun, 
meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm 
arayışı amacıyla düzenlenen etkinliğe, ev 
sahipliği yapılmasından dolayı duyduğu 
memnuniyeti bildirdi. Temsilcilik 
çalışmaları hakkında kısa bilgilendirmede 
bulunup, mesleki örgütlenmenin 
gerekliliği üzerinde duran Sayın Uzun, 
etkinliğin gerçekleşmesine destek veren 

“Tapu Planları Tüzüğü, TUS ve İmar Uygulamaları” Konulu Panel Yapıldı 



36 Panel - Forum - Sempozyum
Harita Bülteni Mart 2012

Odamız Genel Merkezine, panelistlere 
ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. 

Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nihat Erdoğan, Odamızın 
TMMOB’nin aktif Odalarından biri 
olduğunu belirterek, Şube aktivitelerine 
verdiği destekten dolayı Oda Yönetim 
Kurulumuza teşekkür etti. Ardından 
Şube çalışmaları ve etkinlikleri hakkında 
kısa bilgilendirmede bulundu. 

Sayın Erdoğan, mesleki kalitenin 
yükseltilmesi ve meslektaşlarımızın 
mesleki yaşamlarında karşılaştığı sorun 
ve sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla 
düzenlenen panelleri desteklediklerini 
dile getirdi. Konuşmacıların 
mesleğimizin gelişimine sağladığı 
katkılarına, başarılarına, emek ve 
gayretlerine değindi. 

Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge 
Müdürü İbrahim Tonoz konuşmasında, 
harita mühendisliğinin önemine 
değinerek tapu ve kadastro çalışmaları 
hakkında genel bilgilendirmelerde 
bulundu. Etkinliğin düzenlenmesinden 
dolayı İl Temsilciliği, Ankara Şube 
Yönetimi ve Oda Yönetim Kurulumuza 
teşekkür etti. 

Sayın Tonoz, düzenlenecek teşkilat yasa 
ve mevzuatlarında söz sahibi olmamız 
gerektiğini vurguladı. Bu süreçte doğru 
insanların görevlendirilmesi gerektiğini 
ve bu konuda da Odamıza büyük görev 
düştüğünü belirtti. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
panelin açılışında yaptığı konuşmasında, 
tüm katılımcıları Odamız adına 
selamladı ve panel konularının önemine, 
detaylı incelenmesi gerektiğine ve 
yaşamımızdaki önemine değindi. 

Sayın Özten, kurumların işlevini yitirme 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belir-
terek, meslek Odaları ve sivil toplum ku-
ruluşlarının görüşleri alınmadan, yasa ve 
yönetmeliklerde değişikliğe gidilmesinin 
yaratacağı sıkıntıların altını çizdi. 

Özellikle planlama hususunda parçacı 
yaklaşımı eleştiren Sayın Özten, 
TOKİ, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 
Belediyeler, Bakanlık gibi birçok 
kurumun bu yönde yetkili kılınmasının 
sürece olumsuz yansıdığını belirtti. 
Kanun Hükmünde Kararnameler 
ile bırakın meslek Odalarının 
görüşünün alınmasını, TBMM’de bile 
görüşülmeden son altı ayda yirmi beşe 
yakın KHK çıkartıldığını ve devamının 
geleceğini ifade etti. Bu KHK’ler 
ile planlama alanında yine parçacı 
yaklaşımın devam etmekte olduğunu, 
bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
verilen geniş yetkiye dikkat çekti. 

Yapı Denetim Kuruluşları ve Harita 
Teknik Uygulama Sorumluluğunun, 
“1999 Depremi” ile yaşanan çok 
sayıda maddi ve manevi kayıptan sonra 
gündeme geldiğini, ülkemizdeki konut 
denetiminin yetersiz olduğunu, yapıların 
büyük çoğunluğunun imara aykırı ve 
ruhsatsız olduğunu, kentlerimizin büyük 
çoğunluğunun deprem bölgesinde yer 
aldığını ve bunların ciddi ve acı sonuçlar 
yaratabileceğini vurguladı. 
Yarının güvenli, sağlıklı, doğa ile 
bütünlüklü bir çevre ve kentleşmede 
yaşanılabilmesinde Harita Teknik 
Uygulama Sorumluluğunun önem 
taşıdığını dile getiren Sayın Özten, Kent 
Bilgi Sistemlerinin sağlıklı işleyebilmesi 
için doğru ve güncel bilgilere ihtiyaç 
olduğunu, bunun için de Türkiye 
kadastrosunun acilen yenilenmesi 
gerektiğinin önemini vurguladı. 

Anayasamızın, 35. (Mülkiyet hakkı), 
56. (Sağlık hizmetleri ve çevrenin 
korunması hakkı) ve 57. (Konut 
hakkı) Maddelerinin temel haklarımız 
olduğunu belirten Özten, bunların 
işleyişindeki sorunların giderilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Bakanlık Müşaviri Nihat Şahin 
konuşmasına, düzenledikleri panel için 
İl Temsilciliğine teşekkürlerini ileterek 
başladı. 

Tapu Planları Tüzüğü’nde gelinen 
aşamanın, Medeni Kanun Yönünden 
Mülkiyet Hakkı ve Tescil, Tapu Planları 
Tüzüğü’nün Amaç ve Kapsamı, Tapu 
Planları Tüzüğü’yle Yeni Getirilen 
Kavram ve Tanımlardan Vaziyet Planı, 
Bağımsız Bölüm Planı, Resmi Ölçü, 
Sayısal Veri, Yanılma Sınırı, Lisanslı 
Büro, Değişiklik İşlemleri, Kontrol 
İşlemleri, Tapu Planları Tüzüğünün 
Yetki ve Sorumluluğu, Planların 
Reddedilmesi, Mahkeme Haritalarının 
Durumu, Tescile Tabi Olmayan 
Taşınmazlarda Tapu Planlarının 
Yapılması, Ana Parseldeki İrtifak 
Hakkının Nakli, Zemin ile Tapu 
Plânı Arasındaki Uyumsuzluk Hali 
konularında bilgilendirmelerde bulundu. 

Odunpazarı Belediyesi Yapı Kontrol 
Müdürü İ. Halil Umur konuşmasında, 
Eskişehir’de TUS’un yaklaşık 10 yıldır 
uygulandığını, uygulamanın oturmuş 
durumda olduğunu, yılda yaklaşık 
1527 ruhsat verdiklerini, teknik alt 
yapıda diğer illerle benzer sıkıntılar 
yaşadıklarını, kadastral haritaların 
yenilenmesi sorunu çözüldüğünde 
işleyişin çok daha iyi olacağını belirtti. 
Eskişehir’de % 40 civarlarında kaçak 
yapılaşmanın bulunduğunu, ancak 
bunun nedenlerinin ekonomik, sosyal 
ve idari yönden ve mevzuat yönünden 
değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Panelin son bölümünde ise soru ve ce-
vaplar kısmına geçildi. Katılımcılar tara-
fından, Tapu Planları Tüzüğü, İmar Uy-
gulamaları, Bağımsız Bölüm Planları ve 
Vaziyet Planlarının hazırlanması ve uy-
gulanması, Planlı Alanlar Tip İmar Yö-
netmeliğinin uygulanmasında yaşanılan 
sıkıntılar, Harita Teknik Uygulama So-
rumluluğu işleyişindeki eksiklikler vb. 
konular dile getirildi. Panel yöneticisi ve 
panelistler tarafından sorulara yanıtlar 
verildi, açıklamalar yapıldı. 

Etkinliğin hazırlanmasında katkı ve 
emeği geçen Ankara Şubemize, Eskişehir 
İl Temsilciliğimize ve tüm katılımcılara 
teşekkür ederiz. 

HKMO
Ekim 2011
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“Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü Açılış 
Sempozyumu” 17-18-19 Kasım 
tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştirildi. 

Sempozyuma, Sivas Vali Yardımcısı, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörleri, 
Odamız Genel Başkanı, Fakülte 
Dekanları, Bölüm Başkanları, 
Bilim İnsanları, Akademisyenler, 
Meslektaşlarımız ve Öğrenciler katıldılar. 

Sempozyum açılışı Cumhuriyet 
Üniversitesi’nin tanıtım filminin 
gösterimi, saygı duruşu, İstiklal 
Marşı’nın okunuşu ve müzik dinletisiyle 
başladı. 

Açılış konuşmalarını sırasıyla, Cumhu-
riyet Üniversitesi Geomatik Mühendis-
liği Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Kemal Özgür Hastaoğlu, Cumhu-
riyet Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökçe, Tapu 
ve Kadastro 20. Bölge Müdürü Mehmet 
Postacı, Harita ve Kadastro Mühendisle-
ri Odası Genel Başkanı A. Fahri Özten, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhammed Şahin, Cumhuri-
yet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas 
Dökmetaş ve Sivas Vali Yardımcısı Vey-
sel Çiftçi yaptılar. 

Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç Dr. Kemal Özgür Hastaoğlu 
konuşmasında etkinliğe katkı ve 
destek sağlayanlara teşekkür etti. Sayın 
Hastaoğlu Cumhuriyet Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümü 
tarihçesi, idari personel ve öğrenci sayısı, 
bölümün teknik donanımı gibi konular 
hakkında bilgiler verdi. 

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gök-
çe, mühendislik fakültesi çalışma anlayı-
şı, genel işleyişi, öğrenci sayısına dair is-
tatistiksel veriler, teknik donanım, labo-
ratuvar ve derslikler hakkında bilgilen-
dirmelerde bulundu. Sayın Gökçe ko-
nuşmasında, çift anadal, yüksek lisans iş-
leyişi hakkında bilgi vererek, Oda Yö-
netim Kuruluna katkı ve desteklerinden 
dolayı teşekkürlerini sundu. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
20. Bölge Müdürü Mehmet Postacı 
konuşmasında, haritacılık, TKGM ve 
mülkiyet hakkının tanımları ve tarihsel 
sürecine yönelik bilgilendirmelerde 
bulundu. TKGM’nün modernizasyonu 
ve TAKBİS hakkında bilgiler 
verdi. Sayın Postacı konuşmasını, 
sempozyumun başarılı geçmesi 
dilekleriyle sonlandırdı. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
konuşmasına, Odamızın kuruluş amacı, 
çalışma anlayışı, genel işleyişi, yetki ve 
sorumluluklarına değinerek başladı. 
Sayın Özten, ülkemizdeki üniversitelerin 
sayısı, eğitim kalitesi, eğitime devam 
eden ve mezun olmuş mühendis 
sayılarına, Harita Mühendisliği 
Bölümü’nde eğitimine devam eden ve 
mezun öğrenci sayısına dair istatistiksel 
veriler hakkında bilgiler verdi. 
Hızla kurulmaya devam eden 
üniversitelerde yaşanan sorunlar, açılan 
bölümlerin nitelikli mühendis yetiştirme 
gücünün ülke kalkınmasındaki rolü, 
yaşama geçirilmesi gereken eğitim 
politikalarının önemi, öğrenci ve öğretim 
üyesi yetiştirilmesinde hedef alınması 
gereken ilkelere değinen Sayın Özten, 
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu 
gerçeğinin göz ardı edilmemesi, bilimin, 
mühendisliğin ve kamu denetiminin öne 
çıkarılması gerektiğini belirtti. 

Bilginin insan yaşamındaki 
niteliğine değinen Sayın Özten, Bilgi 
Sistemleri’nin alt bileşenlerinden 
olan Afet Bilgi Sistemleri’nin kurulup 
işletilmesinin önemi ve gerekliliğini 
vurguladı. 

Üniversitelerimizin, depremlerde 
yaşanan can kayıplarının kader olduğu 

Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü  
Açılış Sempozyumu Gerçekleştirildi
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algısının yıkılacağı ortamlar olması 
gerektiğini belirten Sayın Özten, 
mühendisliğin insan-doğa ilişkisinde, 
doğayla birlikte yaşamayı sağlamada 
olmazsa olmaz bir meslek olduğunu dile 
getirdi. 

Yaşanılan ekonomik sıkıntıdan 
çıkmada, üretime dayalı ekonominin 
gerekliliğini, bu üretim ekonomisinin 
en önemli unsurunun ise mühendisler 
olduğunu dile getiren Sayın Özten, 
Cumhuriyet Üniversitesi’nde yeni açılan 
bölümümüzde bu yüzyılın nitelikli ve 
donanımlı mühendislerinin yetiştirilmesi 
yönünde eğitimin yapılacağına 
inandıklarını belirtti. 

Çağdaş, demokratik ve özgür bir 
toplumun, özgür üniversitelerde yetişmiş 
özgür bireylerin varlığından geçtiğinin 
unutulmaması gerektiğini belirten 
Sayın Özten, Cumhuriyet Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümü’nün 
eğitime başlaması çerçevesinde bu 
etkinliğin düzenlenmesinde emeği 
geçenlere teşekkürlerini sunarak 
konuşmasını sonlandırdı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhammed Şahin, 
Cumhuriyet Üniversitesi’nin çalışmaları 
hakkında ve üniversitelerimizdeki eğitim 
kalitesi hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Sayın Şahin, ülkemizdeki 
kaynakların azaldığını ancak 
beklentilerin arttığını ve bu beklentilere 
cevap verilebilinmesinin mühendislik 
görevi olduğunu belirterek, bu krizlerin 
yenilik getirilerek ve teknoloji üretilerek 
üstesinden gelinebileceğini vurguladı. 

Sayın Şahin konuşmasında, dünyadaki 
ve ülkemizdeki Geomatik Mühendisliği 
hakkında bilgi vererek CBS, Afet 
Bilgi Sistemi, Uzaktan Algılama ve 
Fotogrametri sistemlerinin temelinde 
Geomatik Mühendisliği’nin olduğunu 
dile getirdi. İTÜ’nün çalışmaları ve 
eğitim sistemi hakkında bilgiler veren 
Sayın Şahin, eğitimde kaliteyi yakalamak 
için gençlerin kendilerine güvenmeleri 
ve gelecekle ilgili karamsar durumları 
dikkate almamaları gerektiğini ve 
bunu sağlayacak eğitimi vermenin de 
akademisyenlerin görevi olduğunu 
belirtti. Odamız etkinliklerine ve 
Odamız çalışmalarının önemine değinen 
Sayın Şahin, okul sonrası eğitimin 
ve yabancı dilin meslek hayatındaki 
önemine vurgu yaptı ve yetkin 
mühendislik hakkında bilgilendirmelerde 
bulunarak sempozyumu düzenleyenlere 
teşekkürlerini sundu. 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof 
Dr. İlyas Dökmetaş konuşmasında, bu 
isimle açılan ikinci bölüm olmalarından 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Sivas ve Cumhuriyet 
Üniversitesi tarihçesi, akademik 
birimleri, kadrosu ve öğrenci sayısı 
hakkında bilgiler verdi. 

Sayın Dökmetaş, üretilenlerin 
toplumun yararına kullanılabilirliğinin, 
mühendislik başarısı açısından önemli 
bir gösterge olduğunu dile getirdi ve 
etkinliğe katkı ve desteğinden dolayı 
Oda Yönetim Kuruluna teşekkür ederek 
etkinliğin başarılı geçmesi dilekleriyle 
konuşmasını bitirdi. 

Sivas Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi 
konuşmasında, Sivas ve tarihçesi 
hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, 
etkinliğe ev sahipliği yapılmasına dair 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Sayın Çiftçi, Van Depremi sonrası 
yeniden yapılanma ve şehirleşme üzerine 
değerlendirmelerde ve örneklemelerde 
bulunarak yaşanılan sıkıntıların alt yapı 
yetersizliğinden kaynaklı olduğunu 
belirtti. 
Sayın Çiftçi, harita mühendisliğine 
düşen görev ve sorumluluklara dikkat 
çekerek, bu tür bilinçlendirme ve 
etkinliklerle sorunların çözümüne 
yönelik bilgiler edinildiğini belirterek, 
katılımcılara teşekkürlerini sundu. 

Açılış konuşmalarının ardından 
“Teknoloji Fuarı”nın açılışı 
gerçekleştirildi. 

“Mesleğimizin Dünü, Bugünü ve 
Yarını” konulu özel oturumda sırasıyla 
Prof. Dr. Ömer Aydın “Türkiye’de 
Harita ve Kadastro Mühendisliği 
Eğitiminin Tarihçesi” konulu, Prof. Dr. 
Ahmet Yaşayan “Harita ve Kadastro 
Mühendisliğinin Dünü, Bugünü ve 
Yarını” konulu, Prof. Dr. Rasim Deniz 
“Mühendislikte Eşdeğerlik ve Geomatik 
Mühendisliği” konulu, Yrd. Doç. Dr. 
İ. Ercüment Ayazlı “Mesleğimizde 
Yeni Çalışma Alanları ve Türkiye’de 
Yaşanan Sorunlar” konulu sunumlarını 
gerçekleştirdiler. 
Sempozyumun birinci günü, poster 
oturumunun ardından Cumhuriyet 
Üniversitesi’nin Sosyal Tesislerinde 
düzenlenen açılış yemeği ile sonlandı. 

Sempozyumun ikinci ve üçüncü 
gününde çeşitli konularda teknik 
oturumlar gerçekleştirilerek etkinlik 
başarılı bir şekilde sonlandırıldı. 

Etkinliğin hazırlanmasında 
katkı ve emeği geçen Sivas Bölge 
Temsilciliğimize, Sempozyum 
Düzenleme, Yürütme ve Onur 
Kurullarına ve tüm katılımcılara teşekkür 
ederiz. 
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Odamız Trabzon Şubesi’nce, Gümüşhane 
Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü’nde 14 Ekim 2011 Cuma 
günü “Mesleki Gelişim ve Harita 
Mühendisliğinin Geleceği” konulu bir 
söyleşi gerçekleştirildi. 

Söyleşiden önce, Odamız Genel Başkanı 
A. Fahri Özten, Odamız TMMOB 
Temsilcisi Mustafa Erdoğan, Trabzon 
Şube Başkanı Fazıl Uzun ve Harita 
Mühendisi Ayhan Kalyoncu GÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Özşen Çorumluoğlu’nu ziyaret ettiler. 

Söyleşiye, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı, Odamız TMMOB Temsilcimiz, 
Trabzon Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
akademisyenler, üyelerimiz ve öğrenciler 
katıldılar. 

Gümüşhane Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Özşen Çorumluoğlu konuşmasında, 
Gümüşhane Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü eğitimine ilişkin 

genel bilgilendirmede bulundu. Bölüm 
başkanlığı olarak Oda ile sürekli iletişim 
halinde olunması ve ortak etkinliklerin 
gerçekleştirilmesinin hem üniversite 
hem de bölüm başkanlığı ve öğrenciler 
yönünden önemini dile getirdi. 

Odamız Trabzon Şube Başkanı Fazıl 
Uzun konuşmasında, HKMO’nun 
kuruluşu, yetki ve sorumlulukları, 
Şubemiz çalışmaları ve etkinlikleri 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
konuşmasında,   Odanın son dönem 
çalışmaları, HKMO’nun yetki ve 
sorumlulukları, çalışma anlayışı ile 
kurum ve kuruluşlar ile Oda ilişkisi, 
Odanın genel işleyişi hakkında konuştu. 
Ülkemizdeki harita mühendisliği eğitimi 
üzerine önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Üniversitelerde gerekli alt 
yapının tamamlanmadan bölümlerin 
açılmaması gerektiğini ve bu konuda bilim 
insanları ve akademisyenlerin sorumlu 
davranması gerektiğini vurguladı. 

Söyleşi konuklarından Ayhan Kalyoncu, 
meslek hayatı boyunca mesleğimiz adı-
na verdiği mücadeleler ve gelinen noktaya 
ilişkin yaşamından önemli örnekler sundu. 
Özel sektör ve kamudaki mesleki çalışma-
larına ilişkin tecrübelerini paylaştı. 

Odamız TMMOB Temsilcisi Mustafa Er-
doğan, TMMOB’nin genel işleyişi, çalış-
ma anlayışı, yetki ve sorumluluklarından 
bahsederek, TMMOB’de geçmişten günü-
müze süregelen mühendis ve mimar ör-
gütlülüğünün önemine değindi. 

Söyleşi genç mühendis adaylarının soru-
cevapları ile “forum” şeklinde devam etti. 

Söyleşide ayrıca, Odamız tarafından 2 
adet Total Station ölçüm cihazının Bölüm 
Başkanlığı’na bağışı yapıldı. Cihazlar, 
Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
ve Şube Başkanı Fazıl Uzun tarafından 
Gümüşhane Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Özşen Çorumluoğlu’na teslim edildi. 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü ve 
Bölüm Başkanlığı adına Sayın Çorumlu-
oğlu, Odamıza katkı ve desteklerinden do-
layı teşekkür ettiklerini belirterek, Genel 
Başkanımıza ve Trabzon Şube Başkanımı-
za üniversite adına birer plaket verdi. 

Ayrıca, etkinliğe emek ve katkı sağlayan 
tüm katılımcılara, Odamız Genel Merkezi 
ve Trabzon Şubemize teşekkür edilerek 
söyleşi sonlandırıldı. 

Gümüşhane Üniversitesi’nde “Mesleki Gelişim ve Harita Mühendisliğinin 
Geleceği” Konusunda Söyleşi Gerçekleştirildi

HKMO
Ekim 2011

“İmar Uygulamaları ve Tapu Planları Tüzüğü” Konulu Panel Yapıldı
Kocaeli Bölge Temsilciliğimiz ev 
sahipliğinde “İmar Uygulamaları ve Tapu 
Planları Tüzüğü” konulu panel 22 Ekim 
2011 tarihinde İzmit Belediyesi Konferans 
Salonu’nda yapıldı. 

Panele, Odamız Genel Başkanı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık 
Müşaviri, HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 

Düzenlemesi Komisyon Başkanı, Kocaeli 
Bölge Temsilcimiz, Kocaeli Milletvekili, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Yardımcısı, kamu ve özel sektörde çalışan 
üyelerimiz ile öğrenciler katıldılar. 
Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
yöneticiliğinde, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Nihat 
Şahin ve HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 

Düzenlemesi Komisyon Başkanı Hüseyin 
Ülkü’nün katılımıyla “İmar Uygulamaları 
ve Tapu Planları Tüzüğü’’konulu panel 
gerçekleştirildi. 

Panelin açılışında, Kocaeli Bölge 
Temsilcimiz Murat Selim Çepni, 
meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm 
arayışı amacıyla düzenlenen etkinliğe, ev 
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sahipliği yapılmasından dolayı duyduğu 
memnuniyeti bildirdi. Temsilcilik 
çalışmaları hakkında kısa bilgilendirmede 
bulunup, mesleki örgütlenmenin 
gerekliliği üzerinde duran Sayın Çepni, 
etkinliğin gerçekleşmesine destek veren 
Odamız Genel Merkezine, panelistlere 
ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. 

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker 
konuşmasında özetle, harita 
mühendisliğinin önemine, mesleğimizin 
gelişimine ve geleceğine yönelik 
değerlendirmelerde bulundu. 

Kentlere, imar düzenlemelerine özen 
gösterilmesi gerektiğini, belediyelerin bu 
konuda tutarlı davranması ve kurum, 
kuruluşların mevzuat hükümlerine 
uygun hareket etmesinin önemini dile 
getiren Sayın Şeker, yarınların sağlıklı ve 
güvenli bir çevrede yaşayabilmelerinin 
kurumlar arası dayanışmaya bağlı 
olduğunu vurguladı. 

Panelin düzenlenmesinde katkıda 
bulunanlara ve katılımcılara 
teşekkürlerini sunan Sayın Şeker, başarılı 
bir panel gerçekleştirilmesi dileğinde 
bulundu. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
Özten panelin açılış konuşmasına, 
Bölge Temsilciliğini, konukları, 
meslektaşlarımızı, kamu ve özel sektörde 
çalışan üyelerimiz ile öğrencileri Odamız 
adına selamlayarak başladı. 

Sayın Özten konuşmasında, Yapı 
Denetim Kuruluşları ve Harita Teknik 
Uygulama Sorumluluğu sürecini 
özetle aktardı. Ülkemizdeki konut 
denetiminin yetersiz olduğunu, yapıların 
büyük çoğunluğunun imara aykırı ve 
ruhsatsız olduğunu, kentlerimizin büyük 
çoğunluğunun deprem bölgesinde yer 
aldığını ve bunların ciddi ve acı sonuçlar 
yaratabileceğini vurguladı. 

Sanayileşmeyle paralel olarak gelişen 
kentleşmeye dikkat edilmesi gerektiğini 
belirten Sayın Özten, Kocaeli ili 
hakkında sanayi ve yatırımlar hakkında 

bilgi vererek, il düzeyinde GSMH’nin 
yüksek olduğunu, ilin % 43’ünün 
orman alanları ile çevrili olduğunu, 
tarım alanları ile sanayiye ayrılan alan 
arasındaki dengenin korunmasının 
gerektiğini belirtti. 

Sayın Özten, ülkemizdeki harita 
mühendisliği eğitimi üzerine 
değerlendirmelerde bulundu. 
Üniversitelerde gerekli alt yapının 
tamamlanmadan bölümlerin açılmaması 
gerektiğini ve bu konuda bilim insanları 
ve akademisyenlerin sorumlu davranması 
gerektiğini vurguladı. 

Özellikle planlama hususunda parçacı 
yaklaşımı eleştiren Sayın Özten, 
TOKİ, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 
Belediyeler, Bakanlık gibi birçok 
kurumun bu yönde yetkili kılınmasının, 
olumsuzluklarına değindi. Kanun 
Hükmünde Kararnameler hakkında 
değerlendirme yapan Sayın Özten, 
TBMM’nin devre dışı bırakılmasının 
demokrasi ile örtüşmediğini dile getirdi. 
KHK’ler ile planlama alanında yine 
parçacı yaklaşımın devam etmekte 
olduğunu belirtti. 

Yürürlükteki “Tapu Planları 
Tüzüğü’nün” önemli bir mevzuat 
olduğunu belirten Sayın Özten, bütün 
yerel yönetimlerce de mevzuata uygun 
biçimde yapılanma oluşturulması 
gerektiğinin önemini vurguladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık 
Müşaviri Nihat Şahin konuşmasına, 
Bölge Temsilciliği’ne düzenledikleri 
panel için teşekkürlerini ileterek başladı. 
Tapu Planları Tüzüğü’nde gelinen 
aşamada büyük olduğunu belirten Sayın 
Şahin, “Medeni Kanun Yönünden 

Mülkiyet Hakkı ve Tescil”, “Tapu 
Planları Tüzüğü’nün Amaç ve Kapsamı”, 
“Tapu Planları Tüzüğü’yle Yeni 
Getirilen Kavram ve Tanımlar’dan 
Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı, 
Resmi Ölçü, Sayısal Veri, Yanılma Sınırı, 
Lisanslı Büro, Değişiklik İşlemleri, 
Kontrol İşlemleri, Yetki ve Sorumluluk, 
Planların Reddedilmesi”, “Mahkeme 
Haritalarının Durumu”, “Tescile 
Tabi Olmayan Taşınmazlarda Tapu 
Planlarının Yapılması”, “Ana Parseldeki 
İrtifak Hakkının Nakli”, “Zemin ile 
Tapu Plânı Arasındaki Uyumsuzluk 
Hali” konularında bilgilendirmelerde 
bulundu. 

“Geçmişte bir mekanın haritasını 
çıkarırdık. Günümüzde ise haritadan 
yeni bir mekan çıkarıyoruz” diyerek 
konuşmasına başlayan HKMO Kırsal 
ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyon 
Başkanı Hüseyin Ülkü, “İmar Planları”, 
“İmar Uygulamalarının Adımları”, 
“Vaziyet Planı”, “Bağımsız Bölüm 
Planı”, “Plankote”, “Yapı Ruhsat 
İşleri”, “Yapı Ruhsatına Esas Projelerin 
Hazırlanması”, “Fenni Mesuliyet”, 
“Yapı Denetim Kuruluşları”, “İlgili 
İdarenin Görev ve Sorumlulukları” konu 
başlıklarını ele alarak bilgilendirmelerde 
bulundu. 

Panelin son bölümünde ise soru ve 
cevaplar kısmına geçildi. Katılımcılar 
tarafından, Tapu Planları Tüzüğü, 
İmar Uygulamaları, Bağımsız Bölüm 
Planları ve Vaziyet Planlarının 
hazırlanması ve uygulanması, LİHKAB 
ve yaşanılan sıkıntılar, Lisanslı Harita 
Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları, 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 
uygulanmasındaki yaşanılan sıkıntılar, 
Teknik Uygulama Sorumluluğu 
işleyişindeki eksiklikler vb. konular dile 
getirildi. Panel yöneticisi ve panelistler 
tarafından sorulara yanıtlar verildi, 
açıklamalar yapıldı. 

Etkinliğin hazırlanmasında katkı 
ve emeği geçen Kocaeli Bölge 
Temsilciliğimize ve tüm katılımcılara 
teşekkür ederiz. 

HKMO
Ekim 2011
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Ankara Şubemiz Tarafından Düzenlenen “Geleneksel Güz Yemeği” ve 
“Meslekte 30 Yıl Hizmet Plaket Töreni” Yapıldı 

Ankara Şubemizce her yıl düzenlenen 
“Geleneksel Güz Yemeği ve Meslekte 
30 Yıl Hizmet Plaket Töreni”, 1981 Yılı 
Mezunları, Oda ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Eski Oda ve Şube Başkanları, 
Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, 
Akademisyenler, Meslektaşlarımız 
ve Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu’nun katılımıyla 3 Aralık 
2011 Cumartesi günü gerçekleştirildi. 

Katılımın yoğun olduğu gecede açılış 
konuşmalarını Ankara Şubemiz Başkanı 
Nihat Erdoğan ve Odamız Genel 
Başkanı A. Fahri Özten yaptılar. 

Odamız Genel Başkanı Sayın A. Fahri 
Özten konuşmasında,   Odamızın 
kuruluşundan bu yana mesleğimizin 
gelişmesi, meslektaşlarımızın haklarının 
korunması ve ülkenin kalkınması 
yönünde, toplumdan ve halktan yana 
çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. 
Sayın Özten, Odanın emekten 
ve halktan yana olan değerleri 
kazanmasında, bu mücadelenin 
bugünlere taşınmasında emek veren, 
katkı sunan, mesleği 30 yıl onurla icra 

etmiş değerli meslektaşlara Oda adına 
teşekkürlerini ifade etti. 

Açılış konuşmalarının ardından, 
meslekte 30 hizmet yılını dolduran 
üyelerimize “30 Yıl Hizmet Plaketleri” 
verildi.  Etkinliğin hazırlanmasında emek 
ve destek veren Ankara Şubemize ve tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz.   

HKMO
Aralık 2011

2011 Yılına İlişkin Ferdi Kaza Poliçelerimizin Karşıladığı Teminatlar
Odamız tarafından üyelerimize sunulan “Ferdi Kaza Sigortası” hizmeti kapsamında; 
Gelibolu’da mesleğini icra ettiği sırada yaşamını yitiren 2815 sicil nolu üyemiz Mustafa Coşkun’un yasal mirasçılarına, 
vefat teminatı olan 25. 000. - TL ödenmiştir. 

Adana’da mesleğini icra ettiği sırada yaşamını yitiren 12081 sicil nolu üyemiz Ferhat Kütüğ’ün yasal mirasçılarına, 
vefat teminatı olan 25. 000. - TL ödenmiştir. 

Adana’da mesleğini icra ettiği sırada yaşamını yitiren 11700 sicil nolu üyemiz Adnan Şahin’in yasal mirasçılarına, vefat 
teminatı olan 25. 000. - TL ödenmiştir. 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Aziz Kocaoğlu Odamız Genel Başkanı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB 
Genel Saymanı, İzmir Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Denizli İl Temsilciliği ve 
Aydın İl Temsilciliği ile birlikte 16 Aralık 
2011 tarihinde makamında ziyaret 
edildi. 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu`na, özellikle operasyon 
kapsamında şu anda tutuklu bulunan 
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı ve aynı 
zamanda Odamız İzmir Şube Başkanı 
olan Selçuk Savcı`ya destek olmak için 
bu ziyareti yaptıklarını dile getirdiler 
ve bu sürecin yargıya ve adalete gölge 
düşürmeden ivedilikle sonuçlandırılması 
gerektiğine vurgu yaptılar. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
Özten:  “TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak Şube 
Başkanımızın yanındayız. Onun 
onurlu duruşundan, dürüstlüğünden 
hiç şüphemiz yok. Diğer tutuklanan 
arkadaşlar da mutlaka öyledirler. Biz 
özellikle Oda olarak Şube Başkanımızın 

kişiliğini, yapısını, özverili çalışmalarını 
çok iyi biliyoruz. Her zaman hukukun 
üstünlüğünü, demokrasiyi, bağımsızlığı, 
özgürlüğü savunduk. Yine aynı şekilde, 
yargının bağımsızlığını, bu sürecin 
hem yargıya hem de adalete gölge 
düşürmeden hızla sonuçlandırılmasını, 
tutukluluk süreçlerinin cezaya 
dönüştürülmeden ivedi bir şekilde 
çözülmesini istiyoruz. Ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi`nin de artık özgür 
çalışmasını istiyoruz.” dedi.  
 
Sayın Kocaoğlu, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek, son dönemde 

yapılan söz konusu operasyonların 
hukuki gerçeklikten uzak, siyasi 
zıtlaşmanın bir uzantısı olmamasını,   
aksi takdirde toplumun adalete olan 
güveninin sarsılacağını dile getirdi.  
 
Son olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı ve 
Odamız İzmir Şube Başkanı Sayın 
Selçuk Savcı`nın en kısa zamanda 
aramıza katılması temennilerinde 
bulunularak ziyaret sonlandırıldı. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Makamında Ziyaret Edildi 

HKMO
Aralık 2011

23 Şubat 2012 tarihinde Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürü Sayın Davut 
Güney, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, 
HKMO Kadastro Komisyonu Başkanı, 
HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 
Düzenlemesi Komisyonu Başkanı ve 
Üyelerinin katılımıyla makamında 
ziyaret edildi. 

Ziyarette, yeni görevine başlayan Sayın 
Güney’e başarı dileklerimiz sunuldu. 
Gündemdeki TKGM Teşkilat Yasası ve 
ikincil mevzuat çalışmaları, Taşınmaz 
Değerlemesi çalışmaları, TKGM’nin son 
dönem çalışmaları ve beklentiler, Harita 
Kadastro Müzesi ve LİHKAB gibi çeşitli 
konulara değinildi. 

Görüşmede özellikle Odamızca yapılması 
planlanan “Arazi Yönetimi, Taşınmaz 
Değerleme ve Kadastro” konulu 
sempozyum hakkında bilgi paylaşımı 
yapıldı. TKGM’ye sempozyuma katılım 
konusunda kurumsal davette bulunuldu. 

Sempozyumun, taşınmaz değerlerinin 
belirlenmesi ve kayıt altına alınması, 
bilimsel ve teknik bilgiler ışığında 
yasal düzenlemenin yapılmasındaki 
gerekliliğin öne çıkarılması ve kamu 
kurum ve kuruluşlarına düşen görev 
ve sorumlulukların dile getirilmesinin 
amaçlandığına dikkat çekildi. 

Sayın Güney, ziyaret için Odamıza 
teşekkürlerini ifade ettiler, Oda ile 
birlikte ortak çalışmalarının yapılmasının 
önemine vurgu yaptı ve Oda’nın çalışma 
ve etkinliklerinin öneminin kamuoyunda 
herkes tarafından bilindiğini belirterek, 
Oda’nın başarılı etkinlikler yürüttüğünü 
ve TKGM’nin etkinliklere katkı ve 
destek vermekte olduğunu ifade etti. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Ziyaret Edildi 

HKMO
Şubat 2012
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İzmir Şubemizce düzenlenen 
“Mesleğimizin Güncel Sorunları” konulu 
toplantı, Odamız Yönetim Kurulu 
Üyeleri, TMMOB Genel Saymanı, 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube 
etkinlik alanı içerisinde bulunan İl/
İlçe Temsilcileri, Mesleki Denetim 
Görevlileri,   kamu ve özel sektörde 
çalışan üyelerimiz ve meslektaşlarımızın 
katılımı ile 16 Aralık 2011 tarihinde 
İzmir de yapıldı. 

İzmir Şube Yazmanı Sayın Servet 
Alabalık toplantının açılışında yaptığı 
konuşmasında, Şube çalışmalarına, 
Temsilciliklerimizde yapılan 
toplantılarda dile getirilen konulara, 
kurum ve kuruluşlar ile ilişkilere, yerel 
yönetimler ve mesleki uygulamalar 
konularına değindi. Gerçekleştirilen 
toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve 
katılımcıları ağırlamaktan duydukları 
mutluluğu dile getirdi. İzmir Şube 
Başkanımız Sayın Selçuk Savcı’nın 
en kısa zamanda aramıza katılması 
temennilerinde bulundu. 

Odamız Genel Başkanı Sayın A. Fahri 
Özten toplantının açılış konuşmasında, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 
düzenlenen operasyon ile gözaltına 
alınan İzmir Şube Başkanımız Sayın 
Selçuk Savcı’nın durumuna ilişkin 

Oda görüş ve değerlendirmelerini 
yaptı. Yaşanılan bu zorlu süreçte birlik, 
beraberlik ve dayanışmanın önemini 
vurguladı. Sevgili Selçuk Savcı’nın her 
zaman yanında olunacağını belirtti. 

Sayın Özten konuşmasında, Odamız 
son dönem çalışmaları ile genel işleyişi 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 

Toplantı, tüm katılımcıların etkinlik 
alanlarında yürüttükleri çalışmaları, 
mesleki sorunları, meslektaşlarımız ile 
ilişkileri, mesleki, sosyal ve toplumsal 
alanlara ilişkin değerlendirmeleri ile 
Odamız Genel Başkanı Sayın A. Fahri 
Özten’in ve İzmir Şube Yazmanı Sayın 
Servet Alabalık’ın katkıları ile son 
dönemdeki mesleki gelişmelere yönelik 
bilgi paylaşımı ve tespitleri ile devam etti. 

Toplantıda, “Tapu Planları Tüzüğü, 
Teknik Uygulama Sorumluluğu, 
Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı 
ve uygulanmasına ilişkin bölgede 
yaşanılan sıkıntılar ve bu sıkıntıların 
aşılması için gerekli çözüm önerileri, 
Meslek İçi Eğitim ve gerekliliğinin 
önemi, imar uygulamaları, CBS’nin 
Mesleğimizdeki Yeri ve Önemi, 
Kentsel Dönüşüm, Kanun Hükmünde 
Kararnameler ile mesleki mevzuatlardaki 
son düzenlemeler, Kamulaştırma 

davalarında bilirkişilik ve eğitimi, meslek 
alanımıza yönelik yargı birimlerinin 
bilgilendirilmeleri ve mesleğimizin bu 
alanda tanıtılması için çalışmaların 
yapılması, maden alanlarına yönelik 
yürütülen ve meslek alanımız içinde 
kalan bazı hizmetlerin Büyük Ölçekli 
Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği’ne göre yerine getirilmesi 
ve bu amaçla ilgili kurumlar ile devam 
eden görüşmelerin sonuçlandırılması, 
Oda - TKGM, MİGEM, TRGM gibi 
kurumlarla ilgili çalışmaları ve süreçleri, 
Serbest Harita Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik Büroları ve Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları’na 
ilişkin uygulamalarda yaşanılan 
sıkıntılara ve aşılması için gerekli çözüm 
önerilerinde bulunulması ve dava 
süreçleri” konu başlıkları ele alındı. 

Toplantıya ev sahipliği yapan İzmir Şube 
Yönetim Kurulumuza ve katkı sağlayan 
tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

İzmir Şubemizce Düzenlenen “Mesleğimizin 
Güncel Sorunları” Konulu Toplantı Yapıldı 

HKMO
Aralık 2011

HKMO
Kasım 2011

Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü 
18 Kasım 2011 tarihinde ziyaret edildi. 

TKGM 20. Bölge Müdürü Sayın 
Mehmet Postacı, Odamız Genel Başkanı 

Ali Fahri Özten, Sivas Bölge Temsilcimiz 
Vedat Çirağ ve Odamız Teknik 
Personelleri Güliz Taşkıran ve Kıvılcım 
Turgut’un katılımıyla makamında ziyaret 
edildi. Ziyarete Bölge Müdür Yardımcısı 
Cengiz Karapınar katıldılar. 

Yapılan ziyarette Sayın Postacı, Sivas 
Bölge Müdürlüğü hakkında bilgiler 
vererek, “Tesis Kadastrosu Çalışmaları, 
22A Çalışmaları-Yenileme Çalışmaları, 
TKGM Modernizasyon Çalışmaları, 
TAKBİS ve Birimler” hakkında 

bilgilendirmelerde bulundu. 

Ziyarette serbest çalışan üyelerimizin 
çalışmaları ve sorunları, LİHKAB, 
TKGM teşkilat yasasındaki değişiklik 
ve getirdikleri, kurumda çalışan 
meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal/
özlük hakları vb. konulara değinildi. 
Bölge Müdürü Sayın Mehmet Postacı’ya 
ve Bölge Müdürlüğüne çalışmalarında 
başarılar diliyoruz. 

TKGM 20. Bölge Müdürlüğü Ziyaret Edildi
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Aralık 2011

HKMO
Kasım 2011

TMMOB Mersin İKK tarafından 
düzenlenen TMMOB Mersin Kent 
Sempozyumu 15-16 Aralık 2011 
tarihlerinde Mersin Üniversitesi Uğur 
Oral Kültür Merkezi`nde gerçekleştirildi. 

Sempozyum kapsamında “Kentleşme 
ve Mersin Tarihi”, “Sağlık ve Eğitim”, 
“Kent Bilgi Sistemi ve Kamu Yönetimi”, 
“Biyoteknoloji ve Tarım, Gıda, 
Ormancılık”, “Çevre ve Yenilenebilir 
Enerji”, “İmar, Çevre, Yenilenebilir 
ve Nükleer Enerji”, “Depremsellik ve 
Yerbilimi” başlıklarında 7 oturum ve 
“Geçmişten Geleceğe Mersin” konulu 
panel düzenlendi. 

Mersin`de ikincisi gerçekleştirilen 
Mersin Kent Sempozyumuna Odamız 
Adana Şubemiz tarafından “Kent Bilgi 
Sistemi ve Kamu Yönetimi” konulu 
oturum ile katılım sağlandı. Oturum 
Adana Şubemiz Başkanı Sayın Hasan 
Zengin`in başkanlığında, HKMO CBS 

Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Çetin 
Cömert, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Harita Mühendislerinden Lütfi Ünal 
ve Mersin Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber 
Doğan`ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Oturum açılışında, Adana Şubemiz 
Başkanı Sayın Hasan Zengin 
TMMOB`nin çeşitli illerde düzenlemiş 
olduğu kent sempozyumlarının 
kentlerimizin fotoğrafını çektiğini ve 
halkımızın kent sorunları ve çözüm 

önerilerini konularında aydınlattığını, 
artık dünyamızda bilgi çağının 
yaşandığını, bilgi ve bilgi teknolojilerini 
kullanmanın kentler için önemli bir hale 
geldiğini ifade etti. Mersin için önemli 
olan kent bilgi sistemleri konusunun 
işlendiği oturumda, kent yerel 
yöneticilerinin bulunmayışını eleştirdi. 

Oturum,   katılımcılarından Yrd. 
Doç. Dr. Ali Ekber Doğan`ın 
“Akdeniz oyunları Mersin`deki sosyal-
mekansal sorunların hafifletilmesi 
için değerlendirilemez mi?”, Harita 
Mühendisi Lütfi Ünal`ın  “Kent Bilgi 
Sistemlerinin Alt Yapısı Kurulumu- 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği” 
ve Prof. Dr. Çetin Cömert`in 
“Sürdürülebilir Kent Yönetimi İçin 
Konumsal Veri Alt Yapılarının Önemi” 
konulu sunumları ve katkıları ile 
tamamlandı.  

“TMMOB Mersin Kent Sempozyumu” Gerçekleştirildi

Oda Genel Başkanımız A. Fahri 
Özten 18. 11. 2011 tarihinde Sivas 
Temsilciliğimize ziyarette bulundu. 
Ziyarette Sivas Temsilcimiz Vedat 
Çirağ ve Temsilci Yardımcımız Osman 
Özbilum ile temsilcilik çalışmaları 
hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 

Temsilcimiz Vedat Çirağ, Tokat ve Yozgat 
illerini de kapsayan Sivas Temsilciliği’nin 
kuruluşundan bugüne dek yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 
Geomatik Mühendisliği Bölümü’nün 
açılışı, üniversite ve öğrenci ilişkilerinin 
kurulması ve ortak etkinliklerin 
yürütülmesi, kurum ve kuruluşlar 
ile ilişkiler, bölgede meslektaşların 
sorunlarına yönelik faaliyetlerin 

yürütülmesi, yerel yönetimlerdeki 
Serbest Mühendislik Hizmetleri ve 
kurum ilişkileri gibi konularda genel bir 
değerlendirme yapıldı. 

Ayrıca aynı gün Odamız Denetleme 
Kurulu Üyeleri Ayhan Erdoğan ve Şafak 
Fidan tarafından Temsilciliğimizde 
denetim çalışmaları gerçekleştirildi. 

Oda Başkanımız A. Fahri Özten 
Oda çalışmaları hakkında genel bir 
bilgilendirme yaptı. Sayın Özten; Oda 
ile kurum, kuruluş ve üniversitelerle olan 
ilişkiler ve ortak etkinliklerin önemine 
değindi. Bölge Temsilciliğimizde en kısa 
zamanda geniş katılımlı üye toplantısının 
yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. 
Cumhuriyet Üniversitesi gibi bu yıl 
Harita Mühendisliği eğitimine başlayan 

Tokat-Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
ile kısa sürede iletişim kurulmasının 
önemine dikkat çekti. Temsilcilik 
çalışmalarında özverili çalışmalarda 
bulunan tüm arkadaşlara Oda adına 
teşekkür etti. 

Sivas Bölge Temsilciliğimiz Ziyaret Edildi
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İzmir Şube Muğla İl Temsilciliğimizce 
“Mesleğimizin Güncel Sorunları konulu 
Üye Toplantısı” Odamız Genel Başkanı, 
Örgütlenme Sekreteri, İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli ve 
Aydın İl Temsilcilerimiz, Odamız önceki 
dönem Genel Başkanı ve Kırsal Kentsel 
Alan Düzenlenmeleri Komisyonu 
Başkanı, Muğla İl/İlçe Temsilcileri ve 
üyelerimizin katılımı ile 17 Aralık 2011 
tarihinde yapıldı. 

Toplantı açılışında, Odamız Genel 
Başkanı A. Fahri Özten, Odamız önceki 
dönem Genel Başkanı Hüseyin Ülkü, 
İzmir Şube Yazmanı Servet Alabalık 
ve Muğla İl Temsilcimiz Şükrü Telli 
katılımcıları Oda adına selamlayarak kısa 
birer konuşma yaptılar. Toplantıda genel 
olarak, üyelerimizin mesleki, teknik ve 
toplumsal alandaki çalışmaları, talepleri 
ve önerileri çerçevesinde bölgeye ilişkin 
konuların değerlendirilmesi yapıldı. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
ve Odamız önceki dönem Genel Başkanı 
ve Kırsal Kentsel Alan Düzenlenmeleri 
Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü 
tarafından, Tapu Planları Tüzüğü, 
İmar Uygulamaları, Bağımsız Bölüm 
Planı, Vaziyet Planı, Serbest Harita 
ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetleri ve Lisanslı Harita Kadastro 

Mühendislik Hizmetleri ve yaşanılmakta 
olan hukuki gelişmeler, Maden 
Sahaları İle İlgili Yönetmelik, Taşınmaz 
Değerlemesi, Emlak Müşavirliği, 
HKMO Büro Tescil Yönetmeliği, 
Toplulaştırma Hizmetleri, Aplikasyon 
Belgesi Hazırlanması, Kamulaştırma 
Bilirkişilik Eğitimleri, Kıyı Kanunu ve 
uygulamaları, Yapı Denetim Kuruluşları, 
Müelliflik ve Fenni Mesuliyet vb. 
mesleki konuları işlenerek çalışmalar ve 
işleyiş hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. 
Bağımsız Bölüm Planları ve Vaziyet 
Planlarının hazırlanması ve uygulanması 
konularında detaylı bilgi aktarıldı. 
Kat Mülkiyeti Yasasına değinilerek 
harita mühendislerine düşen görev ve 
sorumluluklara açıklık getirildi.   Harita 
ve kadastro mühendislerinin yetki ve 
sorumlulukları ve yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgiler sunuldu. 

Muğla İl Temsilciliğimizce 
 “Mesleğimizin Güncel Sorunları Konulu Üye Toplantısı” Yapıldı 

HKMO
Aralık 2011

Toplantının son bölümünde soru ve 
cevaplar kısmına geçildi. Katılımcı 
üyelerimiz tarafından, Tapu Planları 
Tüzüğü, İmar Uygulamaları, Bağımsız 
Bölüm Planları ve Vaziyet Planlarının 
hazırlanması ve uygulanması, Kıyı 
Kanunu ve uygulamaları, LİHKAB 
ve yaşanılan sıkıntılar, Lisanslı Harita 
Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları, 
Müelliflik ve Fenni Mesuliyet 
uygulanmasındaki yaşanılan sıkıntılar 
vb. konular dile getirildi. Katılımcılar 
tarafından sorulara yanıtlar verildi, 
açıklamalar yapıldı. Toplantıda ayrıca 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
son dönemlerdeki tutum ve davranışları 
değerlendirildi. 

Verimli geçen toplantının 
hazırlanmasında katkı ve emeği 
geçen İzmir Şubemize, Muğla İl 
Temsilciliğimize ve tüm üyelerimize 
teşekkür ederiz. 
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Çağımızda insanlık, başta özgürlük 
olmak üzere eşitlik ve kardeşlik 
gibi demokratik kazanımlarını 
yasal düzenlemeler ve uluslararası 
antlaşmalarla güvence altına almıştır. 
Eşitliğin ilk koşulu da kadın erkek 
arasındaki ayrımcılığın ortadan kalkması, 
hem yasa önünde hem de uygulamada 
bunun sağlanmasıdır. Temel hak ve 
özgürlükler, cinsiyet ayrımı dâhil hiçbir 
ayrım gözetmeksizin eşit bir şekilde 
kullanılabilmelidir. 
 
8 Mart 1857 tarihinde, ABD’nin New 
York kentinde 40000 dokuma işçisi 
daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir 
tekstil fabrikasında greve başlarlar. Ancak 
polis, işçilere saldırır ve fabrikaya kilitler. 
Arkasından bir yangın çıkar ve işçiler 
fabrika önünde kurulan barikatlardan 
kaçamaz. Olaylar sonucunda çoğu 
kadın 129 işçi can verir. Bu katliam 
nedeniyle, Kopenhag’da 1910 yılında 
toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansı’nda 8 Mart tarihinin 
“Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak 
kutlanmasına karar verilir. 

İşte 1857’den bu yana dünyanın emekçi 
kadınları, demokrasi, özgürlük ve 
eşitlik mücadelesi içindedir. Kadınların 
özgürlüğü tüm toplumun ve insanlığın 
da özgürlüğü demektir. Kadınların 
özgürlük mücadelesi insanlığın özgürlük 
mücadelesinin en önemli parçasıdır. 
Kapitalizmin ve ucuz kadın emeği 
üzerindeki vahşi sömürünün feodal 
uzantılarla işbirliği halinde kadına karşı 
şiddet ve baskısına direnmek bir insanlık 
borcudur. Kadın erkek tüm emekçiler 
omuz omuza bu mücadeleyi sürdürmek 
zorundadırlar. 

Dünya kadınları, yıllardır süren örgütlü 
mücadeleleri sonucu belli haklar 
kazanmış olsalar da siyasal, toplumsal ve 
ekonomik yaşamda hala ikincil konuma 
itilmekte, hala ayrımcılığa, baskıya ve 
şiddete maruz kalmaktadırlar. 
 
Türkiye, bu tarihe saygı duyarak 8 Mart 
1934 yılında siyasal karar alma süreçleri 
açısından Avrupa’nın birçok ülkesinden 
önce kadınlarımıza seçme-seçilme hakkı 
tanımış olmasına karşın bugün geldiğimiz 
nokta hiç de iç açıcı değildir. 

Dünyada her 3 kadından 1’i hayatında en 
az bir kez aile içi şiddete maruz kalırken 
ülkemizde kadınların neredeyse yarısı 
şiddete maruz kalmaktadır.   Uzmanlara 
göre ülke genelinde fiziksel şiddete 
uğrayan kadınların oranı %39’dur. Yoksul 
kesimlerde bu oran %97’lere çıkmaktadır. 
Şiddetin en yoğun yaşandığı bölgeler ise 
eğitim düzeyinin düşük, dinsel taassubun 
yoğun olduğu ve feodal değerlerin 
parçalanmadığı Doğu ve İç Anadolu 
bölgeleri olarak görülmektedir. 
 
Ülkemiz kadınlarının 21. Yüzyılda 
da baskıya, şiddete ve ayrımcılığa 
maruz kalmaları bu dönemde kadın 
cinayetlerinin 2010 yılına göre % 1400 
artmış olması, en temel insan hakkı olan 
yaşama hakkının ihlal edilmesi, kadına 
yönelik köhnemiş zihniyetin devam 
ettiğini göstermektedir. 
 
Türkiye’de okuryazar olmayanların 
% 75,5’ini kadınlar oluşturmaktadır. 
Meclis’teki kadın vekil oranı % 14’tür. 
Yerel yönetimlerde ise Türkiye genelinde 
toplam 2. 948 belediye başkanı içinden 
27 tanesini (% 0, 9’unu)  kadınlar 
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliğine 
önem verilen Avrupa ülkelerinde 
kadınların iş gücüne katılımı % 50’nin 
üzerindeyken, Türkiye’de bu rakam % 
20’lerdedir. İstihdama katılan kadınların 
% 47’si tarımda, % 49’u ücret ya da 
yevmiye karşılığı çalışmakta, % 38’i 
de ücretsiz aile işçisi olarak hayatlarını 
kazanma mücadelesi vermektedir. 
Kadınların % 64’ü ise herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna kayıtlı değildir. 

Eğitim sisteminde yapılmak istenen 
yeni düzenlemede genç kızlarımızın 
eğitimindeki 8 yıllık zorunlu eğitim asla 
kesintiye uğratılmamalıdır. Günümüzde 
8 yıllık zorunlu eğitimde kız öğrencilerin 
okula gelme oranı % 92’ye çıkmış, bu 
durum gelecekte, kadınlarımızın kendi 
haklarına sahip çıkabilmesi açısından 
olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. 

31 Ocak 2012 tarihinde TBMM Adalet 
Komisyonu’na sunulan “Kadın ve Aile 
Bireylerinin Şiddetten Korunmasına 
Dair Yasa Tasarısı”na bakıldığında,   
kadını birey olarak korumayan bir 
anlayışla “hazırlandığı anlaşılmaktadır. 
Yasa tasarısının, kadının insan hakları, 
temel özgürlükler ve sosyo-ekonomik 
eşitliği açısından yasal güvence sağladığı, 
ilerici, demokrat ve çağdaş bir özellik 
taşıdığı iddiası kamuoyunca inandırıcı 
bulunmamıştır. 
 
Eğitimden yoksun bırakılan, geleneksel 
dinsel normlarla ve baskıcı toplumsal 
kurallarla yetişmiş kadınlar birey olma 
niteliğini yakalayamamakta ve haklarını 
koruma gücünü bulamamaktadırlar. 
Kadının siyaset, üretim, yönetim ve karar 
alma süreçlerinden uzak tutulması ise, 
kadın hak ve özgürlüklerinin korunması 
ve geliştirilmesini engellemekte, kadınlara 
yönelik şiddetin, baskının ve ayrımcılığın 
süre gitmesine neden olmaktadır. 
 
Oysa bilinmelidir ki dünya halkları 
ve ülkemiz kadınları, günden güne 
bilinçlenmekte, örgütlenmekte ve 
mücadelelerini yükseltmektedirler. 
Yasaklara başkaldıran, biat etmeyi 
reddeden, kapitalizme ve gericiliğe inat 
haklarını arayan, şiddet ve ayrımcılığa 
karşı dünyanın tüm kadınları ile 
dayanışma gösteren, özgürlük ve eşitlik 
adına mücadele veren kadınlar, çağdaş 
ve demokratik bir toplumun oluşması 
yolunda onurlu bir şekilde yürümektedir. 

Bu yolda yürüyen tüm kadınların 
mücadelesini, paylaşıyor ve tüm 
meslektaşlarımızın Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. 
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Önceki gün Şırnak-Uludere-Ortasu 
Köyü’nde yaratılan katliamda 35 
yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. 
Yoksulluk çıkmazında kaçakçılık yapmak 
zorunda kalan Ortasu Köyü’nün 35 
genci, üzerilerine yağan bombalar ile 
katledilmiştir. 

Mantığı ve sözleri kilitleyen bu 
katliam hiç bir şekilde kabul edilemez. 
Sorumlular çok ivedi bir şekilde yargı 
önüne çıkartılmalıdır. Siyasal iktidar bir 
an evvel sorumluluğunu yerine getirerek 
toplum vicdanına bir nebze de olsa 
rahat bir nefes aldırmalıdır. Bu adımlar 
atılmadığı sürece bölgede yaşanılan 
sorunlar daha da derinleşecektir. 

Yeter artık silahlar, bombalar derhal 
susturulsun. Bölge çatışma, şiddet ve 
savaş ortamından artık çıksın. Gencecik 
yaşamlar artık yok olmasın. Barış 
ve kardeşlik bölgeye egemen olsun. 
Demokrasi, insan hakları ve özgürlükler 
yaşamda yerini bulsun. 

Küresel güçlerin, emperyalizmin ülkemiz 
üzerine sürece koydukları her türlü kirli 

girişimler bilince çıkartılsın, ülkemiz 
bağımsız ve özgür olsun. 

Şırnak-Uludere-Ortasu Köyü’nde 
yaşanılan acıyı paylaşıyor, baş sağlığı 
diliyoruz. 

Otuzbeş Can. . . 

Afet Riski, Kentsel 
Dönüşüm Riski! 

HKMO
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23 Ekim 2011 tarihinde meydana 
gelen Van Depremi`nin ve 
yaşanan can kayıplarının ardından, 
Türkiye`nin doğal afetlere karşı ciddi 
bir tehlike altında olduğu yeniden 
gündeme gelmiş, afet riski taşıyan 
alanlardaki yapıların denetlenmesi, 
güçlendirilmesi, yenilenmesi vb. 
yönünde bir kamuoyu oluşmuştur. 
Bu sürecin sonunda,”Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı”, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı`nca hazırlanmış 
ve 02 Şubat 2012 tarihinde Meclis`e 
sunulmuştur. Yasa Tasarısı 15 Mart 2012 
tarihinde “Komisyon”da kabul edilmiş, 
görüşülmesi için Meclis Genel Kurulu’na 
sunulmuştur. 

Ülkemiz, 25 bin kilometrelik bir 
fay hattı üzerindedir ve ülkenin % 
94`ü birinci, ikinci ve üçüncü derece 
deprem riski altındadır. Diğer yandan 
Türkiye’de toplam 14. 8 milyon kaçak 

yapı bulunmakta ve bu yapıların % 40’ı 
projesiz, % 67’si ise projesine uygun 
yapılmamış ve iskân ruhsatı alınmamış 
durumdadır. Böylesi gerçeklere sahip 
bir ülkede, doğa olaylarının/afetlerin 
felaketlere dönüşmesini engellemek için 
yapılması gereken en önemli adım, kent 
ve kırsal alanlardaki yerleşim alanlarının 
ve yapıların bilim, teknik ve mühendislik 
ilkelerine uygun bir süreçten geçmesini 
sağlamak olmalıdır. İnsan yaşamının, 
kişisel çıkardan daha değerli olduğu 

gerçeği, hem zihniyet hem zorunluluk 
olarak öne çıkartılmalıdır. 

Ülkenin yerleşim alanları, imar durumu, 
yapılaşma faaliyetleri ve kentleşme 
olgusunu yeniden ele alan böylesine 
önemli bir yasal düzenlemede konunun 
tüm taraflarının (Yerel Yönetimler, 
Meslek Odaları, Üniversiteler) 
görüşünün alınmaması, tasarının en 
büyük eksikliğidir.  
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Yasa Tasarısının, havale edildiği “Tali 
Komisyonlar” olan Adalet, İçişleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu`nda 
daha görüşülmeden Genel Kurul’a 
gönderilmesi aslında durumu 
özetlemektedir. Alt Komisyonlarda 
ise iki gün içinde hızla görüşmeler 
tamamlanarak rapor hazırlanmıştır. 

Oysa Tasarı, birçok yönüyle, 
tali komisyon olarak saptanan 
bu komisyonların incelemesine 
muhtaçtır. Tasarıyla önemli mali 
hükümler getirilmektedir, birçok yasa 
değiştirilmekte ya da uygulanamaz 
kılınmaktadır. Tasarı`nın Anayasa`ya 
aykırılığı savlanmaktadır ve nihayet 
Tasarı yerel yönetim – merkezi yönetim 
ilişkilerinde önemli değişiklikler 
içermektedir. 

Yasa tasarısına genel olarak bakıldığında 
yerleşim alanları, kentleşme, imar ve 
yapılaşma konularında neredeyse tüm 
yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile TOKİ de toplandığı görülmektedir. 
Belediyelerin imar uygulamalarına 
ait mevzuat düzenlemeleri Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı`nın uygun görüşüne 
bağlanmaktadır. 3194 sayılı İmar 
Kanunu bu uygulama sürecinde yok 
hükmündedir. 

Zeytincilik Kanunu, Mera Kanunu, 
Orman Kanunu, Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanım Kanunu, Turizmi Teşvik 
Kanunu, Kıyı Kanunu ve benzeri bazı 
Kanunlar yine bu uygulamada yok 
hükmündedir. Medeni Kanunun temeli 
olan mülkiyet hakkı, yurttaşın oluru 
alınmadan birçok değişikliğe maruz 
bırakılmaktadır. 

Ülkenin yaşam alanları olan, su rejimin 
temelini oluşturan mera alanları ve 
hazineye ait araziler yeni yerleşim adı 
altında yapılaşmaya açılmaktadır. Bu 
uygulama ile 2005 yılı verilerinde 21. 
505 milyon hektar (Türkiye`nin % 
27`si), 2011 yılı verilerine göre ise 14. 
467 milyon hektara (Türkiye`nin % 
18`e) düşen mera alanları yeni bir tasfiye 
sürecine girecektir. 

Ülkenin, soluk aldığı en önemli yaşamsal 
alanlar olan orman alanları da bu 
uygulama ile yapılaşmaya açılacaktır. 
Bu uygulama ile 2005 yılı verilerinde 
23. 228 milyon hektar (Türkiye`nin 
% 30`u), 2011 verilerine göre 20. 
763 milyon hektar (Türkiye`nin % 
26`sı) alana düşen orman alanları da 
gözden çıkarılmaktadır. 2B alanlarının 
satışı ile elde edilecek gelirlerin bir 
kısmının ise bu uygulamaya aktarılacağı 
belirtilmektedir. Aslında yine gündemde 
olan 2B alanları ile ilgili yasa tasarısına 
bakıldığında ise 2B alanlarının satışı ile 
sağlanacak gelirlerden orman alanlarının 
iyileştirileceği vurgulanmaktadır. 

Bakanlık ve TOKİ kentleşme ve 
yerleşim alanları ile ilgili her tür ve 
çeşit mühendislik ve planlama yetkileri 
ile donatılması yanında bu uygulama 
ile şimdide kırsal alan düzenlemesi 
ve tarım arazilerinin verimliliği ile 
ilgili “Toplulaştırma” mühendislik 
hizmetlerini yapma yetkisini de alması 
yetki donatımındaki aşırılığı öne 
çıkarmaktadır. 

Bu uygulama ile Kamulaştırma 
Kanunu’nda yer alan “Taşınmazların 
Değerleme” çalışmalarını meslek 
alanlarında tam yetkili olan mühendis 
ve mimarlar yok sayılarak Sermaye 
Piyasası Kanunu çerçevesinde 
tanımlanan ve bu yönde yetkisi olan 
“Değerleme kuruluşları”nın bu alana 
taşınması, Tasarının nasıl bir anlayışla 
hazırlandığını göstermektedir.  

Yasanın uygulamasında gerekli olacak 
kaynağın ise geçen yıl tasfiye edilen 
İller Bankası’nın aracılığı ile uluslararası 
finans kuruluşlarından temin edileceği 
ve dolayısıyla ciddi bir borçlanmayı 
beraberinde getireceği görülmektedir. 
Ülkemizin Hazine Müsteşarlığı verilerine 
göre dış borç toplamı 309 milyar 
dolardır. 2012 yılı içinde ödememiz 
gereken dış borç miktarı 135 milyar 
dolardır. 78 milyar dolar cari açıkla 
birlikte bu miktar 200 milyar doları 
aşmaktadır. Bu yasanın uygulamasında 
borç yükü daha da artacaktır. Zaten 

üretim ekonomisinden hızla uzaklaşmış, 
tüketime alıştırılmış olan Türkiye 
halkı ve ekonomisi, Dünyadaki genel 
ekonomik kriz de göz önüne alındığında 
büyük bir risk altına girmiş olacaktır.  

Bu uygulama ile kent yoksulları, 
gecekondularda yaşayan yurttaşlar, 
yaşadıkları bölgelerden koparılarak 
barınma hakları ellerinden alınmakta 
ve kent yaşamından uzak bölgelere bir 
bakıma sürgün edilmektedir. İtirazı 
olan yurttaş yalnızca “rayiç bedeli”nin 
belirlenmesinde yargıya gidebilmekte, 
diğer uygulamalara yargı yolu 
kapatılmaktadır.  

Anayasamızın 56. maddesinde, “Herkes, 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir” ve 57. maddesinde 
“Konut hakkı” başlığı altında, “Devlet, 
şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını 
gözeten bir planlama çerçevesinde, 
konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri 
alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini 
destekler” denmektedir.  “Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı” açıkça 
Anayasa`ya aykırılık oluşturmaktadır. 

Ülkemiz gerçekleri göz önünde 
bulundurularak, katılımcı demokrasi 
gereği konunun tüm ilgilileri ile bir araya 
gelinerek, uluslararası sözleşmelerde 
ve Anayasa`da belirtilen “barınma 
hakkı en temel insan hakkı”dır ilkesi 
çerçevesinde tüm doğal varlıkların 
korunması temelinde, mühendislik, 
mimarlık ve planlama ilkelerine uygun 
yerleşim alanları ve kentleşme olgusu 
yaratılmalıdır. 

Ülkemizin hem yerleşim alanlarında hem 
de yapı alanlarında yenilenmesine ciddi 
bir gereksinimi olduğu kabul edilen bir 
gerçekliktir. Ancak bunu fırsat olarak 
değerlendirip “Afet Riski” adı altında 
ranta dönüştürülmesi daha büyük bir 
“afet” anlamına gelecektir. 
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Özgürlükleri ve demokrasiyi sonuna 
kadar savunan Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası,   geçmişte 
yaşanan olayların değerlendirilmesinde 
politikacıların değil bağımsız sosyal 
bilimcilerin/tarihçilerin karar vermesi 
gerektiğine inanmaktadır. 

Her daim özgürlüklerden bahseden 
Fransa Meclisi’nin 22 Aralık 2011 günü 
yasalaşması için almış olduğu’’Fransa 
yasaları tarafından tanınan soykırımların 
reddi, bir yıl hapis ve 45 bin avro para 
cezasına çarptırılır!’’kararı düşünce 

özgürlüğünün bu ülkede artık “özde 
değil sözde bir olgu “olduğunu açıkça 
göstermiştir. 

Hepimizin düşü olan çağdaş ve özgür 
bir dünya özlemine, Fransa Meclisi’nin 
almış olduğu politik ve baskıcı bu karar 
katkıda bulunamaz. 

Bu kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. 

Düşünceye Kelepçe. . . 

Hakkari ve Bitlis’deki saldırı ve terör 
eylemleri sonucu onlarca insanımızın 
yaşamını kaybetmesi yüreklerimizi 
yeniden yakmıştır. Son dönemde 
giderek artan saldırı ve terör eylemleri 
barış içinde, kardeşçe bir arada yaşama 
umudumuzu bir kez daha sarsmıştır. 
Ölen canlarımızın ailelerine başsağlığı, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

Bu coğrafyada yüz yıllardır kardeşçe bir 
arada yaşamış insanlar neden birbirine 
düşman hale getirilmek istenmektedir? 
Silah ve kan dökmek Anadolu kültürüne 
uymamaktadır. Sorunları çözmek silahla 
ve kanla değil Anadolu’nun ana damarını 
oluşturan kardeşlik ve dostluk kültürüne 
sahip çıkmakla olanaklıdır. 

Güzel ülkemizde yaratılan terör eylemleri 
ve saldırılar insanlık tarihinin en temel 

doğal hakkı olan “yaşama hakkı”na 
ilkel biçimde saldırmaya ve yok etmeye 
devam ediyor. Terörün bir insanlık 
suçu olduğunu haykırmak ve yaşam 
hakkına karşı yapılan saldırılara karşı 
direnç göstermek, özgürlük ve kardeşlik 
değerlerine sahip çıkmak bu ülkede barış 
içinde bir arada yaşamak isteyen her 
yurttaşın görevidir. Başta Parlamento, 
hükümet ve siyasi partiler olmak üzere, 
demokratik kitle örgütleri, sivil toplum 
kuruluşları ve tüm yurttaşları çaba 
göstermeye çağırıyoruz. 

Terörü ve Saldırıları Kınıyoruz. . . 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak yaşanılan acıları paylaşıyor, 
“Terörü”, her türlü “Şiddeti”, 
“Saldırıları” ve “Yaşam Hakkı 
Düşmanlarını” kınıyor ve lanetliyoruz. 

HKMO
Ekim 2011

HKMO
Aralık 2011
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Sevgili Arkadaşlar, 

Emekten ve insandan yana olan her şeyin 
üzerine bir karabasan gibi çöken olum-
suzlukların giderek arttığı bir dönemde-
yiz. Emperyalizmin her yanı kan ve barut 
kokan sömürü politikaları dünyamızı bir 
cehenneme çevirmeye devam ediyor. Ku-
zey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu boyun-
ca yaşanan isyan dalgalarını fırsata çevirip 
kendi lehine sonuçlar üretecek bir mecra-
ya sokan emperyalizm, Türkiye’yi de ta-
şeronluk görevi ile bölgeye sürüyor. Lib-
ya işgalinde alınan rol, Suriye tartışmala-
rı, füze kalkanı kurulumu gibi birçok ko-
nuya baktığımızda açık bir biçimde gö-
rülüyor: “Yeni Türkiye”nin iktidar yapı-
sı tüm hücreleri ile uluslararası sermaye-
ye ve emperyalist politikalara büyük bir 
uyum sağladı. “Piyasacılıkla bütünleş-
miş demokratik İslamcı” bir model olarak 
Ortadoğu’ya sunulan “Yeni Türkiye”, ül-
kemiz ve bölge halklarının geleceği açısın-
dan da büyük bir tehlike oluşturuyor. 

TMMOB bu çalışma döneminde de em-
peryalizme ve onun uygulamalarına kar-
şı altıncı filoyu denize dökenlerin gördü-
ğü gerçeğin bugün ulaştığı boyutunu ifa-
de etmede ve buna karşı tutum alma-
da asla tereddüt etmedi. Dünyanın bugü-
nünde bugünü anlamlandırmada rehbe-
rimiz olan geleneğimizdeki damarın kesi-
lip atılmasına da asla izin vermedi. Bu an-
layışımızın örgütümüzde yeni ya da yeni-
den sorumluluk alacak olan arkadaşları-
mızın omuzlarında geleceğe taşınacağına 
inancım tam. 

Sevgili Arkadaşlar, 

ABD merkezli kriz dünya çapında ya-
yılmaya ve etkisini göstermeye devam 
ederken, “tarihin sonu geldi” safsata-
ları ile ilan edilen kapitalizmin mut-
lak iktidarının temellerinin de sarsıldı-
ğı bir dönemi yaşıyoruz. Servet ve ge-
lir dağılımındaki uçurumu giderek bü-
yüten, yapısı gereği krizleri ve işsizlik 
sorununu sürekli üreten neoliberal yö-
nelimin duvara çarptığına ve sistemin 
merkezinde büyük bir çatlak oluştur-
duğuna tanıklık ediyoruz. 

Krizi aşma çabaları olarak emekçi sınıflara 
ve kazanımlarına yönelen saldırının gide-
rek yoğunluk kazanması, finans merkez-
leri de dahil olmak üzere dünya çapında 
kitlesel tepkilerin ortaya çıkmasına neden 
oluyor. Kapitalizmin sonunun tartışıldığı 
bir sürecin, tüm dünyayı etkisi altına alan 
bir değişim dalgasına gebe olduğu gerçe-
ği, başka bir dünyanın mümkün olduğu-
nu yeniden büyük kitlelere hatırlatıyor. 

TMMOB, bu döneminde de kapitaliz-
min dünyasına karşı, başka bir dünya-
nın ve başka bir Türkiye’nin mümkün ol-
duğunu bilimsel bir gerçek olarak savun-
du. TMMOB, sömürü ve baskının tavan 
yaptığı, sınıfın siyasal belirleyiciliğinin si-
likleştiği, kitlesel tepkilerin geri çekildi-
ği, “meydanın” zorbalara kaldığı bir dö-
nemde dahi aklın ve bilimin, özgürlüğün 
ve eşitliğin yol göstericiliğinde “başka bir 
yaşam mümkün” dedi. TMMOB’nin ta-
rihsel serüveninde bu çizgimizi koruyan 
ve sürekli güncelleyerek güçlendiren arka-
daşlarımızın cesaretlerini ve kararlılıkları-
nı, inanıyorum ki tarih de not etmiştir. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Son dönemlerde ülkemizde yaşanan 
gelişmelere bakıldığında, analitik bir 

düzlemde çözümleme dahi yapılması 
gerek görülmeyecek kadar açık ve gö-
rünür olan olumsuzlukların yaşamın 
etrafında bir abluka misali dizildikleri-
ni görüyoruz. 

2011 yılının son günlerinde yaşanan Ulu-
dere katliamı ile yeniden öldük, öldürül-
dük. Kardeşliğin ve barışın birer boş lafa 
dönüştüğü, yaşamın ölüm karşısında diz 
çöktüğü bir anı yaşadık. Kürt sorunun-
da savaş ve imha politikaları ile gidilebi-
lecek yolun son noktasına gözyaşları eşli-
ğinde baktık, dilimiz tutuldu, mantığımız 
dondu. Sonrasında yaşanan gelişmeler ise 
adeta yaramızı dağladı. Akla, mantığa ve 
vicdana sığmayacak gerekçeler ile katliam 
meşrulaştırılmaya ve sorumluları aklan-
maya çalışıldı. 

Gören gözlere mil çekildiği, konuşan 
dillerin koparıldığı bir coğrafyada 
gelecekten söz etmek safdilliktir. 
TMMOB; bu döneminde de Kürt 
sorununun çözümü yolunda, insanlık 
adına, barış ve kardeşlik içerisinde bir 
arada yaşamı savundu ve bu cesareti 
göstermekten de asla vazgeçmedi. Ölüm 
karşısında yaşamın savunulması cesaret 
ister. Bilimin özünden ve geçmişimizden 
aldığımız cesaret TMMOB’ye 
yetmektedir, bundan sonra da yetecektir. 
Bunun gereğini bu dönemde de yerine 
getiren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür 
ediyorum. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Bu ülkede, ekonomik alanın neolibe-
ral politikalarla, toplumsal yaşamın ce-
maat ağları ile kuşatıldığı, iktidar yapı-
sının uluslararası sermayenin ve emper-
yalizmin yönelimleri ile birebir örtüş-
tüğü bir yönetim anlayışının sonuçla-
rı, baskı ve sömürünün giderek artma-
sını sağladı. 

Genel Kurullar Sürecine Yönelik Olarak TMMOB Örgütlülüğüne 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB örgütlülüğüne yönelik olarak  
6 Ocak 2011 tarihinde Genel Kurullar süreci üzerine bir mesaj yayımladı. 

Gün o gün değil, 
Derlenip dürülmesin bayraklar, 
Duyduğunuz çakalların ulumasıdır, 
Safları sıklaştırın çocuklar 
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Gazetecilerden öğrencilere, bilim insan-
larından seçilmiş yöneticilere kadar uza-
yıp giden baskı ve sindirme operasyonla-
rına hukukun siyasal iktidar lehine sonuç-
lar üreten bir araç haline getirilmiş olma-
sı da eklendiğinde ortaya çıkan sonuç ül-
kemizin bir açık cezaevine dönüşmüş ol-
masıdır. 

Yaşamak, düşünmek ya da düşünceyi ey-
leme dönüştürmek elbette serbesttir. An-
cak, burada oldukça belirgin bir kıstas 
vardır ki o da, şu ya da bu gerekçe ile ikti-
darın karşısında olup olmama halidir. İk-
tidarın karşısında olmak, muhalif olmak 
başlı başına bir imha edilme gerekçesi ol-
muş durumdadır. Bu koşullar altında dü-
şünce ve onu tamamlayan fiiller, iktidarın 
baskı ve zor gücü ile tehdit altına alınmış 
durumdadır. 

TMMOB; bu dönemde, özgürlüğü, ada-
leti, demokrasiyi gerçek manada eşitlik ile 
harmanlayarak savunmuştur. İktidar gü-
cünün baskısı karşısında düşünce ve ifade 
özgürlüğünün sağlanması için mücade-
le etmiş, üzerine düşen sorumluluğu yeri-
ne getirmiştir. TMMOB, yeri geldiğinde 
karanlığın karşısında aydınlığı temsil et-
mekten geri durmamıştır. TMMOB’nin 
kadrolarının önümüzdeki dönemde de, 
bu sorumluluklarını yerine getirerek güzel 
günlerin hâkim kılındığı bir ülkenin yara-
tılması için çaba harcayacağına yürekten 
inanıyorum. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Çokça söylediğimiz gibi bütün bu 
olumsuzluk cenderesinden meslek 
alanlarımız ve örgütümüz TMMOB de 
nasibini fazlasıyla aldı. Neoliberal poli-
tikaların sonucu olarak piyasalaştırma 
süreçlerinde kamu idari yapısında ger-
çekleştirilen dönüşümün bir alt başlığı 
olarak örgütümüz TMMOB’ye de bir 
“ayar” verilmek istendi. Birbiri ardı-
na kontrolsüzce ve Meclis baypas edile-
rek çıkarılan KHK’lar ile TMMOB’nin 
işlevsizleşmesi için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı bünyesinde kurulan Meslek 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yetki-
ler verildi. 

Mesleğimize ve örgütümüze sahip 
çıkıyoruz diyerek 19 Eylül’de sözümüzü 
söyledik, gücümüzü sokaklarda gösterdik. 
TMMOB’ye karşı girişilen “ustalık 
dönemi” saldırılarını boşa çıkaracağımızı 
haykırdık. Üyelerimizden aldığımız güçle, 
mesleki demokratik bir kitle örgütü 
olmanın gereklerini, bilimin ve tekniğin 
halkın hizmetine sunulması ekseninde 
üretmeye ve yerine getirmeye çalıştık. 
Bu çabalarımızı baltalama girişimlerine 
karşı da omuz omuza direneceğimizi 
dosta düşmana hep birlikte gösterdik. 
15 Mayıs ve yol arkadaşımız örgütlerle 
gerçekleşen 8 Ekim mitinglerimiz bu 
dönem örgütümüzün gücünü herkese 
göstermeye yetti. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Böylesi bir ülkede bu ülkenin, bu ülke 
insanının TMMOB’ye ihtiyacı var. Bu 
ülkenin görebilen gözlere, konuşabi-
len ağızlara, duyabilen kulaklara ihti-
yacı var. “Kral çıplak” diyenlere ihti-
yacı var. Yani kısaca, TMMOB’ye ihti-
yaç var. 

TMMOB’nin de; geleneğimizi oluşturan 
anlayışın yönetimler de dahil her kademe-
de vücut bulabilmesine ihtiyacı var. Yani 
kısaca, devrimci, demokrat, ilerici, yurt-
sever mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rının omuzları arasındaki mesafenin azal-
tılmasına ve ortak aklımızın, kolektif ya-
pımızın kendisini yeniden üretmesine ve 
daha fazla güçlenmesine ihtiyaç var. 

TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye 
kadar ayakta tutan, savrulmasına ve diz 
çökmesine asla izin vermeyen arkadaşları-
mızın çalışma tarzına, inançlarına ve ka-
rarlılıklarına şimdi bir kez daha ve yeni-
den ihtiyaç var. Önümüzdeki dönem ör-
gütümüzün bu ihtiyacı karşılayacağına 
çok inanıyorum. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Genel Kurullar sürecimiz ülkemizin ge-
leceğini de değiştirecek bir güce sahiptir. 
Çünkü emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, ba-
rışın, adaletin yani insandan yana olan 

her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan 
bir TMMOB; ülkemiz, halkımız ve mes-
leğimiz için çölde bulunan ve hayat taşı-
yan bir nehir gibidir. 

TMMOB Genel Kurullar sürecinde ata-
cağımız her adım, yaşanacak her değişim 
sadece TMMOB için değil toplumsal ge-
leceğimiz için de bir belirleyen olacaktır. 

Gelecek güzel günler için, Masmavi gök-
yüzü altında birikmiş kara bulutların da-
ğılması için, Gökyüzünün ve yeryüzünün 
bütün renklerinin özgürlüğü için, Bilim 
ve teknolojinin halkımızın hizmetine su-
nulması, mesleğimizin tüm güzellikleri-
nin hayatı yaşanabilir kılması için, Geri-
ciliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratıl-
ması için, Emperyalizme, gericiliğe, neoli-
beral politikalara karşı insanca bir yaşam, 
özgür, demokratik ve bağımsız bir Tür-
kiye için, 

Şimdi bize düşen görev; örgütümüze sa-
hip çıkmak, örgütümüzü güçlendirmek, 
inanç, kararlılık ve emek ile TMMOB’yi 
geçmişin ayak izlerinden geleceğe doğru 
omuzlarımızda taşımaktır. 

Bu dönem içerisinde örgütümüzün 
ilkeleri doğrultusunda görevini gereği gibi 
yapan oda yönetim, onur ve denetleme 
kurulu üyesi arkadaşlarıma, şube yönetim 
kurulu üyesi ve temsilciliklerde görev 
alan arkadaşlarıma, omuz omuza emek 
harcadığımız odalarımızın örgütlü 
üyelerine, çalışma gruplarında görev alan 
arkadaşlarımızın hepsine, TMMOB ve 
oda çalışanı arkadaşlarıma, büyük bir 
inançla örgütümüze verdikleri katkılardan 
dolayı Yönetim Kurulumuz adına 
teşekkür ediyorum. 

TMMOB Genel Kurullar sürecinin; mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının hü-
nerli elleri ile bir demokrasi şölenine dö-
nüşeceğine duyduğum inançla, aklımızın 
ve umudumuzun yolu açık olsun diyor, 
hepimize kolaylıklar diliyorum. 

 
Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB üyelerinin önemli bir kısmını 
oluşturan ücretli çalışan mühendis, 
mimar, şehir plancılarının sorunları ile 
işsizlik konusu “TMMOB 2. Ücretli 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve 
İşsizlik Kurultayı”nda masaya yatırıldı. 
Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde 
25 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen 
kurultayda 12 yerel kurultaydan gelen 
önergeler görüşülerek oylandı. 

Divanın oluşturulması ile başlayan 
kurultayda, divan başkanlığına 
Bedri Tekin (MMO), divan başkan 
yardımcılıklarına Berdan Dinçyürek 
(İMO), Bekir Erdem Öztürk 
(MADENMO), yazman üyeliklere de 
Şebnem Gürses (HKMO) ve Haluk 
Fıçıcı (İMO) seçildi. 

Divanın oluşumu sonrası açılış 
konuşmasını yapan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
neoliberal politikaların toplumun tüm 
kesimlerini olduğu gibi mühendis, 
mimar ve şehir plancılarını da 
olumsuz yönde etkilediğini belirterek, 
mücadelenin ortaklaştırılmasına vurgu 
yaptı. 

Neo-liberal politikaların en iyi 
uygulayıcısı olan AKP İktidarı 
döneminde, enerjiden haberleşmeye, 
eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal 
güvenliğe kadar tüm alanlarda yapısal bir 
dönüşüm gerçekleştirildiğini kaydeden 
Soğancı, bu dönüşümden kentlerin, 
köylerin, tüm yaşam alanlarının 
yanı sıra mühendislik uygulamaları, 
mühendislerin sosyal konum ve 
koşullarının da doğrudan olumsuz 
biçimde etkilendiğini ifade etti. İnsan 
yaşamının her aşamasından sorumlu 
olan mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığının hızla işlevsizleştirildiği 
söyleyen Soğancı, “Gelecek hem ülkemiz 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
hizmetleri açısından, hem de mühendis, 
mimar ve şehir plancıları açısından kaygı 

vericidir. Güncel gereklere uygun ciddi 
bir istihdam politikası oluşturulması 
gerekirken; bu yapılmamakta, ülkemiz 
kaynaklarının sömürüsüne dayanan 
politikalarla, yalnızca nitelikli işgücünün 
ihracı teşvik edilmektedir. Ancak kendi 
işsizlik krizini çözmeye çalışan gelişmiş 
ülkelerin yönlendirdiği uluslararası 
nitelikli emek pazarı, giderek ülkemiz 
meslek insanlarına daha kapalı hale 
gelmektedir. Bu nedenle, bir yandan bu 
sürece ciddi bir direniş göstermek, diğer 
yandan da ülkemiz insan kaynaklarının 
heba olmamasını sağlayacak 
politikaların; meslek alanlarında 
örülmesini sağlayacak adımları hızla 
atmak gerekiyor” dedi. 

Mehmet Soğancı, mesleği 
işlevsizleştirmeye yönelik olarak özellikle 
eğitim alanındaki politikalara dikkat 
çekerek şöyle devam etti:

“Sadece ülkedeki üniversite mezunu 
sayısını artırmak amacıyla istihdam 
imkânı bulunmayan alanlarda, ülke 
gereksinimleri ve çağdaş bir mühendislik 
eğitiminin en düşük standartları 
dahi dikkate alınmadan ardı ardına 
asparagas üniversitelerin, fakültelerin 
ve bölümlerin açılmasının ilerleyen 
yıllarda çok daha büyük sorunlara yol 
açacağı aşikâr. Ülkemizde farklı adlar 

altında 150’nin üzerinde fakültede 
mühendislik eğitimi veriliyor. Her yıl 
mühendislik fakültelerine 60 binin 
üzerinde yeni öğrenci kaydoluyor. 
Her yıl alınan öğrenci kadar mezun 
verildiğini varsayarsak yılda ortalama 
60. 000 yeni mühendis iş hayatına 
atılıyor demektir. Oysa meslek alanında 
var olan işsizlik çok yüksek boyutlarda. 
Üniversite diplomasına sahip kişilerin 
birçoğunun ya iş bulamadığını ya da 
eğitimini aldığı dalda çalışmadığını 
görüyoruz. Hal böyle iken bilimsel 
gereklere ve ülke gerçeklerine göre değil, 
sadece sübjektif nedenlerle üniversite, 
fakülte ve bölümler açılması, sonuçları 
itibariyle kolay çözülemeyecek sorunlar 
ve tahribatlar yaratacak. Mühendislik 
eğitimi ile ilgili sorunlar ortadayken 
karşımıza bu dönem bir de teknoloji 
fakülteleri çıktı. 

TMMOB’ye kayıtlı üye sayısı 2011 
sonu itibariyle 400. 000’i aştı. Üye 
sayımızda son beş yıldaki artış 100. 
000’i geçti. Ülkemizde, mezun olan 
her mühendisin istihdamına yönelik 
bir olanak bulunmamaktadır. Bugün 
mühendislerin %25’i işsizdir ya da kendi 
mesleği dışında alanlarda çalışmaktadır. 
Yatırım planlamasına bakılmaksızın 
öğrenci alım sayılarının arttırılmasının 
işsiz mühendislerin içine yeni işsizlerin 

TMMOB 2. Ücretli Mühendis,  
Mimar, Şehir Plancıları ve İşşizlik Kurultayı Yapıldı 
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katılmasına yol açacağını söylemek için 
kâhin olmak gerekmiyor. 

Öte yandan çalışan üyelerimizin üçte 
birlik bir oranı, yani önemli bir kısmı 
kamuda çalışmaktadır. Ancak bu önemli 
kesimin, toplu sözleşme ve grevi de 
içeren sendikal hakları; uluslararası 
normlara uygun olmayan bir biçimde 
engellenmektedir. Kamuda çalışan 
mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları 
açlık ile yoksulluk sınırları arasına sıkışan 
ücretleriyle yaşam mücadelesi vermek 
zorunda kalmaktadır. Kamuda çalışan 
mühendis, mimar ve plancıların ücretleri 
diğer tüm kamu çalışanları da dahil 
derhal insanca yaşanabilecek bir düzeye 
çıkarılmalıdır. 

Özel sektörde ise parçalı bir biçimde 
istihdam edilen ücretli çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancıların çok az 
bir kısmı, ancak büyük işyerlerinde 
sendikal örgütlenmeler içinde yer 
alabilmektedir. Kamuda ve özel sektörde 
çalışan mühendis, mimar ve plancıların 
uluslararası hukuka uygun grevli- toplu 
sözleşmeli sendikal haklarının kullanımı 
mutlaka sağlanmalıdır.”

Mehmet Soğancı’nın açılış konuşması 
sonrası Divan’a verilen bir önergeyle, 
yerel kurultaylardan gelen önergelerin 
birleştirilmesi için bir kolaylaştırıcı 
kurul oluşturuldu. Neriman Usta 
(EMO), Gülsüm Sönmez (İMO), 
Murat Türüdü (HKMO), Cemalettin 

Sağtekin (MADENMO), Ercüment 
Çervatoğlu (MMO), Ersoy Bey 
(MMO), Metin Şen (MMO) ve 
Çiğdem Camkıran (PEYZAJMO)’dan 
oluşan Kolaylaştırıcı Kurul, önergeleri 
ortaklaştıracak bir çalışma yaparak 
kurultaya sundu.  Önergelerin oylanarak 
karara bağlanması sonrası Hasan Tuzcu 
(HKMO), Haluk Ekinci (İMO), 
Necmi Ergin (MADENMO), Selçuk 
Soylu (MMO) ve Redife Kolçak 
(PEYZAJMO)’ın oluşturduğu Sonuç 
Bildirgesi Komisyonu tarafından 
hazırlanan sonuç bildirgesi okunarak 
kurultay delegelerince oylandı. 

Kurultaya, 399 delege katıldı. 

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

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

Ülkemizde neo-liberal dönüşümü 
başlatan 24 Ocak 1980 ekonomi 
kararları sonrasında uygulanan 
serbestleştirme politikaları, AKP 
İktidarıyla doruğa ulaşmıştır. 2003’ten 
itibaren çalışma yaşamında yapılan 
yasa/mevzuat değişiklikleri, 12 

Eylül’ün ekonomik, sosyal politikaları 
doğrultusunda emperyalizme bağımlılık 
ve “yapısal uyum programları” 
uyarınca gündeme gelmiştir. Çalışma 
yaşamı, neo-liberal politikalar uyarınca 
yapılan değişiklikler ile “esnekleştirme, 
serbestleştirme” anlayışına göre 
şekillendirilmiş, sömürünün 
derinleştirilmesi sağlanmıştır. Bu 
politikalar; özelleştirmeler yoluyla 
kamunun tasfiyesine, taşeronlaşmaya, 
örgütsüzleşmeye, tüm emekçi kesimlerin 
hak ve gelir kaybına yol açmıştır. 

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

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

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

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

TMMOB 2. Ücretli Mühendis, Mimar,  
Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı  Sonuç Bildirisi 
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İşçi sağlığı ve güvenliği alanı, bilimsel-
mesleki değerler, mühendislik-hekimlik 
uygulamaları, iktidarın esnekleşme 
ve ticarileştirme çabalarının önünde 
bir engel olarak görülmektedir. 2003 
yılında kabul edilen 4857 sayılı İş 
Yasası’nda iş güvenliği mühendisliği 
ve işyeri hekimliği uygulaması açıkça 
belirtilmesine ve bu yöndeki yargı 
kararlarına karşın ardı ardına çıkarılan 
yasa ve yönetmeliklerle işyerlerinde 
sağlık ve güvenlik faaliyetleri 
ticarileştirilmektedir. Yargıya taşınan 
bu düzenlemelerin birçoğunun 
yürütmesinin durdurulmasına, 
“mevzuatın gözden geçirilmesi” 
çabaları ile direnilmekte; emek ve 
meslek örgütlerinin görüşleri ile yargı 
kararlarının üzerinden atlanılmaktadır. 

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

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

“Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanun” değişiklikleri uyarınca TMMOB 
Yasası’nın 34 ve 35. maddeleri ile 

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 
Yasa’nın 1 ve 7. maddelerinin 
uygulanması engellenerek yabancı 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
akademik ve mesleki yeterliliklerini 
kanıtlamalarına gerek kalmadan 
ülkemizde çalışmaları sağlanmıştır.

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

12 Eylül 2010 referandumuyla birçok 
kurum gibi, yargı da (var olan yetersiz 
ve kısmi) bağımsızlığını büyük ölçüde 
yitirmiştir. AKP İktidarının dindar ve 
itaatkar gençlik vb. söylemleri ve yaşanan 
gelişmeler açık ve sivil faşist düzenin 
göstergeleridir. 

Toplumsal hedef, itaatkar bir gençlik 
değil, haklarını bilen, sorgulayan, 
haklarına sahip çıkan insanlar yetişmesi 
olmalıdır. Bu koşullarda, özellikle işçi 
sınıfının ve tüm emekçilerin sadece 
ekonomik ve sosyal haklara ilişkin 
taleplerle yetinmesi mümkün değildir, 
tüm haklarına bütünlüğü içerisinde 
sahip çıkmalıdır. 

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

Kurultayımız, ücretli mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının da yoksullaşmaları, 
geleceksizleşmeleri ve işsiz kalmalarının 
asıl sorumlusunun kapitalizm olduğunu 
tespit eder. Meslektaşlarımızın 

sorunlarının,  parçası oldukları işçi ve 
emekçi sınıfların sorunlarıyla ayrılamaz 
olduğunu ve çözümün de ortak olacağını 
vurgular.

Bu genel ortamda kurultayımız 
TMMOB ve bağlı Odalarının; 

•	 Kapitalizme;	serbestleştirme,	
özelleştirmeler yoluyla 
kamusal varlıklarımızın elden 
çıkarılmasına, tüm yeraltı ve 
yerüstü zenginliklerimizin, sosyal 
hizmetlerin, kentlerin ve doğal 
çevrenin yerli-yabancı sermayeye yeni 
rant alanları olarak açılmasına,

•	 Varlık	nedenimiz	olan	ülke	sanayisi	
ve tarımını bitiren ranta dayalı 
ekonomi politikalarına,

•	 Küresel	sermayenin	direktifleri	
ile çıkarılan, bankacılık, endüstri 
bölgeleri, serbest bölgeler, doğrudan 
yabancı yatırımlar, hazine arazileri, 
şeker, tütün, enerji, maden, kamu 
yönetimi vb. ülke sanayisini, 
tarımını, alt yapısını bitiren yıkım ve 
talan politikalarına, 

•	 Emperyalist	sömürü,	savaş	ve	
işgallere, 

•	 Halklar	arasında	düşmanlık	
tohumları eken ırkçı-milliyetçi 
politikalara, 

•	 Siyasal	ve	dinsel	gericiliğe,	dindar	
ve itaatkar nesiller yetiştirme 
hedeflerine, 

•	 Gelir	bölüşümündeki	adaletsizliğe,

•	 Meslek	uygulama	alanlarımızın	
daraltılmasına ve işsizliğe,

kısacası mesleğimiz, halkımız ve ülkemiz 
aleyhine şekillenen tüm politikalara 
karşı emekçi halkımızın bir parçası 
olarak mücadelesini sürdürmeye kararlı 
olduğunu bir kez daha ilan eder. 

TMMOB 2. ÜCRETLİ MÜHENDİS, 
MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI 
VE İŞSİZLİK KURULTAYI 
DELEGELERİ
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TMMOB üyesi mühendis, mimar, 
şehir plancısı kadınların sorunlarını ve 
çözüm önerileri tartıştıkları TMMOB 
2. Kadın Kurultayı Ankara’da 17-18 
Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi.  
İki gün süren kurultayda, 18 ilde 
düzenlenen yerel kurultaylarda kabul 
edilen önergeler “Kapitalizm ve Kadın”, 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, “Kadına 
Yönelik Şiddet” ve “TMMOB’de Kadın 
Örgütlenmesi” başlıklarında 4 oturumda 
oylandı. Kurultaya mimar, mühendis, 
şehir plancısı 252 kadın delege ile kadın 
örgütlerinden ve çeşitli kurumlardan 58 
konuk katıldı. 

İMO Teoman Öztürk Konferans 
Salonu`nda gerçekleştirilen kurultay 
müzik dinletisi ve yerel kurultaylardan 
görüntülerin yer aldığı bir sunu ile 
başladı. 

Açılışta konuşan TMMOB Yürütme 
Kurulu ve Kurultay Düzenleme Kurulu 
Üyesi Berna Vatan, Kadından Sorumlu 
Devlet Bakanlığının kaldırılmasını 
eleştirerek, bunun kadın sorununun 
aile sorununa indirgediğinin göstergesi 
olduğunu ifade etti. Kadınların geçici 
ve kayıtdışı işlerde çalıştığını, ev 
içi emeğinin görünmez kılındığını 
belirten Vatan, “Kadın erkek eşitliğinin 

sağlanması için daha kaç yüzyıl gerekli” 
diye sordu. Erkekler tarafından 
yönetilen bir dünyada kadın olmanın 
zorluğuna dikkat çakan Vatan, bugün 
kadın erkek eşitliğini savunanların bile 
bilinçaltlarında “erkeklerin egemen 
olduğu” düşüncesinin yattığını söyledi. 
Devlet yöneticilerinin sadece yüzde 
16’sının kadın olduğunun altını 
çizen Vatan, mücadele edilmezse bu 
gerçeklikle yaşanmaya devam edileceğini 
belirtti. Vatan, “Kadınlar artık yeter 
diyerek, susmayarak haklarını her yerde 
savunmalı” dedi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı da açılışta yaptığı 
konuşmada, Kurultayın sosyal adalet, iş 
güvencesi, eşit işe eşit ücret, kadınlara 
yönelik sosyal, siyasal ve kültürel 
alandaki ayrımcılığın kaldırılması, 
fırsat eşitliği, kamusal ve özel alanda 
kadına yönelik şiddetin son bulması, 
çalışma yaşamındaki cinsiyetçi bakışın 
değişmesi, kadınların yetki ve karar 
mekanizmalarında yer alması, kadın 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
sorunlarının görünür kılınması açısından 
önem taşıdığını ifade etti. 

TMMOB Genel Kurulu’nda kadınlara 
yönelik alınan kararlardan örnekler 

veren Soğancı, egemen sınıfın çıkarlarına 
hizmet eden cins ayrımcılığı çözülmeden 
özgür ve eşit bir toplum yaratılmasının 
mümkün olmadığını belirtti. Soğancı 
sözlerini “TMMOB, ’Kadın erkek 
yan yana, omuz omuza, yaşamın her 
alanında!’demektedir. TMMOB, 
’Kadınlar örgütlü, TMMOB daha 
güçlü’demektir” şeklinde tamamladı. 

Açılış konuşmalarının ardından Divan 
seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına 
Nergiz Bilgin (MMO), Başkan 
Yardımcılıklarına Ayşegül Akıncı Yüksel 
(Meteoroloji MO), Serap Özpolat Çete 
(MMO), yazmanlıklara ise Ece Etel 
(ŞPO) ve Duygu Karaca (HKMO) 
seçildi. Sonuç bildirgesi komisyonunun 
belirlenmesinden sonra Kurultay 
Düzenleme Kurulu’ndan TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer 
mevcut durum değerlendirmesi üzerine 
bir sunum yaptı. 

Kurultay, daha sonra “Kapitalizm 
ve Kadın”, Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri”, “Kadına Yönelik Şiddet” ve 
“TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi” 
başlıklarında 4 oturumda yerel 
kurultaylardan gelen 172 önergenin 
oylanması ile devam etti. 

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

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

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

Bugün TMMOB’nin 380. 000 olan 
toplam üye sayısının % 19’u kadınlardan 
oluşmaktadır. 2. Kadın Kurultayımız, 
TMMOB örgütlülüğündeki kadınların 
örgüt içindeki temsiliyetinin artırılması 
yolunda atılan adımlardan biridir. 

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

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

Evrilme sürecinde kapitalizmin kadın ile 
kurduğu ilişki, ihtiyaca bağlı olarak “ucuz 
emek - kutsanmış annelik” arasında gidip 
gelmektedir. 

Bugün ülkemizde toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden başlayarak 
toplumsal hayat içerisinde her düzeyde 
yaşanmaya devam etmektedir. İş 
yaşamında, sosyal yaşamda, aile içi 
yaşamda kadının kadın olmasından 
kaynaklı sorunlar, tarihsel, kültürel, 
dinsel faktörler nedeniyle görmezden 
gelinerek kadın, indirgemeci bir mantıkla 
ele alınmakta ve “sığ” politikada malzeme 
olarak kullanılmaktadır. 

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

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

Bugünkü siyasi iktidar, kadına yönelik 
şiddet yasası yerine “Ailenin Korunması 

Kanunu”nu çıkaran, kadın erkek 
eşitliğinin sağlanması için kurulması 
istenen komisyonu, “Fırsat Eşitliği 
Komisyonu”na çeviren bir siyasi bakışa 
sahiptir. 

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

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

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

Emeğin, hakların korunması, yaşam 
standartlarının genişletilmesi ve insanca 
bir yaşam, tüm emekçilerin ortak 
talebidir. Kapitalizmin cinsiyet ayrımını 
derinleştirerek sömürdüğü emekçilerin 
bu saldırıya ortaklaşa yanıt vermeleri 
kaçınılmazdır. Kadınların, örgütlü 
emek muhalefetinin asli unsuru olarak, 

TMMOB 2. Kadın Kurultayı Sonuç Bildirgesi
17 - 18 Aralık 2011 - Ankara



57TMMOB Güncesi
Harita Bülteni Mart 2012

birlik örgütlülüğü içerisinden başlamak 
üzere toplumsal muhalefetin tüm 
katmanlarında temsil ve teşvik edilmesi 
son derece önemlidir. Kadın mücadelesi, 
güçlü toplumsal ve sınıfsal temellere 
dayanmalı ve “toplumsal cinsiyet eşitliği” 
bakış açısını yansıtmalıdır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kadına dönük her türden ayrımcılık 
ve şiddet ortamını temellendiren 
nedenler savaş durumlarında güçlenir. 
Eril kavramlar olan militarizm, 
ırkçılık ve milliyetçiliğin kendini 
var ettiği ekonomik ve siyasal temel, 
kadın düşmanlığını üretir ve besler. 
Türk ve Kürt kadınları savaşın 
yarattığı yıkımlardan ve baskılardan 
benzer biçimlerde etkilenmektedir. 
TMMOB, kadınların eşitlik temelinde 
yaşayabilecekleri bir ortamın sağlanması 
için Kürt sorununun demokratik 
çözümü, anadilde eğitim, sağlık ve 
kamu hizmetlerinin verilmesi ve bölgede 
yıllarca devam eden savaş ortamının 
barışa dönüşmesi için hareket eden 
Demokratik Kitle Örgütleri, kurum, 
kuruluş ve diğer emek ve meslek 
örgütleriyle birlikte mücadele eder. 
TMMOB, yeni Anayasa’nın özgürlükçü, 
eşitlikçi, barış ve demokrasinin tüm 
kurum ve kurallarıyla işlediği sosyal 
hukuk devleti anlayışını tesis eden, 
cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her 
türlü ayrımcılığın önlendiği bir temel 
metin olarak, toplumsal mutabakatla 
yapılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

temel bir anlayış olarak yaşamın her 
alanında güçlendirilmesini destekler. 

TMMOB üyelerinin infaza dönüşen 
tutukluluk sürelerinin son bulması ve 
adil yargılanma haklarının gözetilmesini 
destekler. 

TMMOB’li kadınlar; mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı mesleğini icra 
ederken, kültürel mirasın gelecek nesillere 
aktarılması ve yaşanabilir bir çevre için 
politikaların üretilmesinde ve yaşama 
geçirilmesinde aktif çalışma yapar. 

Son yıllarda, “kamu ve toplum 
yararına” çalışmalarını sürdüren meslek 
Odalarına karşı iktidar ve kimi çevreler, 
“işlevsizleştirme, etkisizleştirme, sindirme 
ve tasfiye” çabalarını sistematik biçimde 
sürdürmektedirler. Son olarak 4 Temmuz 
2011 tarihinde çıkarılan 644 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile 
kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
verilen yetkiler, TMMOB’nin “özerk 
ve kamusal kimliğini” yok sayan 
düzenlemeler, aynı sürecin devamı olarak 
gündeme getirilmektedir. . . 

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

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

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

TMMOB 2. KADIN KURULTAYI 
DELEGELERİ
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TMMOB Engelli Mühendis Mimar 
Şehir Plancıları Çalıştayı 24 Aralık 2011 
tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş 
Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi. 
Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen 
3 oturumda engellilerin karşılaştıkları 
sorunlar ele alındı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı açılışta yaptığı 
konuşmada, çalıştay kapsamında 
düzenlenecek “Engelli Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancısı Olmak” başlıklı 
forumun TMMOB açısından ayrı bir 
öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu 
tartışmaların; meslektaşlarımızın sosyal, 
siyasal ve mesleki yaşamlarında hangi 
zorluklarla karşılaşarak inadına çalışmaya 
ve yaşamaya devam ettiklerinin TMMOB 
ortamında yeterli düzeyde kavranmasına 
ve bilince çıkarılmasına büyük katkısı 
olacaktır. Forumda gerçekleşecek 
tartışmaların ve ortaya konan görüşlerin 
aynı zamanda TMMOB’ye yol haritası 
çıkarabilecek bir altlığı üreteceğine de 
inanıyorum” dedi. 

Çalıştayın Düzenleme Kurulu 
Başkanı Ömer Özgül’ün yönettiği ilk 
oturumunda “Engelli Yaşama Toplu 
Bakış” başlığı altında; “Engelliler ile 
ilgili mevcut yasa ve yönetmelikler” 

konusunda Peyzaj Mimarları Odası’ndan 
Ayşegül Bodur, “BM Uluslararası Engelli 
Haklar Sözleşmesi” başlığında Bilgi 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İdil 
Işıl Gül, “Engelliler için ulaşılabilirlik” 
konusunda Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nden Dr. Deniz 
Çağlayan Gümüş, “Engellilere psikolojik 
ve sosyal etkiler” konusunda Engelsiz 
Hayat Dayanışma Derneği Başkanı 
Adem Kuyumcu konuşmacı olarak yer 
aldılar. 

Çalıştayın ikinci oturumda kurumlar 
adına konuşmacılar çalışmalarını 
ve görüşlerini aktardılar. TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin 
Aras’ın yönettiği oturumda T.C. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nden Fatma Gökmen, 

ODTÜ Mezunlar Derneği Engelsiz 
Yaşam Komisyonu’ndan M.Fevzi 
Torun, Çankaya Belediyesi’nden Eser 
Atak, Engelliler Konfederasyonu’ndan 
Hasan Tatar ve Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite ve Özel Öğrenme 
Güçlüğü Derneği’nden H.Nezih Çıngır 
konuştular.

Oturum Başkanlığını TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül 
Oruçkaptan’ın yaptığı son oturumda 
ise “Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancısı Olmak” başlığı altında bir 
forum gerçekleştirildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın konuşma metninin 
tamamına http://www.tmmob.org.tr/
genel/bizden_detay.php?kod=7826
adresinden ulaşabilirsiniz.

TMMOB Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalıştayı Düzenlendi 

TMMOB Konya Kent Sempozyumu 
26-27 Kasım 2011 tarihlerinde Makina 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
Konferans Salonu`nda düzenlendi. 

Sempozyum açılışında Konya İKK 
Sekreteri Mete Kalyoncu, Odamız 
TMMOB Temsilcisi ve TMMOB 
Saymanı Mustafa Erdoğan, Selçuklu İlçe 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, CHP Milletvekili Atilla 
Kart, AKP Milletvekili Mustafa Kabakçı 
ile Konya Valisi Aydın Nezih Doğan 
birer konuşma yaptı. 

İki gün süren sempozyum kapsamında 
düzenlenen 12 oturumda; yapı denetimi, 

Konya tarihi, kentsel dönüşüm, 
kent sosyolojisi, enerji kaynakları ve 
potansiyeli, tarım, orman ve hayvancılık, 
Konya’nın Gıda Güvenliği Sorunları ve 
Çözümleri, Konya’daki jeolojik miras, 
sosyo-ekonomik durum ve işsizlik, çevre 
ve atık yönetimi, doğal afetler ve afet 
yönetimi, ulaşım konuları ele alındı. 

Sempozyumun açılışına katılan Odamız 
TMMOB Temsilcisi ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa 
Erdoğan bir konuşma yaptı. 

Konya Kent Sempozyumu Gerçekleştirildi
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Van`daki incelemelerini tamamlayan 
TMMOB Heyeti bugün (26 Ekim 
2011) bir basın toplantısı düzenleyerek 
tespitlerini kamuoyu ile paylaştı. 

Van’dan Sesleniyoruz. Sesimizi Duyan 
Var Mı?
 
İnsana dair ne varsa elimizde, 
teslim ettik söz geçmez nefs’imize!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği olarak deprem nedeniyle ciddi 
kayıplar vermiş halkımızla dayanışmak 
için buradayız. 

60 kişiden oluşan heyetimizde TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB’ye 
bağlı Odalarımızın Yönetim Kurulu 
Başkanları, akademisyenler ve uzmanlar 
bulunuyor. 

TMMOB olarak, öncelikle bir doğa 
olayı olan depremin afete dönüşmesi 
nedeniyle Van halkının acılarını 
paylaşmak, Van halkı ile dayanışma 
duygularımızı paylaşmak için buradayız. 
Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için 
üzerimize düşen sorumlulukları yerine 
getirmek; ama aynı zamanda bilimin 
gözüyle gerçeğe ışık tutmak, yeni acılar 
yaşanmaması ve yaşananlardan ders 
çıkarılmasını istediğimiz için buradayız. 

TMMOB tüm gerçekleri cesurca, 
yılmadan ifade etmektedir. 1999 
depreminin ardından Türkiye’nin 
deprem gerçeği enine boyuna tartışıldı, 
bilim insanları, meslek odaları ve 
duyarlı siyasetçiler söz konusu gerçeğe 
uygun politikaların geliştirilmesi ve 
ivedilikle hayata geçirilmesi noktasında 
kendi mecralarında sorumluları uyardı, 
raporlar hazırladı, öneriler sundu. Bu 
çalışmalar dikkate alınıp acil önlem 
alınsaydı bugün bu acılar yaşanmıyor 
olacaktı. TMMOB ve bağlı odalarının 
sözleri siyasal iktidarlarca dinlenmiş 

olsaydı bugün buradan, Van’dan 
sesleniyor olmayacaktık. 
Meslek Odaları olarak; 

•	1999	depremlerinin	üzerinden	12	
yıl geçmiş olmasına rağmen toplumsal 
yaşamda farklılık yaratılmadığını ve 
mevzuatta köklü, kalıcı değişiklikler 
gerçekleştirilmediğini, 

•	Ülkemizde	konutların	yüzde	40’ının	
kaçak ya da ruhsatsız olduğunu, bina 
stokunun yüzde 10’unun yenilenmesi, 
yüzde 30’unun onarılması gerektiğini, 
aksi halde olası depremlerin afete 
dönüşeceğini, 

•	Afet	sonrası	öncelikli	kullanım	
grubunda yer alan hastane, okul gibi 
kamu yapılarının, yine olası bir afette 
yıkılma riski taşımasının ürkütücü 
olduğunu, 

•	Nüfusunun	yüzde	98’i	deprem	
tehlikesi altında yaşayan bir ülkede, 
depreme karşı önlem almamanın cinayet 
olacağını, 

•	Doğa	olaylarının	afete	
dönüşmemesinin yolunun doğru yer 
seçiminden başlayarak sağlıklı ve nitelikli 
bir yapı denetim sisteminden geçtiğini 
her platformda dile getirdik. 

Öte yandan mevcut yapı denetim 
sisteminin eksikliklerini, daha etkin 

bir yapı denetim sistemi uygulanması 
için hazırladığımız çözüm önerilerini 
sorumlularla sürekli bir şekilde paylaştık. 

Her yıl Marmara’da gerçekleştirdiğimiz 
gibi, bu yıl 17 Ağustos depreminin 
yıl dönümünde “TMMOB Depreme 
Duyarlılık” yürüyüşümüzde siyasi 
iktidarı acilen göreve çağırdık, 
dinlenmedik. 
Bir kez daha buradan, yüreğimiz yanan 
yerden, Van’dan sesleniyoruz:

Ülkemiz Yerküre’nin en etkin ve yıkıcı 
deprem kuşaklarından birinin üzerinde 
bulunmaktadır. Geçmişte birçok yıkıcı 
deprem yaşandığı gibi, gelecekte de 
yaşanacağı bilinen bir gerçekliktir. 

Bilime ve mühendisliğe, akla ve 
uygarlığa aykırı olarak siyasal iktidarlarca 
uygulanan rant politikaları nedeniyle, 
ülkemiz sadece bir “deprem ülkesi” değil 
bir “afet ülkesi” olmuştur. 

Hepimiz biliyoruz: Bugünün dünyasında 
akıl ve bilim depremin doğasını 
çözmüştür. Depremler yerkabuğunu 
oluşturan levhaların sınırlarındaki 
devingenlik ve değişim nedeniyle, 
bu ortamdaki deformasyonlar ve 
gerilme birikimlerinin kırılma sınırına 
ulaştığında oluşan ve saniyeler süren, 
Yerküre’nin doğal süreçleridir. Bu 
doğal sürecin oluşumu önlenemez ve 
engellenemez. Ancak gerekli tedbirlerle, 

Van`daki İncelemelerini Tamamlayan  
TMMOB Heyeti Tespitlerini Kamuoyu İle Paylaştı 
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özellikle yapısal tedbirlerle, can ve mal 
kayıpları azaltılabilir. Bir doğa olayı olan 
depremin afete dönüşmesi engellenebilir. 

Gerçekte hepsi birer doğa olayı olan 
deprem, heyelan, çığ ve kaya düşmesi, 
su baskını vb. olaylar bilinçsizce verilmiş 
yer seçimi kararları, mühendislik 
verilerinden yoksun imar planları, düşük 
standartlarda ve mühendislik hizmeti 
görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta 
dayalı, düşük nitelikli, tasarımsız ve 
plansız kentleşme ve sosyo-ekonomik 
politikalar sonucu afete, yani insani ve 
ekonomik yıkıma dönüşmektedir. 

Henüz hafızalardan silinmeyen, 
planlama, mimarlık-mühendislik, 
yapılaşma ve denetim sisteminin tüm 
çarpıklığının somut sonuçlarından biri 
olan, yüzyılın afeti olarak da belirtilen 99 
depreminden hiçbir ders alınmadığı, 12 
yıl sonra ne yazık ki Van depremi ile bir 
kez daha ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde 99 depreminden sonra bir 
arpa boyu yol alınmadığı bugün Van’da 
ve Erciş’te ve yöre köylerinde binaların 
yıkılmasıyla acı bir şekilde görülmüştür. 

Bu durum:

Mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel 
ve yasal ilkelerinin dışlanmasının doğal 
bir sonucudur. 

Mühendisliğin sanayi, tarım, kent ve 
toplum yaşamına yönelik, bilimsel 
teknik temellerdeki kamusal, toplumsal 
hizmet niteliğini reddeden anlayışta ısrar 
edilmesinin bir sonucudur. 

Deprem ülkesi gerçeği görmezden 
gelinerek “yapı denetimi” “risk-
afet-sakınım planlaması”nın içi boş 
popülist yaklaşımlarla siyasi malzemeye 
dönüştürülmesinin sonucudur. 

Van Gölü kıyısında afet bölgesi ilan 
edilen alanda, kamu kurumlarının 
yer seçmesinde ve tarım arazilerinin, 
gevşek zemin özellikli ovaların çok 

katlı yapılaşmaya açılmasında sakınca 
görmeyen anlayışın bir sonucudur. 

En son 648 sayılı KHK ile getirilen, on-
larca yasal düzenlemeyle ülke geneline 
yayılan, adeta geçerli sistem haline geti-
rilen kaçak yapılaşmayı özendiren “af”ta 
ısrar etmenin bir sonucudur. Üstüne üst-
lük, söz konusu Kararname ile Yapı De-
netim Kanunu’nda yapılan değişiklik-
le ülkemizdeki tüm köylerin yanı sıra, 
belediyelerin yaklaşık olarak % 70`ini 
oluşturan, nüfusu 5000 kişinin altında-
ki belediyelerin sınırları içinde ve müca-
vir alanlarındaki yapılaşmalar da yapı de-
netim sistemi dışına çıkarılmıştır. Kırsal 
alanda, köylerde plansız ruhsatsız, mü-
hendislik hizmeti almamış yapılaşmanın 
kapısı ardına kadar açılmıştır. 
 

Bu durum;

Sosyal devletten ve toplum yararı 
ilkesinden vazgeçilmesinin sonucudur. 

Adeta toplu mezara dönüşen yurtlar 
gibi ya da kullanılamaz duruma gelen 
hastaneler gibi hayati öneme sahip kamu 
yapılarının planma ve denetim kapsamı 
dışında bırakılmasının bir sonucudur. 

İzlenen günlük politikalarla doğa 
olaylarının tamamını afet olarak 
adlandıran, sonuçlarını da kadere 
bağlayan, aklın ve bilimin gerekliliklerini 
yok sayan anlayışın bir sonucudur. 

Ülkemizde derelerin, vadilerin, 
ormanların, kıyıların, su havzalarının, 
deprem tehlikesi içeren, kısaca 
yapılaşmaya uygun olmayan alanların, 
rant ekonomisinin baskısı altında 
yapılaşmaya açılmasının bir sonucudur. 

“Deprem açısından risk taşıyan” 
bölgelerde uygulamak yerine “kentsel 
dönüşüm”ü “rantsal dönüşüm” olarak 
gören anlayışın bir sonucudur. 

Üretimden vazgeçen, ekonomiyi arazi 
rantına teslim eden anlayışın sonucudur. 

Deprem gerçeğini İstanbul üstünde 
sanallaştıran, Anadolu’yu görmeyen 
anlayışın bir sonucudur. 

Bu iktidarın 9 yıldır, depremin tehlike 
ve risk büyüklüğüyle orantılı politikalar 
ve programlar geliştirme iradesinden 
yoksunluğunun bir sonucudur

Yine söylüyoruz, Türkiye, depremle 
yaşamaya mecbur bir ülkedir. 
Bunun gereği olarak acilen:

Depremlerden ve diğer bütün doğal 
ve toplumsal afetlerden korunmanın 
en temel insan haklarından birisi 
olduğu kabulü politikaların temelini 
oluşturmalıdır. 

“Güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir 
çevre”nin her yurttaş için temel insan 
hakkı olduğu ana ilkesi temelinde 
yapı denetim sisteminde kamu 
denetimini dışlayan sistemden derhal 
vazgeçilmelidir. 

Bir kamu hizmeti olarak yapı denetimi 
sistemini ticari kâr kaygısına teslim eden 
yasal düzenlemeler değiştirilmelidir. 

Yapı denetiminde istisnalardan 
vazgeçilmeli, TOKİ, KİPTAŞ ve benzeri 
kuruluşların ürettiği yapılar da dahil 
olmak üzere tüm kamu yapıları yasa 
kapsamı içine alınmalıdır. 

Devletin anayasal görevlerinden birisi 
olan sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir 
kentler kurmak için doğal varlıkları, 
ekolojik, tarihi, kültürel, toplumsal 
değerleri koruyan, yaşatan, geliştiren 
bir arazi kullanımı ve yerleşim politikası 
temelinde bütüncül planlama yaklaşımı 
benimsenmeli, gerekli finansal ve 
kurumsal yapı oluşturulmalıdır. 

Deprem öncesi, deprem sırası ve 
sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin 
kamu ve toplum yararını temel alan 
Ulusal Deprem Stratejisi, Türkiye 
Deprem Master Planı ve Afet Yönetimi 
Stratejik Planı oluşturulmalıdır. 

Deprem gerçeği, her oluşan yıkıcı 
depremden sonra, İstanbul bağlamında 
“fay” ve “depremin büyüklüğü” 
tartışmalarıyla değil, ülke genelinde 
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bir gerçeklik kavrayışını oluşturacak 
bilimsel temelli eğitim ve bilgilendirme 
programlarıyla ülke gündemine 
getirilmelidir. 

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ülkemizin deprem tehlikesi ve riski 
konusunda sürekli yinelediği uyarılar 
siyasal iktidarca dikkate alınmalıdır. 

Planlama, mimarlık ve mühendislik 
hizmetleri dışlandığında depremlerde 
can ve mal kayıplarının arttığı gerçeği 
kamunun her kademesinde kabul 
edilmelidir. 

Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının 
azaltılmasının tek yolunun, mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının ortak 
katkı ve çabalarıyla depreme dayanıklı 
yerleşim alanları ve yapılar tasarlamak 
ve üretmek olduğu bilinmelidir. Bunun 
için, deprem öncesi, sırası ve sonrasında 
yapılacak çalışmalarda kamu yararı ve 
ülke çıkarı bağlamında ulusal bir deprem 
politikası belirlenerek ciddi programlar 
oluşturulmalı ve daha da önemlisi bunlar 
yaşama geçirilmelidir. 

Yerleşme ve yapılaşma bağlamında 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, 
yasaların uygulanması sağlanmalıdır. 

Sağlıklı ve güvenli yapı üretim ve 
denetim sürecini ticari bir alan 
olarak sermayeye teslim eden anlayış 
bırakılmalı, kamusal denetim 
etkinleştirilmelidir. 

Deprem gerçeğini sürekli gündemde 
tutmaya yönelik çalışmalar etkin olarak 
yapılmalı, konunun bütün aktörlerinin 

örneği göstererek gönderdiği yardımlar 
yerine ulaştırılamamış, hatta dağıtıma 
dair herhangi bir organizasyon 
oluşturulmadığı görülmüştür. 

6. Dağıtım kuyruklarının kilometrelerce 
uzadığı, kaymakamlık önünde yardım 
dağıtımının şehir efsanesine dönüştüğü, 
halkın ne yardım alacağını bilemeden 
saat başı toplanıp dağıldığı görülmüştür. 

7. Finans kurumlarının mobil şubeler 
aracılığıyla kesintisiz çalıştırıdığı Erciş’te 
enerji, kullanma suyu, kanalizasyon 
gibi çöken temel altyapı sistemlerinin 
onarılmasına dair hiçbir adım 
atılmamıştır. 

TMMOB ivedilikle yapılması 
gerekenlere ilişkin diyor ki:

1. Yıkılan tüm binalara bir an önce 
yeterli ve koordine edilmiş arama 
kurtarma ekip-ekipmanlarıyla müdahale 
edilmelidir. 

2. Erciş’te ortak yemekhane, sağlık ocağı, 
mobil tuvalet donanımlı çadır kentler 
oluşturulmalıdır. 

3. Hiç ulaşılmamış köylere acilen çadır, 
battaniye ve ısıtıcı ulaştırılmalıdır. 

4. Yıkılmamış tüm binaların taşıyıcı 
sistemlerine ilişkin mevcut durum tespiti 
yapılarak kullanılıp kullanılamayacağı 
ivedilikle belirlenmelidir. 

5. Devletin olanakları bölgede protokol 
karşılanmasına yönelik değil halkın 
acil ihtiyaçlarının giderilmesine dönük 
seferber edilmelidir. 

6. Felakete uğrayan halkın her türlü 
zararı ve ihtiyaçları sosyal devletin 
gereği olarak bedelsiz karşılanmalıdır. 
Vatandaşın devlete olan borçları 
ertelenmek yerine tümüyle silinmelidir. 
TMMOB, dün olduğu gibi bugün de 
sorumluluklarının bilincindedir. Bugün 
de tüm örgütlü gücü ile birlikte Van 
halkının yanındadır. 

TMMOB

katıldığı “Ulusal Deprem Konseyi” 
yeniden kurulmalıdır. 

Afet yönetimi sadece afet sonrası krizi 
yönetmenin ötesinde, afet öncesi zarar 
azaltmaya yönelik risk yönetimini de esas 
alınmalıdır. 

Sosyal devletten ve toplum yararı 
ilkesinden vazgeçilmesinin ağır 
sonuçlarını yaşadığımız gerçeği kabul 
edilmelidir. 

Diyoruz ki:

Halkımız doğal olaylarda böylesine 
ağır bedeller ödemek zorunda değildir. 
Bilimden ve insan yaşamından yana 
politikalar ile yeni acıların yaşanmaması 
sağlanabilir. 

Heyetimizin Bölgedeki Gözlemleri:

1. Bölgede yıkılan binalar; yer 
seçiminden başlayarak yapı üretim 
süreçlerinde yeterli mühendislik, 
mimarlık hizmetlerinin alınmadığını ve 
denetlenmediğini gösteriyor

2. Yıkıma uğrayan köylerde yapıların 
tüm ülkede olduğu gibi hiçbir 
mühendislik-mimarlık hizmeti almadığı, 
birçoğunun taş toprak malzemeyle 
gelişigüzel inşa edildiği görülmüştür. 
Dolayısıyla yıkım büyük olmuştur. 

3. Siyasal iktidarın deprem öncesinde 
afet riskinin azaltılması doğrultusunda 
gerekli adımları atmadığı tespit edilmiş, 
özellikle Erciş’te afet yönetim sisteminin 
tümüyle iflas ettiği görülmüştür. Dep-
rem sonrası tablo; arama kurtarma ekip-
lerinin ve halkın özverili çalışmasına rağ-
men enkaz kaldırma faaliyetleri de dahil 
olmak üzere tam bir kargaşa halindedir. 

4. Depremin üzerinden 3 gün 
geçmiş olmasına rağmen evlerinde 
kalamayanların barınma ve ısınma 
sorunları ortadan kaldırılmış değildir. 
Henüz çok az çadır dağıtılmış, bir tane 
bile toplu çadır alanı kurulmamıştır. 
5. Halkımızın büyük bir dayanışma 
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Öğrencilere korku salan değil  
Modern Jeodezinin heyecanını aktaran yeni bir 
jeodeziyi tanıtmamız gerekiyor. 

Chris Rizos
Profesör; Ölçme ve Konumsal Bilgi Sistemleri Bölümü Başkanı, 
UNSW, Avustralya Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG) Başkanı

16 temmuz 2011’de Uluslararası Jeodezi 
Birliği’nin (IAG- http:// www. iag-aig. 
org) başkanlık görevini devraldığımdan 
bu yana, jeodezinin “ne” olduğu ve bu 
esrarlı alanı ilgilisi olmayanlara nasıl 
açıklayacağıma dair zaman zaman kafa 
yordum. 

Örneğin, Sidney’deki (Avustralya) New 
South Wales Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanına nasıl anlatırım; 
yani, onun fakültesindeki bir bölümün 
başkanı olarak, hem de temel amacı 
“harita” (ya da daha kapsamlı adıyla 
“geomatik”) lisans öğrencilerinin eğitimi 
olan bölümün, şimdi de “Jeodezi ve 
Jeofizik” yerbilimi alanında önemli 
bir konumda olan bir birliğin başkanı 
olarak? (Bu farazi bir zihin egzersizi 
değil, çünkü dekan önümüzdeki dört yıl 
boyunca yapacağım fazlaca seyahatlerimi 
onaylamak zorunda kalacak.)

Jeodezinin “ne “olduğunu tanımlamak 
için jeodezinin ne “olmadığını” açık bir 
şekilde telaffuz etmek gerekiyor. Ayrıca, 
jeodezinin neden önemli olduğunu 
açıklamak için onun yerbilimleri içindeki 
eşsiz konumuna ve topluma sunduğu 

yaşamsal hizmetlere dikkat çekmek 
gerekiyor. 

Geçen sene oldukça rahatsız edici bir 
“evreka (buldum)” ânı hatırlıyorum. 
Bir grup haritacıya “neden jeodezinin 
kötü bir ünü var?” konulu bir 
konuşma yapmıştım. Günümüzde 
bir çok üniversitenin harita/geomatik 
bölümünde klasik jeodezi konularının 
işlenmediğine dikkat çektim. Konuları 
listelediğimde dinleyicilerin çoğu kafaları 
sallayarak onayladı… jeodezik kontrol 
ağları, atmosferik refraksiyon (kırılma), 
küresel harmonik modeller, jeodezik 
sınır değeri problemi, çekül sapması, 
gravite anomalileri ve gravimetri, En 
Küçük Karaler kestirimi, elipsoidal 
hesaplamalar, harita projeksiyonları, 
referans çerçevesi dönüşümleri, 
konumsal astronomi ve benzeri. O ana 
kadar fark etmediğim şey ise bunların 
“zor” konular olduğu ve çok az sayıda 
haritacının bu konularla ilgili hoş anısı 
olduğuydu ve bunları öğrenmiş olmanın 
yararına azı inanıyordu. 

Bununla birlikte, bu klasik jeodezi 
konularının öğretildiği resmi eğitim 

müfredatı azaltılmış olmasına rağmen 
Modern Jeodezi geçtiğimiz birkaç 
on yılda şaşırtıcı şekilde ilerlemiştir! 
Buradan, artık öğrencilerimize korku 
salan değil Modern Jeodezinin 
heyecanını aktaran yeni bir jeodeziyi 
tanıtmamız gerektiğini anladım. 

İkinci bir ilham da bana Eduard 
Dalezal tarafından Viyana’da 
düzenlenen Uluslararası Fotogrametri ve 
Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS)’nin 
kuruluşunun yüzüncü yıl kutlamalarına 
katıldığımda geldi. IAG ve ISPRS, 
“kardeş” on adet organizasyondan 
ikisi olup tamamı Konumsal Bilgi 
Birlikleri Ortak Platformunu (JBGIS-
Joint Board of Geospatial Information 
Societies) oluşturmaktadır. JBGIS’in 
üyelerinden bazıları ise Uluslararası 
Haritacılar Federasyonu (FIG), 
Uluslararası Kartoğrafya Birliği (ICA), 
IEEE Yerbilimleri ve Uzaktan Algılama 
Birliği (IGARSS), Uluslararası Coğrafya 
Birliği (IGU) ve Global Konumsal Veri 
Altyapısı Birliği (GSDI)’dir. ISPRS 
100 toplantısındaki konuşmacılar 
fotogrametri ve uzaktan algılamanın 
tarihini kutlamakla kalmadılar aynı 

Jeodezi: 
Gitsin Eskisi, Gelsin Yenisi

Coordinates Dergisi, Kasım 2011
Çeviren: Doç. Dr. Çetin Mekik, 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
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zamanda uydu teknolojilerinin birliğin 
çevresel sorunların çözümündeki yeri 
konusunda da heyecanlarını belirttiler. 
Orada oturdum ve düşündüm: “işte 
bu Modern Jeodezinin de yapmaya 
çalıştığı şey bu!” Modern Jeodezinin 
amacı, bu kırılgan, değerli ve sorunlu 
gezegeni daha iyi anlamamızı sağlamak 
amacıyla yeryüzünde, atmosferde 
ve okyanuslarda bir dizi fiziksel 
oluşumlardaki değişimleri izlemekten 
başka bir şey değil. O zaman jeodezinin 
Yer Gözlemi (YG) disiplini veya 
bilimi olarak tanımlanabileceği bana 
daha net olarak gözüktü. Doğal olarak 
jeodezinin klasik tanımı, daha geniş 
fonksiyon ve uygulamaları olan, sadece 
haritacılık ve ölçmeciliğin temeli 
olmaktan öte potansiyel olarak daha 
geniş kapsamlı YG biliminin alanlarını 
kapsamamaktadır. Haritacılık ve 
ölçmecilik penceresinden bakıldığında 
dar biçimde tanımlanan klasik 
jeodezinin Modern Jeodeziye yol vermesi 
gerektiğini anlamamız gerektiğini fark 
ettim. 

Öyleyse jeodezi (ve IAG)’yi diğer YG 
disiplinlerinden ayıran şey nedir? Bunun 
yanıtı bana birkaç yıl önce geldi. Bu 
da IAG’nin bir çok yerbilimleri ve 
konumsal iş yapan son kullanıcılar 
için temel ürünler sağlamak amacıyla 
“servisler” kurduğu gerçeğiydi. 
IAG’nin başkanı olarak bu servislerin 
gerçekleştirdiği önemli işlerden dolayı 
özellikle gurur duymaktayım. Bu 
servisler şunlardır: Uluslararası VLBI 
(Çok Uzun Bazlı İnterferometri) Servisi 
(IVS– http:// ivscc. gsfc. nasa. gov), 
Uluslararası Lazer Uzunluk Ölçme 
Servisi (ILRS – http://ilrs. gsfc. nasa. 
gov), Uluslararası DORIS (Doppler 
Orbitography & Radiopositioning 

Integrated by Satellite) Servisi (IDS – 
http://ids. cls. fr) ve en çok tanınanı 
Uluslararası GNSS Servisi (IGS – http://
igs. org). Bir diğer IAG servisi olan 
Uluslararası Yer Dönme ve Referans 
Sistemleri Servisi (IERS – http://
www. iers. org) aracılığıyla bu uzaysal 
jeodezik teknikleri, yeryüzünün 
üstündeki (veya çok üzerindeki) 
noktaların konumlarındaki (uydu 
yörüngeleri de dahil olmak üzere) veya 
karaların şeklindeki ya da okyanus 
yüzeyi seviyesindeki değişimlerin yıllar 
boyunca santimetre-altı doğrulukla 
izlenebilmesiyle ilişkili olarak temel 
referans çerçevesini tanımlamasında 
kritik rol oynamaktadır. Bu nedenle 
IAG’nin “amiral gemisi” ürünlerinden 
biri olan ve aynı zamanda gittikçe artan 
sayıda bir çok modern ulusal harita 
datumlarının temeli olan Uluslararası 
Yersel Referans Çerçevesi (ITRF – 
http://itrf. ensg. ign. fr)’den özellikle 
bahsetmek gerekir. 

IAG, ileri düzeyde gravite haritalama 
uydu servisleri olan CHAMP, GRACE 
ve GOCE’i kullanarak yüksek 
doğruluklu olarak yer gravite alanını 
modellemek ve ölçmek amacıyla 
Uluslararası Gravite Alanı Servisi (IGFS 
– http://www. igfs. net)’ni kurmuştur. 
Günümüzde gravimetrik jeodezi, 
su döngüsü, atmosferik ve okyanus 
dolaşımı, volkanizma ve tektonikler gibi 
yeryuvarı hareketleri nedeniyle kütlelerin 
hareketinden kaynaklanan gravite 
ivmesindeki değişimleri ölçebilmektedir. 
Harika teknoloji!

Tüm IAG servisleri ürünlerini süreklilik 
esasıyla üretmektedir. Bu ürünler, 
GNSS izleme istasyonlarının hassas 
koordinatları veya sıcaklık, nemlilik 

ve basınç gibi global meteorolojik 
değerler veya iyonosferik bozulma 
haritaları, yer dönme oranı ve onun 
dönme ekseninin yönlendirilmesi vb. 
gibi jeodezik analizin temel sonuçları 
olabilmektedir. Bu ürünler çoğu 
bilim insanı tarafından doğrudan 
kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, 
referans çerçevesi, YG uydularının hassas 
yörüngeleri, hassas zamanlama ölçekleri 
ve yüksek doğruluklu GNSS tabanlı 
navigasyon yeteneği gibi dolaylı ürünler 
diğer bir çok bilimsel ve profesyonel 
kullanıcılara destek hizmeti vermektedir. 
Haritacılık ve geomatik disiplinlerinin 
genel itibariyle görevi Modern Jeodeziyi 
kucaklaması ve onun başarılarını 
kutlamasıdır. Benim şimdiki rolüm 
ise, daha kolay erişilebilir olması (artan 
miktarda GPS/GNNS kullanımıyla) ve 
geçmiştekinden daha fazla diğer alanlarla 
ilgili olması nedenleriyle (onun eşsiz 
YG yetenekleri sayesinde) jeodeziyi 
“pazarlamak” tır. 

Ezoterik (belli bir zümreye özgü) 
yerbilimlerinden günümüzün 
konumlama endüstrisinin ayrılmaz bir 
parçası olmasına giden bu dönüşümün 
çok sayıda nedeni vardır. İlkin, 
Modern Jeodezi uzay teknolojisine 
dayanmaktadır ve uydu alıcılarındaki 
ilerlemeler ve genişleyen uydu görevleri 
sayesinde doğruluk, çözünürlük ve 
kapsama alanında devasa adımlar 
atılmıştır. İkinci olarak jeodezi, yer 
yüzeyi üzerindeki noktaların konum 
ve hızı, deniz seviyesi değişimleri 
ve okyanusların, buzulların ve kara 
yüzeylerinin şekli ve gravite alanının 
konumsal ve zamana bağlı özelliklerini 
haritalama gibi diğer hiçbir uzaktan 
algılama tekniğinin başaramadığı yer 
(dünya) parametrelerini ölçebilmektedir. 
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Bu jeodezik parametreler, depremler, 
tsunamiler ve volkanlar gibi felaketlere 
yol açan olaylardan sorumlu küresel 
değişimlerle ilgili olduğunu artık 
bildiğimiz bir çok dinamik yer olayının 
“parmak izleri” dir. Şimdi asıl mesele 
bu dinamik yer olaylarının dışa 
dönük ifadelerini tersine döndürerek 
altında yatan fiziksel nedenleri uzun 
zaman boyunca izlemek ve ölçmektir. 
Son olarak da, jeodeziyi hiç durak 
bilmeden geleceğe taşıyan unsur Global 
Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) 
tarafından yayınlanan sinyallerin 
yenilikçi uygulamalarda kullanımıdır. 
Bu GNSS’ler halen faal olan ABD’nin 
GPS’i ve Rusya’nın Glonass’ı ile halen 
tamamlanmamış olan ve önümüzdeki 
yıllarda hazır hale gelecek olan AB’nin 
Galileo’su ve Çin’in BeiDou’sudur. 

Ancak, GNSS herhangi bir uzaysal 
jeodezik teknolojisinden daha fazlasını 
ifade etmektedir. Özellikle GPS, araba 
navigasyonu ve cep telefonlarındaki 
tüketici kullanımlarından konum bazlı 
servislere, makine otomasyonu (ziraat, 
madencilik ve inşaat makinelerinin 
yönlendirilmesi), acil servisler, 
askeri operasyonlar, hızlı haritalama, 
haritacılık, ulaşım yönetimi gibi bir çok 
mesleki uygulamalara kadar günümüzde 
inanılmaz ölçekteki uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Ne var ki, jeodezinin 
ilgisini çeken ultra yüksek doğruluklu 
olan özel biçimidir. IGS’ten bu nedenle 
özellikle söz etmekte yarar var ve son 7 
yıldır IGS Yönetim Kurulunda hizmet 
ettiğimden benim için kalbimde ayrı yeri 
olan bir organizasyondur. IGS 1994’te 
ilk IAG jeodezik servisi olarak kuruldu 
ve temel olarak yüksek doğruluklu 
GPS ve Glonass uydu yörünge ve 
saat “ürünleri”ni hesaplamakta ve 
aynı zamanda sürekli ölçüm yapan 

GNSS izleme istasyonları global yer 
ağı tarafından yapılan ölçülere açık 
(ve ücretsiz) erişim sağlamaktadır. 
Bu yüzlerce sabit pilyelere ya da 
kalıcı yerüstü işaretlere kurulu GNSS 
alıcıları, tüm dünyada sürekli olarak 
çalışmakta ve aynı zamanda kıtasal 
kayma, sıvı çekilmesi ya da yeraltı 
madenciliği nedeniyle oluşan yerel 
tasman, volkanlardan veya buzulların 
erimesi sonucu karaların yükselmesi vb. 
nedenlerden ötürü yer hareketleri için 
hassas izleme sistemleri olarak görev de 
yapmaktadır. 

IGS şöhreti üzerine yatmayıp daha 
yakınlarda “çoklu GNSS deneyi” 
(M-GEX)’i başlattı ve kendi izleme ağını 
yeni uydu sinyallerini izleyebilen yeni 
nesil çoklu-GNSS alıcılarıyla büyütmeyi 
amaçlamaktadır. 2013’te IGS yeni bir 
“gerçek-zamanlı” servis başlatacaktır. 
Ancak, GNSS izleme istasyonlarının 
ev sahipleri olarak ve ürün analiz 
merkezleri olarak Güney Amerika, 
Asya ve Afrika’dan ülke temsilcilerinin 
hayal kırıklığı yarattıkları söylemek 
zorundayım. Yine de GNSS jeodezisinde 
sınır-ötesi işbirliğini teşvik etmeyi 
amaçlayan Asya-Pasifik Referans Çerçevesi 
Projesi (APREF – http://www. ga. gov. 
au/earth-monitoring/geodesy/ asia-
pacific-reference-frame. html) sayesinde 
biraz gelişme kaydedilmiştir. 

Peki ya diğer servisler? Jeodezinin 
zaten kendisinin iddialı bir ajandası 
var: jeodezik parametrelerin çoğunun 
belirlenmesinde doğruluk düzeyini 
önümüzdeki on yılda on kata kadar 
yükseltmeye çalışmak. IAG’nin 
Global Jeodezik Gözleme Sistemi 
(GGOS – http://www. ggos. org) 
günümüzdekinden çok daha yüksek 
güvenirlikte yer sistemi dahilindeki 

olayları ve gelişmeleri izlemek 
amacıyla tüm servislerden gelen bütün 
jeodezik ölçüleri birleştirecektir. Bu 
birleştirmeden ilgili tüm bilgilerin 
parametre kestirimine katılması, 
geometrik ve gravimetrik verilerin bir 
araya getirilmesi ve yeri, hidrosferi 
(okyanuslar, buzullar, kıtasal sular 
dahil) ve atmosferi temsil eden gerekli 
tüm parametrelerin ortak kestirimi 
kastedilmektedir. GGOS, jeodezinin 
Global Yer Gözleme Sistemlerin 
Sistemi (GEOSS – http:// www. 
earthobservations. org) girişimine 
katkısıdır. 

Yine, Güney Amerika, Afrika ve Asya 
kıtalarındaki ülkeler IAG servislerinde 
ve GGOS’te daha büyük rol oynayabilir 
ve oynamalıdır. Günümüzün IAG 
servislerinin temelini oluşturan jeodezik 
altyapının iyileştirilmesi ve genişletilmesi 
gerekmektedir. Bu gereksinim Kuzey 
Amerika, Avrupa ve Avustralya’da diğer 
yerlerden daha fazla hissedilmektedir. 
Benim IAG başkanlığımda IAG’nin 
bu genişlemesine en büyük öncelik 
verilecektir. 

Özetlemek gerekirse, jeodezi; 
iyileştirilmiş doğruluk, güvenirlik ve 
jeodezik servislere, ölçülere ve ürünlere 
erişim konusunda gittikçe artan düzeyde 
bilim camiasından, mühendislik 
projeleri yürütücülerinden, yer gözlem 
topluluğundan ve toplumun genelinden 
gelen bir taleple karşı karşıyadır. Tüm 
ülkeler ve tüm konumlama işi yapan 
profesyoneller katkıda bulunabilir. 
Sloganımız “jeodezi gereklidir, hem 
de her zamankinden daha fazla” 
olmalıdır, ancak bu Modern Jeodezi 
olmalıdır… gitsin eskisi, gelsin yenisi. 
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Oda Başkanımız A. Fahri Özten, 30 
Kasım 2011 tarihinde 10:00-10:45 
saatleri arasında Ulusal TV “Satırbaşı” 
programının canlı yayın konuğuydu. 
2B alanları ve bu alanlarla ilgili 
yapılması planlanan düzenlemelerin 
yanı sıra, ruhsatsız ve kaçak yapılaşma, 
özelleştirme, yabancılara toprak satışı, 
kentsel dönüşüm projeleri, deprem 
ve depremde Afet Bilgi Sistemleri’nin 
önemi hakkında Odamız görüşlerini dile 
getiren açıklamalarda bulundu. 

Sayın Özten, 2B alanları kapsamında 
yer alan alanların, bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmeden, bu yasa çerçevesinde 
değerlendirilmesinin yanlış olduğunu, bu 
alanlara orman niteliğinin kazandırılarak 
gelecek nesillere bırakılması gerektiğini 

ve bu alanların orman köylüsünün 
kullanımında kalması gerektiğini belirtti. 
Sayın Özten’in sunduğu görüş ve 
değerlendirmeler;

•  2B Yasa Tasarısıyla yapılmak 
istenenler, 

•  Orman alanlarında yaşanan yasal 
süreç, devletin bu alanlar üzerindeki 
anayasal görev ve sorumlulukları ile 
Orman Kadastrosu, 

•  Mera, yaylak ve kışlakların ardından 
2B alanlarında da bu uygulama 
ile imar affının yaşanacağı, bu 
yasa değişikliğinin pek çok sorunu 
beraberinde getireceği, 

•  1980’den sonra uygulamaya konulan 
Milton Friedman politikaları ve 
özelleştirmeler, 

•  Ülkemizdeki ruhsatsız ve kaçak 
yapılaşma durumu ve yaratacağı 
sorunlar, 

•  Yapılması planlanan Kentsel 
Dönüşüm Projeleri’nin 
uygulanabilirliği,

Oda Başkanımız A. 
Fahri Özten Ulusal 
TV’de Yayınlanan 
“Satırbaşı” Programının 
Konuğuydu 

•  Ülkemizdeki deprem olgusu, 1999 
Depremi’nden günümüze kadar 
izlenen politikalar, uygulamalarda 
eksik kalınan noktalar, bunların 
sebep olabileceği kayıplar, 

•  Afet Bilgi Sistemleri’nin 
kurulmasının gerekliliği, 

şeklinde sıralanabilir. 

Programın tamamını http://www. 
hkmo. org. tr/genel/bizden_detay. 
php?kod=9298&tipi=34&sube=0 
adresinden izleyebilirsiniz. 

HKMO
Kasım 2011
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Oda Başkanımız A. Fahri Özten Kanal B`nin Canlı Yayın Konuğuydu 

Oda Başkanımız Ali Fahri Özten, 06. 
01. 2012 tarihinde saat 14. 15`de 
yayınlanan Kanal B Televizyonu 
“Habercinin Saati” adlı canlı yayın 
programına konuk olarak katıldı. 

Sayın Özten programda; 
 
“2B Arazileri”, “Mera Alanları”, “Doğal 
Sit Alanları”, “Orman Kadastrosu”, 
“Özel Orman Alanlarında Yapılaşma”, 
“Kültür ve Tabiat Varlıklarının 
Korunması” ve “Kanun Hükmünde 
Kararnameler” konusunda Oda 
görüşlerini paylaştı.  
 
Sayın Özten, öncelikle son dönemde 
yasama meclisini devre dışı bırakarak 
ve sivil toplum örgütlerini ya da meslek 
kuruluşlarını dikkate almayarak çıkarılan 

KHK`ler kapsamında yapılan ve 
yapılmak istenen büyük dönüşümlerin 
arasında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı`nın görev ve yetkilerini 
düzenleyen yasa ile mera alanlarının, 
yaylak ve kışlakların yerleşime 
açılacağını vurguladı. Ayrıca bu yasa 
ile, Özel Çevre Koruma Kurulu`nun 
kapatıldığını ve bakanlık bünyesinde 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü`nün kurulduğunu belirtti. 
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 ifade ederek, bu kapsamda 
bu yasanın Anayasaya aykırı olacağını, 
Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye 
dönük işlememesinden dolayı da satılan 
alanların geri döndürülemeyeceğini 
hatırlattı. 2B kapsamında mülkiyet 
yönünden mağdur olan gerçek kişilerin 
ayırt edilmesine dikkat çekti.  
 
Sayın Özten, KHK`ler ile kapalı 
bir şekilde yürütülen süreçte sit 
alanlarıyla ilgili kararların, yapılaşmaya 
dönüşeceğini, aslında bu alanların doğal 
varlıklarımız olarak korunarak gelecek 
nesillere miras bırakılması gerektiğini 
belirtti.  
 
Kıyı alanlarının yapılaşmaya açılması 
ve HES`lerle gündeme gelen doğal 
sit alanları konusuna da değinen 
Özten, 1989’da kurulan Özel Çevre 
Koruma Kurulu`nun kaldırıldığını, 
günümüzde 1273 adet doğal sit 
alanının bulunduğunu ve bu alanların 
tekrar gündeme getirilmesi yönünde 
girişimlerin olduğunu ve bu girişimlerin 
endişe verici olduğunu belirtti.  

 
Programda Sayın Özten, TMMOB`nin 
ve Odaların her zaman demokrasi ve 
özgürlüklerin yanında olduğunu, gelecek 
nesillere daha güzel bir yaşam alanının 
yaratılması için ekonomik ve iktisadi 
yönden gelişmiş ve her yönüyle bağımsız 
ve özgür bir Türkiye yaratılmasının 
önemine vurgu yaptı.  
 
Programın tamamını
http://212. 174. 233. 141/
KanalBProgramlar/habercininsaati/0601
2012habercininsaati. wmv 

adresinden izleyebilirsiniz. 

HKMO
Ocak 2012
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Oda Başkanımız A. Fahri Özten 
“Yabancılara Toprak Satışı” hakkında 
Kanal B Ekonomi Bültenine röportaj 
verdi. 

Sayın Özten, Tapu Kanunu’nda 
yapılacak olan değişiklikle gündeme 
gelen yabancılara toprak satışı ve 
yabancıların mülk edinmesi konusunda 
Oda görüşlerini paylaştı. 

1934’ten 1980 yılına kadar Tapu 
Kanunu’nun 35. maddesinin 
değiştirilmediğini ve bu maddeye ek 
yapılmadığını belirtti. 

Yabancılara toprak satışının Anayasa’ya 
aykırı uygulamasının ilk örneğinin 
1984 yılında yaşandığını vurgulayan 
Sayın Özten, Sevda Tepesi’nin Suudi 
Kralı’na satışının, Özal’ın girişimiyle 
Bakanlar Kurulu kararı ve çıkartılan 
özel kanunla gerçekleştiğine değindi ve 
Anayasa mahkemesinin bu uygulamayı 
iptal ettiğini belirtti. Yabancı gerçek 
bir kişinin, ülkemizde konut ve işyeri 
alabilmesi için, o ülke ile karşılıklılık 
ilkesinin olması gerektiğini, fakat Suudi 
Arabistan’ın “karşılıklılık” ilkesinin 
bulunmadığına dikkat çekti. 

Sayın Özten, günümüzde toplam 86 
bin taşınmazın yabancılara satılmış 
ve 100 bin yabancı gerçek kişinin 
ülkemizde taşınmaz edinmiş durumda 
olduğu belirtti. Ancak tüzel kişilerin 
(şirketlerin) mülk edinimi konusunda 
istatistiki bilginin bilinmediğini dile 
getirdi. Mevcut yasada gerçek kişinin 
toplam mülk edinim miktarının 2. 5 

hektar olduğunu, Meclise gelen yasa 
tasarısının, bu oranı 2, 5 hektardan 
30 hektara ve gerekirse 60 hektara 
çıkarmayı öngördüğünü ve hatta plansız 
alanların da satılmasının yolunu açtığını 
vurguladı. 

Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç 
duyulmasının gerekçesinin neler 
olduğunun açıklanmasının gerektiğini 
belirten Sayın Özten, ister istemez akla, 
imar planı yapılmamış alanlar dışında 
kalan tarım alanları, 2B alanları ve mera 
alanları ve özelleştirme kapsamında olan 
taşınmazların geldiğinin altını çizdi. 
Ayrıca, yabancı şirketlerin Türkiye’de ne 
kadar mülk edindiğinin bu bilgi çağında 
bilinmemesinin büyük bir eksiklik 
olduğunu belirtti. 

Sayın Özten, ayrıca yeni tasarının tüm 
ülkelerle karşılıklılık ilkesini kaldırmayı 
planladığını da belirtti. 

Bugün itibariyle 62 ülke ile var 
olan karşılıklılık ilkesinin neden 
kaldırıldığının da dikkat çekici olduğunu 
vurguladı. Mülk edinim miktarının 2. 
5 hektardan 30 hektara, gerektiğinde 
60 hektara çıkartılması ve plansız 
alanlarında bu alana dâhil edilmesi, bu 
sürecin artık sade bir konut edinimi 
alanından çıktığını belirtti. 

Sayın Özten, ayrıca yabancılara toprak 
satışı ile ilgili Osmanlı dönemine ilişkin 
bazı örneklerle tarihe ışık tuttu. 

Oda Başkanımız A. Fahri Özten  
“Yabancılara Toprak Satışı” Hakkında Kanal B’ye Röportaj Verdi 
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Gaziantep Üye Toplantısı

Mersin Toplantısı

Şube Yönetim Kurulumuzca Gaziantep 
İl Temsilciliğimiz de üye toplantısı 
yapılmıştır. İl Temsilcimiz Eray 
Yıldız, temsilci Yardımcıları, Uğur 
hançerli, Osman Tezel, Nihat Yılmaz 
ve Gaziantep te faaliyetlerini sürdüren 
üyelerimizin katılmış olduğu toplantı 
Gaziantep …. Oteli toplantı salonunda 
gerçekleştirilmiştir. 

Toplantının ilk bölümünde İl temsilcisi 
Eray Yıldız ve Şube Başkanı Hasan 
Zengin açılış konuşması yapmıştır. 
Şube Başkanı hasan Zengin’in şube 
faaliyetleri hakkında genel bilgi 
vermesinden gündem dahilinde toplantı 
sürdürülmüştür. Toplantıda, Büro 

HKMO Adana Şubemizce Mersin 
Atlıhan Otelinde üye toplantısı 
yapılmıştır. Mersin İlinde faaliyet 
gösteren üyelerimizin yoğun ilgi 
gösterdiği toplantı İl Temsilcimiz Sayın 
Süleyman Gül ve Şube Başkanımız Sayın 
Hasan Zengin’in açılış konuşmaları ile 
başlamıştır. Toplantının gündemi, Büro 
Tescil Yönetmeliği ve LİHKAB Tescil 
Yönergesi, TMMOB Yasası, 634 Sayılı 
KHK ile kurulan’’Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’’ve bu Bakanlığa bağlı Genel 
müdürlükler, Tapu ve Kadastro Genel 

Tescil Yönetmeliği ve LİHKAB Tescil 
Yönergesi, TMMOB Yasası, 634 Sayılı 
KHK ile kurulan’’Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’’ve bu Bakanlığa bağlı Genel 

Müdürlüğü, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile ilgili mevzuat çalışmaları 
olarak oluşturulmuştur. 

müdürlükler, Gaziantepte faaliyetlerini 
sürdüren meslektaşlarımızın sorunları 
tartışılmıştır. 

Toplantının ilk bölümünde gündem 
çerçevesinde tüm konular üyelerimiz ile 
tartışılmıştır. Toplantının 2. Bölümünde 
Mersinde faaliyet gösteren üyelerimizin 
sorunları konuşulmuştur. Yoğun ilgi 
ile geçen soru-cevap bölümünden 
sonra akşam saatlerinde aynı yerde 
kokteyl verilmiştir. Toplantıya en uzak 
temsilciliğimiz olan Anamur dan ve diğer 
temsilciliklerimizden katılan üyelerimize, 
ayrıca toplantıyı düzenleyen Mersin 
İl Temsilciliğimiz Yürütme Kuruluna 
teşekkür ederiz. 

30. 01. 2011 Tarihinde Adana da faaliyet 
gösteren üyelerimiz ile bir toplantı 
yapılmıştır. Tapu Planları Tüzüğü, 
LİHKAB ve SHKMM Hizmetleri, 
Mesleki Denetim, TUS konuları 
konuşulmuştur. 

Şube Üye 
Toplantısı



71Şubelerimizden Haberler / ADANA
Harita Bülteni Mart 2012

Adana Şubesi Danışma Kurulu Toplantısı

Geleneksel Yemek

Mersin Kent Sorunları 
Sempozyumu

Adana Şube Temsilcilik Toplantısı, 
Odamız Genel Başkanı, Genel Saymanı, 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube 
etkinlik alanı içerisinde bulunan İl/
İlçe Temsilcileri, Mesleki Denetim 
Görevlilerinin katılımı ile 10 Aralık 
2011 tarihinde Adana Şube toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Odamız Genel Başkanı A. 
Fahri Özten, Genel Saymanı Asiye Ülkü 
Karaalioğlu, Adana Şube başkanı Hasan 
Zengin, Şube 2. Başkanı Adnan Çetin, 
Şube Sekreteri Cem Küçükekmekçi, 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri İlyas 
Küçüktopana ve Yaşar Tanrıverdi, 
Gaziantep İl Temsilcisi Eray Yıldız, 
Hatay İl Temsilcisi Muti Buru, Mersin 
İl Temsilcisi Süleyman Gül, İskenderun 
İlçe Temsilcisi Mithat Barutçu, 
Silifke İlçe Temsilcisi Abdullah Uzun, 
Tarsus İlçe Temsilcisi Yahya Güncan, 
İskenderun İlçe Temsilci Yardımcısı 

HKMO Adana Şubemizin 2011 
yılı Geleneksel Yemeği Adana Park 
Zirve Tesislerinde gerçekleştirilmiştir. 
Şubemizce düzenlenen ve katılımı 
en yüksek olan Geleneksel Yemek 
organizasyonuna 220 üyemiz ve yakınları 
katılmıştır. Şube Başkanımız Hasan 
Zengin ve Oda Genel Başkanımız Ali 
Fahri Özten’in açılış konuşmalarından 

TMMOB Mersin İl Koordinasyon 
Kurulunca ikincisi düzenlenen Mersin 
Kent Sorunları Sempozyumuna 
Odamızca’’Kent Bilgi Sistemleri’’konulu 
bir oturum ile katılım sağlanmıştır. 
Sempozyumun 2. Oturumu olan’’Kent 
Bilgi Sistemleri’’oturumunu Şube 
Başkanımız Sayın Hasan Zengin 
yönetmiştir. HKMO Coğrafi Bilgi 

sonra gayet neşeli bir hava içerisinde 
geçen geceye ilerleyen saatlerde 
Çukurova Belediye Başkanı Sayın 
Yıldıray Arıkan katılarak yemeğe katılan 
üyelerimize ve yakınlarına iyi dileklerini 
ifade eden bir konuşma yapmıştır. 

Sistemleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Çetin Cömert ile HKMO Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Komisyonu üyesi sayın Lütfi 
Ünal birer sunum yapmışlardır. Yoğun 
ilgi ile karşılanan oturum soru-cevap 
bölümüyle sona ermiştir. 

Hüseyin Tintaş, Yüreğir Mesleki 
Denetim Görevlisi Güven Aksay, Mersin 
Mesleki Denetim Görevlisi Behzat Erol 
Canpolat, Osmaniye Mesleki Denetim 
Görevlisi Cevdet Eşki, Tarsus Mesleki 
Denetim Görevlisi Müjdat Kartal, 
Seyhan Mesleki Denetim Görevlisi 
Mustafa İlker Avaroğlu, Hatay Mesleki 
Denetim Görevlisi Habip Yeşil katıldılar. 

Toplantıda gündeme gelen ve tartışılan 
başlıca konular Tapu Planları Tüzüğü, 
Teknik Uygulama Sorumluluğu, 
Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı ve 
uygulanmasına ilişkin bölgede yaşanılan 
sıkıntılar ve bu sıkıntıların aşılması için 
gerekli çözüm önerileri, Yapı Denetim 
Kuruluşları, İmar Uygulamaları 
vb. mesleki konular, kamulaştırma 
davalarında bilirkişi olarak görev 
yapacakların belirlenmesinde meslek 
alanımıza yönelik yargı birimlerinin 
bilgilendirilmeleri ve mesleğimizin bu 

alanda tanıtılması çalışmaların yapılması, 
Maden alanlarına yönelik yürütülen 
ve meslek alanımız içinde kalan bazı 
hizmetlerin Büyük Ölçekli Harita ve 
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne 
göre yerine getirilmesi ve bu amaçla ilgili 
kurumlar ile devam eden görüşmelerin 
sonuçlandırılması, Serbest Harita 
Kadastro Mühendislik Müşavirlik ve 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları’na ilişkin uygulamalarda 
yaşanılan sıkıntılara ve aşılması için 
gerekli çözüm önerileri bulunulmasına 
yönelik olmuştur. 
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10. Olağan Genel Kurulumuz Yapıldı

Mersin Üye Toplantısı

Osmaniye Üye Toplantısı

Adana Şube Üye Toplantısı

10. Olağan Genel Kurulumuz 14-15 
Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirildi. 
14 Ocak 2012 tarihinde Adana 
Seyhan otelinde düzenlenen Genel 
Kurula Adana ve Şubemize bağlı 
Temsilciliklerimiz ve Temsilcilik 
Yürütme Kurulu üyelerimiz ile İnşaat 
Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı 
Abdullah Bakır, Adana İKK Sekreteri 
Mustafa Altıokka, Şehir Plancıları Odası 
Adana Şube Başkanı Ulaş Çetinkaya, 
katılmışlardır. 

Genel Kurul, Divanın oluşmasıyla 
başlamıştır. Divan Başkanlığına 
Sebahattin Ulutürk, Divan Başkan 

HKMO Adana Şubemiz Yönetim 
Kurulunun katılımıyla Mersin 
Temsilciliğimize ait büroda üye toplantısı 
yapılmıştır. 01. 02. 2012 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıda, Serbest 
Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetleri üretimi süreci, HKMO Ücret 
Tarifesi ve Yöresel Katsayılar, Genel 
Merkez Genel Kurulunda görüşülmesi 

HKMO Adana Şubemizce Osmaniye 
de faaliyetlerini sürdüren üyelerimiz 
ile bir toplantı yapmıştır. 10. 02. 2012 
tarihinde gerçekleştirilen toplantıya 
Osmaniye İl Temsilcisi Mustafa Şen, 
Temsilci yardımcısı Ahmet Gül, Mesleki 
Denetim Görevlisi Cevdet Eşki, Lisanslı 
büro sahibi Ahmet Ak, Melek Çardak, 

Adana Şubemize bağlı üyelerimiz ile 
5-3/03/2012 tarihinde 2 kez toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda, Adananın 
İmar Planlarını iptali nedeniyle 
meslektaşlarımızca yerine getirilen 
Serbest Harita Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik Hizmetlerinin azalması 
nedeniyle yaşanan sıkıntılar başta 

Yardımcılığına Eray Yıldız, Yazman 
üyeliklere Adem Ardıç ve Feyzullah 
Desteli katılımcıların oy birliği ile 
seçilmişlerdir. 

Saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasından sonra; Şube Başkanı 
Hasan Zengin’in açılış konuşması 
yapılmıştır. Sonra sırasıyla İMO Başkanı 
Abdullah Bakır, İKK Sekreteri Mustafa 
Altıokka, ŞPO Başkanı Ulaş Çetinkaya 
birer konuşma yapmışladır. 

Çalışma raporunun okunmasından sonra 
Çalışma raporu üzerine üyemiz Tahir 
Timur Göktuğ söz almıştır. 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu asil, yedek 
ve Genel Merkez delege adaylarının 
duyurulmasından sonra Şube Başkanı 
Hasan Zengin’in Çalışma Raporu ve 
Genel Kurulda yapılan eleştirilere cevap 
ve teşekkür konuşmasıyla sona ermiştir. 

gereken konular üyelerimizle 
tartışılmıştır. Yönetim Kurulumuzca 
Şube faaliyetlerinin katılımcılara 
aktarılmasından sonra meslektaşlarımız 
Serbest Harita Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik Hizmetlerinin üretilmesi 
süresinde yaşadıkları sıkıntıları Şube 
Yönetim Kurulumuza bildirmişlerdir. 

Fatih Yekeci, Ersin Karadere, Musa 
Mezdeki, Günalp Vural, Osmaniye 
Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi 
Güler Yalçın katılmıştır. Toplantıda 
Osmaniye’de mesleğini kamuda ve özel 
sektörde sürdüren meslektaşlarımızın 
sorunları tartışılmıştır. 

olmak üzere genel mesleki sorunlar 
konuşulmuştur. Toplantıda ayrıca 
odamızca belirlenen HKMO ücret 
tarifesinin bazı kalemleri tartışılmıştır. 
Çıkan sonuç bir rapor halinde Genel 
Merkeze sunulacaktır. 
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Afyon İlimizde Afyon Temsilciliğimizle Birlikte Kamu ve Özel Sektörde Çalışan 
Meslektaşlarımızın Katılımı İle Mesleki Sorunların Tartışıldığı Bir Toplantı 
Düzenlendi

Şubemizce NETCAD 
Eğitimleri Düzenlendi

“Meslekte 30. Hizmet Yılı 
Plaketleri” Verildi

Şubemizce 30 Eylül 2011 tarihinde 
Afyon Temsilciliğimiz ile birlikte 
kamu ve özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımızın katılımı ile, mesleki 
sorunların tartışıldığı değerlendirme 
toplantısı düzenlenmiştir. 

Toplantıya Şube Yönetim Kurulumuzu 
temsilen Şube Başkanı Nihat Erdoğan, 
Şube II. Başkanı Ergün Gökten, Şube 
Saymanı İskender Kabaoğlu, Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat İşbiliroğlu 
ve Genel Merkez Teknik Görevlisi Ozan 
Türüdü katılmışlardır. 

Şube Başkanı Nihat Erdoğan, toplantıya 
katılan üyelerimize şubemizin faaliyetleri 

Şubemizce, üyelerimizin mesleki bilgi ve 
deneyimlerini arttırmak amacıyla eğitim 
etkinliklerimiz çerçevesinde TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi 
(MİSEM)’de Ulusal CAD ve GIS 
Çözümleri A. Ş. (NETCAD) nin 
katkılarıyla aşağıda belirtilen tarihlerde 
CAD eğitimleri düzenlenmiştir. 

NETCAD Temel Eğitimi - Anamodül 
+Netsurf Sertifika Eğitim Program
24-27 Ekim 2011 (4 gün) 

HKMO Ankara Şubemizce Meslekte 
30 Hizmet Yılını dolduran 1981 yılı 
mezunu üyelerimize 3 Aralık 2011 
tarihinde Ankara Dedeman Oteli’nde 
düzenlenen gecede plaketleri verildi. 
Geceye 1981 yılı mezunları ve eşleri, 
HKMO Genel Başkanı, Oda ve 
Şubemiz Yöneticileri, Şubemiz önceki 
Dönem Başkanları, Kurum ve Kuruluş 
Temsilcileri, İl / İlçe Temsilcilerimiz, 

Mesleki Denetim Görevlilerimiz ve 
meslektaşlarımız katılmışlardır. 

Şube Başkanı Nihat Erdoğan tarafından 
yapılan açılış konuşmasının ardından 

ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
vermiş ve gelen soruları cevaplamıştır. 

Afyon İl Temsilcimiz “Hazım Abi”, 
gerek kamuda ve gerekse özel sektörde 
görev yapan üyelerimizin sorunlarını 
dile getirerek, sorunların çözümü 
noktasında Odamızın ve Şubemizin 
gerekli duyarlılığı göstermelerini ifade 
etmişlerdir. 

Toplantıya katılan üyelerimizce, 
üyelerimizin mesleki sorunları ile ilgili 
daha etkin çözüm yollarının uygulamaya 
konulması ve sorunların çözümünün 
takip edilmesi konuları dile getirilmiştir. 

Yol Proje Uygulamaları - Netpro Sertifika 
Eğitim Programı 
31 Ekim-3 Kasım 2011 (4 gün)

Arazi Toplulaştırması Uygulamaları-
Nettop Sertifika Eğitim Programı
14-17 Kasım 2011 (4 gün)

Netcad Harita ve İmar Uygulamaları 
Sertifika Eğitim Programı
21-24 Kasım 2011 (4 gün)

Odamız Genel Başkanı Sayın A. Fahri 
Özten meslektaşlarımıza hitaben 
konuşma yapmıştır. 

Plaket töreninin ardından geceye katılan 
tüm üyelerimiz ve misafirlerimiz müzik 
eşliğinde eğlenerek bütün bir yılın 
yorgunluğunu atma ve birbirleriyle 
sohbet etme ortamı oluşturmuşlardır. 

HKMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Olarak geceye katılan tüm 
misafirlerimize ve üyelerimize 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Güzel ve nezih bir ortamda üyelerimizi 
bir araya getiren ve son derece yararlı 
geçen toplantıdan dolayı Afyon İl 
Temsilcimiz Sayın Hazım Abi’ye 
ve yemeğe katılan tüm üyelerimize 
Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 
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Şubemizce Eskişehir İlimizde “Tapu Planları Tüzüğü, TUS ve İmar Uygulamaları” 
Konulu Panel 21 Ekim 2011 Tarihinde Yapıldı

21. 10. 2011 tarihinde Şubemiz ve 
Eskişehir İl Temsilciliğimizle birlikte 
“Tapu Planları Tüzüğü, TUS ve 
İmar Uygulamaları” konulu panel 
düzenlenmiştir. 

Panele konuşmacı olarak, HKMO 
Genel Başkanı A. Fahri Özten, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Müşaviri Nihat 
Şahin ve Odunpazarı Belediyesi Yapı 
Kontrol Müdürü İbrahim Halil Umur 
konuşmacı olarak katılmıştır. 

Eskişehir il temsilcisi İdris Uzun’un 
açılış konuşmasının ardından, Eskişehir 
Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürü 
İbrahim Tonoz, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün camiadaki yeri ve 
öneminden bahsederek yeni kurulan 
genel müdürlüklerde meslektaşlarımızın 
aktif rol alması gerektiğini vurguladı. 

Ankara Şube Başkanı Nihat Erdoğan 
ise şube çalışmaları hakkında genel 
bilgilendirme yaptıktan sonra Tapu 
Planları Tüzüğünün mesleğimize 
kazanımları, İmar Uygulamaları ve 
TUS’un konularının önemini açıkladı. 

Oturum Başkanlığını Odamız Genel 
Başkanı Sayın Ali Fahri Özten’in 
yürüttüğü panelde panelistler tarafından 
aşağıdaki konulara yer verilmiştir. 

Ali Fahri Özten, imar planı yapma 
yetkisinin Bakanlığa verilmesinin yerel 
yönetimlerle çatışma yaratacağı, imar 
uygulamaları, kentsel dönüşüm ve TUS 
uygulamalarının birbiri ile çeliştiği, 

Tapu Planları Tüzüğü ile mesleğimize 
yeni açılımlar geldiği ancak belediyelerle 
uygulama noktasında sorunlar yaşandığı, 

Türkiye’de 400 bin civarında mimar 
ve mühendis bulunduğunu, bunlardan 
100 bininin işsiz olduğunu ifade 
ederek, arz-talep dengesi gözetilmeden 
her ilde üniversite açıldığını ve 
Üniversitelerden her yıl 10 bin kişinin 
mimar ve mühendis olarak mezun 
olduğuna dikkati çekmiştir. Belediyelerin 
İmar Yönetmeliklerinde sorunların 
olduğunu, düzgün kentleşmede mimar, 
mühendisler ile harita ve kadastro 
mühendislerinin katkısının çok 
önemli olduğundan bahsederek imar 
planlarının uygulamalarında ve yapı 
denetimi işlemlerinde harita ve kadastro 
mühendislerinin alacağı roller üzerinde 
durmuştur. 

Nihat Şahin, Tapu Planları Tüzüğünün 
Medeni Kanundan dayanak alarak 
yönetmelik üzeri bir düzenleme 
olduğunu ve Tüzük ile meslek alanımıza 
yeni giren kavramlar bulunduğunu 
ifade etmişlerdir. Tescile konu olan 
tüm harita ve planların yapım ve 
kontrolünün, bir harita ve kadastro 
mühendisi sorumluluğunda olmasının 

yasal bir zorunluluk olduğunu, Tüzük 
gereği hazırlanan Vaziyet Planları 
ve Bağımsız Bölüm Planlarının 
uygulama yöntemlerinden bahsederek 
Tüzüğün mesleğimize kazanımları ve 
uygulamasına ilişkin bilgi vermiştir. 

İbrahim Halil Umur ise Odunpazarı 
Belediyesinin imar uygulamaları ve 
TUS uygulamaları hakkında bilgi 
vererek, yapı denetim yönetmeliğinden 
gelen zorlukların olduğu, harita 
sorumluluğuna önem verdiklerini, 
illerinde kadastral altyapıdan 
kaynaklanan sorunlara kadastro ile 
çözüm geliştirmeye çalıştıklarını ifade 
etmişlerdir. 

Konuşmalarının ardından, panelin ikinci 
bölümünde, soru ve cevaplar kısmına 
geçilmiş, katılımcılar tarafından sorulan 
sorulara panelistler tarafından cevaplar 
verilmiştir. 

Verimli geçen etkinliğin hazırlanmasında 
katkı ve emeği geçen herkese ve tüm 
katılımcılara Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi Yapıldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı

Zeki Yavuz Yücesoy`u Andık

24 Kasım 2006 tarih ve 26356 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Kamulaştırma Davalarında 
Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların 
Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik” kapsamında Şubemizce 
26-27 Kasım 2011 tarihleri arasında 
MİSEM’de eğitim düzenlenmiştir. 

Eğitimin 1. gününde, 
TMMOB ve Oda Mevzuatı ve 
Bilirkişilik İlkeleri, 
Bilirkişilik Mevzuatı, 

8 Mart 2012 tarihinde, Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü kapsamında, HKMO 
Ankara Şubesi olarak üyelerimizin ve 
yönetim kurulumuzun katkılarıyla 
birlikte bir etkinlik düzenlenmiştir. 

Hem kadın üyelerimizin sorunlarının 
dile getirilebilmesi, hem böylesine 
anlamlı bir günde bir arada olunabilmesi 
hedefiyle düzenlenen etkinliğimizde ilk 
olarak, Türk kadınının toplumda hak 
ettiği yere gelmesi için yaptıkları adına 
minnet ve şükranlarımızı sunmak için, 
yüce önder M. Kemal Atatürk ziyaret 
edildi. Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ve kadın meslektaşlarımız ile birlikte 

Yaptığı Çalışmalarla ve Düşünceleriyle 
Topluma ve Mesleğimize katkıda 
bulunan, uzun yıllar oda çalışmalarında 
da görev alarak bizlere örnek olan 

Sayın Zeki Yavuz Yücesoy, aramızdan 
ayrılışının 3. yıldönümünde 7 Şubat 
2012 günü mezarı başında anıldı. 

Kamulaştırmanın Sosyal ve Ekonomik 
Etkileri, Taşınmaz Değerlemesi ve 
Esasları,  

2. gününde ise;
Hukuksal Çerçeve, 
Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması, 
Örnek Raporlar ve Mahkeme kararları, 

Konularında eğitime katılan üyelerimize 
eğitmenler tarafından bilgi verilmiştir. 
Eğitime, katkı sağlayan eğitmenlerimiz, 
Sayın Namık Gazioğlu, Sayın Vedat 
Özler ve Sayın M. Nesim Gültekin’e 
katkılarından dolayı, HKMO Ankara 
Şubesi ve üyelerimiz adına şükranlarımızı 
sunarız. 

yapılan ziyarette HKMO Ankara Şubesi 
olarak Atamızın mozolesine çelenk 
bırakıldı. 

Anıtkabir ziyaretinin ardından Odamız 
lokaline geçilerek meslektaşlarımızla bir 
araya gelindi. Açılışta Şube Başkanımız 
Levent Özmüş bir konuşma yaptı. Sayın 
Özmüş konuşmasında 8 Mart’ın gerek 
dünyada gerekse ülkemizdeki önemine 
vurgu yaparak, tüm kadınların 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Gününü 
kutladı. 

Sayın Özmüş’ün konuşmasının 

ardından, 8 Mart’ın tarihini, nasıl 
ortaya çıkıp ne aşamalardan geçtiğini ve 
kadınların toplumda ne tür sorunlarla 
karşılaşarak, geçmişten bugüne kadar 
göstermiş olduğu mücadeleleri anlatan 
kısa bir belgesel gösterimi yapıldı. 

Daha sonra, etkinliğimize konuşmacı 
olarak katılan misafirlerimizden, 
LİHKABDER Başkanı meslektaşımız 
Sayın Hülya Karslı ve Uluslararası Af 
Örgütü Eğitim Koordinatörü Sayın 
Cahide Sarı da birer konuşma yaptılar. 

Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen 
konuşmalarla etkinliğimizin sonunda 
ise, katılan tüm üyelerimiz ve yönetim 
kurulumuz ile birlikte kokteylimiz 
yapıldı. 

Bizler HKMO Ankara Şubesi olarak, 
verimli ve güzel bir ortamda geçtiğini 
düşündüğümüz etkinliğimize katılan, 
yanımızda olan tüm kadınlarımıza 
teşekkürlerimizi sunar, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Gününü bir kez daha 
kutlarız. 
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Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Başarı ile Tamamlandı

Şubemiz 10. Dönem 
Yönetim Kurulu Görev 
Dağılımları ve Devir 
Teslim İşlemi Yapıldı

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şubemizin 
10. Olağan Genel Kurulu 21 Ocak 
2012 tarihinde İMO Teoman Öztürk 
salonunda yapıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından ilk olarak divan üyeleri seçildi. 
Divan Başkanlığını Namık Gazioğlu, 
Divan Başkan Yardımcılığını Tamer 
Fidan ve Divan Yazman Üyeliklerini 
Güliz Taşkıran ve Erhan Tarhan 
yürüttüler. Genel Kurulun açılışında ilk 

30.01.2012 tarihinde Yönetim 
Kurulu üyelerimiz toplanarak yapmış 
oldukları toplantıda, Ankara Şube 10. 
Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi 
şekillenmiştir.

Şube Başkanı : Levent Özmüş
II. Başkan : Coşkun Demir
Yazman : Sabit Nazım Akar
Sayman : Ersel Kurt
Üye : Muzaffer Eren
Üye : Tayfun Sinan Polat
Üye : Ozan Özer

Yönetim Kurulunun şekillenmesinin 
ardından 03.02.2012 tarihinde, 9. 
Dönem Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
Nihat Erdoğan, Ergün Gökten, Neşe 
Buçan, İskender Kabaoğlu, Halil 
Akdeniz, Murat İşbiliroğlu ve Asude 
Erçin’in katılımıyla birlikte, 10. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri Levent 
Özmüş, Coşkun Demir, Sabit Nazım 
Akar, Ersel Kurt, Muzaffer Eren, Tayfun 

Sinan Polat ve Ozan Özer ile HKMO 
Ankara Şubemizde toplanılarak devir 
teslim gerçekleştirildi. 10. Dönem 
Şube Başkanı Sayın Levent Özmüş ve 
9. Dönem Şube Başkanı Sayın Nihat 
Erdoğan’ın konuşmalarının ardından 
Yönetim Kurulu üyelerimiz 9. Dönem 
Yönetim Kurulu üyelerimize 2010-2011 
yıllarında göstermiş oldukları hizmetlerin 
anısı olarak birer plaket takdim ettiler.

olarak 9. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Erdoğan ve HKMO 
Genel Başkanı A.Fahri Özten konuşma 
yaptılar. Ardından Şube Yazmanı Neşe 
Buçan ve Şube Saymanı İskender 
Kabaoğlu tarafından 9. Dönem Şube 
Çalışma Raporu sunuldu.

Çalışma raporuna ilişkin yapılan 
görüşmelerin ardından yeni Yönetim 
Kurulu asıl ve yedek adaylarının 
duyurusu yapıldı ve Oda Genel Kurul 
delegeleri belirlendi. Son olarak dilek 

ve öneriler bölümünde ise üyelerimiz 
görüşlerini sundular.

22 Ocak 2012 Pazar günü ise, HKMO 
Lokalinde yapılan seçim sonucunda 
“Çağdaş Harita Mühendisleri” seçimi 
kazandı. Oluşan 10. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu üyelikleri aşağıdaki gibi 
şekillenmiştir.

Asıl Üyeler
Levent Özmüş
Coşkun Demir
Sabit Nazım Akar
Ersel Kurt
Muzaffer Eren
Tayfun Sinan Polat
Ozan Özer

Yedek Üyeler
Ulaş Ankıtcı
M. Olcay Korkmaz
Seyhan Soman
Önder Karagöz
Ümit Yıldız
Duygu Karaca
Zülal Şenel
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CBS’nin Temelleri ve Yerel Yönetimlerde  
CBS Uygulamaları Konulu Eğitim Düzenlendi

10. Dönem Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 
öncesi, 29–30 Ekim 2011 tarihlerinde 
Antalya Kültür Merkezi’nde “CBS’nin 
Temelleri ve Yerel Yönetimlerde CBS 
Uygulamaları” eğitimi gerçekleştirildi. 

Şubemiz meslek içi eğitim salonunda, 17 
Aralık 2011 günü Genişletilmiş Danışma 
Kurulu Toplantısı meslektaşlarımızın 
geniş katılımı ile gerçekleştirildi. 

Aramıza yeni katılan meslektaşlarımızın 
kendilerini tanıtmasıyla başlayan 
toplantı, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi’nce kabul edilen 
Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliğinde yer alan Teknik 
Uygulama Sorumluluğunun (TUS-
Fenni Mesuliyet) meslek grubumuz için 
uygulamaya geçme süreci değerlendirildi. 
Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi 
İmar Yönetmeliği hakkında bilgilendirme 
yapıldı. TUS uygulamaları, Vaziyet Planı 

Farklı meslek disiplinlerinden elli 
beş kişinin katıldığı eğitimde, eğitim 
programı ve etkinlik hakkında Prof. Dr. 
Dursun Zafer Şeker tarafından tanıtımın 
yapılmasının ardından CBS’nin Temelleri 

ve Bağımsız Bölüm Planı uygulamaları 
hakkında karşılıklı görüş alış-verişinde 
bulunuldu. Teknik Uygulama Sorumlusu 
olarak dikkat edilmesi gereken detaylar, 
yaşanacak sıkıntılar için öneriler dile 
getirildi. 

 Toplantının ardından da akşamüzeri 
Şube Binamızda düzenlendiğimiz 
kokteylde, özellikle aramıza yeni katılan 

ve Veritabanı Yönetim Sistemleri konulu 
ilk oturuma başlandı. İlk günün ikinci 
oturumu CBS de Konumsal Analizler 
başlığı altında verildi. 

Eğitimin ikinci günü gerçekleşen 
oturumlarda sırasıyla, 1. Oturum Yerel 
Yönetimlerde CBS Uygulamaları, 2. 
Oturum; Kent Bilgisi ve Organizasyonu 
konuları detaylarıyla katılımcılara 
aktarıldı. Başarıyla tamamlanan “CBS’nin 
Temelleri ve Yerel Yönetimlerde CBS 
Uygulamaları” eğitimi katılımcılarına 
belgeleri törenle verildi. 

Gerçekleşen eğitimde emeklerinden 
dolayı, Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker, 
Prof. Dr. Fatmagül Batuk, Yar. Doç. Dr. 
Ebru Çolak, Doç Dr. Savaş Durduran, 
Yar. Doç. Dr. Halil Akıncı, Yük. Müh. 
Yusuf Ziya Demirci ve Yük. Müh. 
Esin Duran’a, ayrıca tüm katılımcılara 
Antalya Şube Yönetim Kurulu olarak 
şükranlarımızı sunarız. 

meslektaşlarımız ile 2011 yılının sonuna 
gelirken iş ortamı dışında bir araya 
gelmenin mutluluğunu hep birlikte 
paylaştık. 

10. Dönem Genişletilmiş Danışma 
Kurulu Toplantısına ve kokteylimize 
ilgi gösteren, katkı veren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız. 
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Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Antalya’da Düzenlendi
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresinin üçüncüsü 31 Ekim – 04 
Kasım 2011 tarihlerinde Şubemizin ev 
sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi. 
Üniversiteler, kamu kurum ve 
kuruluşları, özel sektör, çeşitli meslek 
gurupları, öğrenciler ve basın mensupları 
tarafından ilgiyle izlendi. 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker’in 
ana temanın “Birlikte Üretmek, 
Yönetmek ve Paylaşmak İçin 
CBS” olduğunu vurguladığı açılış 
konuşmasında, TMMOB CBS 2011 
Kongresi’nin, 3 özel oturum ve 14 
teknik oturumla, CBS konusunun 
farklı açılardan disiplinlerden bilim 
insanları ve uygulayıcılar tarafından 
katılımcılarla paylaşılacağı bilgisini 
verdi. Oda Yönetim Kurulu tarafından 
alınan karar doğrultusunda, bilim 
kurulu tarafından seçilen bildirilerin 
HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon 
Dergisi özel sayısında basılacağını, 
ayrıca kongre öncesi “CBS`nin 
Temelleri ve Yerel Yönetimlerde 
CBS Uygulamaları” konulu eğitim 
programının gerçekleştirildiğini ve bu 
eğitime farklı meslek disiplinlerinden 
55 kişinin katıldığını belirtti. Van’da 
yaşanan depremin afet yönetimini 
destekleyen sistem ve teknolojilerin 
ülkemizde etkin kullanılmadığını, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı CBS 
Genel Müdürlüğü’nün kurulduğunu 
belirterek Türkiye Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sistemi (TUCBS) oluşturmaya 
yönelik alt yapı çalışmalarının hala 

devam ettiğini, Ulusal Coğrafi Bilgi 
Sistemi`nin kurulması, işletilmesi ve 
bu sistem dâhilinde bilim ve toplum 
yararına kullanılacak veri ve bilgilerin 
paylaşılmasının sağlanması yolunda 
atılan bu adımın olumlu sonuçlar 
doğurmasını temenni ettiğini vurguladı. 

Odamız Antalya Şube Başkanı Sayın 
Ali Topdemir konuşmasında, CBS`nin 
günümüzün en önemli yönetim 
araçlarından biri olduğu, insanlığın 
ihtiyaç duydu bilginin % 85-90`ının 
konuma dayalı bilgiler olduğu, farklı 
kurum, kuruluş ve kişiler tarafından 
etkin olarak kullanılmasının bu 
sebepten ileri geldiğini belirtti. CBS 
kullanıcılarının çeşitliliğinin sonucu 
olarak, farklı kurumlar tarafından farklı 
ölçekte ve standartta coğrafi bilgilerin 
bir arada kullanılmasının idari ve 
teknik sorunları ortaya çıkardığını yeni 
sistemlere geçilmesi noktasındaki en 
önemli sorunun idareler arası yetki 
çatışması olduğunu vurguladı. Sayın 
Topdemir, bilginin insanlık adına 
anlamlı yönetilmesi gerektiğinin, bu 
sebeple istenen kalite ve yeterli düzeyde 
verinin olması durumunda CBS ile 
çok geniş alanda insanlık adına plan, 
program ve politika üretilebileceğini 
belirtti. 

Ardından HKMO Genel Başkanımız 
A. Fahri Özten tüm katılımcıları 
selamlayarak başladığı konuşmasında, 
Oda olarak kuruluşumuzdan bu yana 
aklın ve bilimin ışığında yürümeyi 

ilke edindiğini, bilim, teknoloji ve 
mühendisliği insanlık adına, ülke 
kalkınmasında ve gelişmesinde 
toplum yararı yönünde kullanmayı 
kamu ve toplumsal bir görev olarak 
gördüğünü belirtti. Türkiye de deprem 
gerçeği üzerinde duran Sayın A. Fahri 
Özten, Türkiye nüfusunun, sanayi 
yapılaşmasının, barajların büyük oranda 
deprem bölgelerinde yer aldığını ifade 
ederek, mevzuat düzenlemelerindeki 
eksikliklerin, arazi kullanım planlarının 
ve kent yerleşim planlarının güncel 
olmadığının ya da tamamlanmadığını 
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planlama sürecinde bilimsel, teknik 
ve mühendislik verilerinin göz ardı 
edildiğinin vurguladı. CBS`nin 
alt bileşenlerinden olan Afet Bilgi 
Sistemlerinin kurulmasının ve 
iletilmesinin, öneminin ve gerekliliğinin 
Van depremi ile bir kez daha ortaya 
çıktığını belirtti. 

Genel Başkanımız, CBS Genel 
Müdürlüğü`nün kurulmasının önemli 
bir gelişme olduğunu, bu kurumun 
günlük politikalardan uzak bir 
yaklaşımla, donanımlı, üretken, nitelikli 
mühendis ve uzmanların yönetiminde 
bir kurumsal yapı niteliğinde 
örgütlenmesi gerektiğinin öneminin 
altını çizdi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Mehmet Soğancı konuşmasında, 
ana teması “Ortak Aklın Adresi” 
olan, CBS 2011 Kongresinde, farklı 
kurum ve kuruluşlardan katılımcılarla, 
mühendislik, mimarlık ve planlama 
alanlarında politika üretmede, 
bireyin hayat kalitesini yükseltecek 

bilgi ve teknolojiler geliştirmesinde 
temel araç olan CBS’nin her yönüyle 
değerlendirileceğini vurguladı. 
Mühendisler mimarlar ve şehir 
plancılarının, düşünen, tasarlayan, 
sorgulayan ve üreten beyinler olarak, 
ilerlemeyi toplumsal yarara dönüştürerek 
insanlık onuruna yaraşır, çağdaş bir 
yaşamın yaratılması için tarihsel 
sorumlulukla, çalışmalarını, bilgilerini 
kamu yararını gözeterek paylaşmaları 
gerektiğini belirtti. 

Güncel ve doğru bilginin, başta kurum, 
kuruluş ve yöneticiler olmak üzere, 
tüm bireylerin her türlü toplumsal 
karar alma sürecini olumlu yönde 
etkilediğini, CBS`nin her türlü karar-
destek faaliyetinin en önemli aracı haline 
geldiğini ve çağımızın güçlü bir bilgi 
yönetim bakışı olduğunu söyleyen Sayın 
Soğancı, bu bakışın birliktelik anlayışı 
ile modellenmesi gerektiğini belirterek, 
deprem bölgesi olan ülkemizde CBS`nin 
özellikle afet yönetim sistemi için çok 
önemli olduğunu vurguladı. 

Sözü alan Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü, CBS’nin gelişen 
modern dünyada önemli bir işleve 
sahip olduğunu, bi çok alana katkıda 
bulunduğunu, zamandan tasarruf 
ettirdiğini dile getirerek, yerel yönetimler 
olarak CBS’nin gelişimi ve kullanımının 
yaygınlaştırılması için elden gelenin 
yapılması gerektiğini, düzenlenen 
kongrenin yol gösterici olmasını 
dilediğini belirtti. 

CBS Kongre açılışının ardından Coğrafi 
Bilgi Teknolojileri Fuarı’nın bulunduğu 
alana katılımcılarla birlikte geçildi. 
Kongre süresince çeşitli firmaların 
ürünlerini sergilediği ve yazılımların 
tanıtıldığı fuar hep birlikte açıldı. 

 Öğle arasının ardından HKMO 
Kadastro Komisyonu Üyesi Ahmet 
Yaşayan başkanlığında “Birlikte 
Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak İçin 
CBS” konulu teknik oturum kongrenin 
ilk paneliydi. 

Açılış günün sonunda Porto Bello 
Hotel’de verilen kokteylde, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Akaydın CBS Kongresi 
katılımcılarıyla bir araya geldi. 
Tanışmanın, kaynaşmanın yaşandığı 
kokteyl ile kongre programının ilk günü 
sona erdi. 

Dört gün boyunca süren oturumlarla 
sunumlar tamamlanarak CBS kongre 
kapanış oturumuna geçildi. Kongre 
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Dursun Zafer Şeker’e teşekkür plaketi 
verilmesinin ardından, poster bildiri 
birincisine ve gençlik teknik oturumuna 
katkıda bulunan panelistlere plaketleri 
verildi. 

Oda Yönetim Kurulu adına İkinci 
Başkanı Hacı Hasan Tuzcu tarafından 
Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu 
Üyelerine, kongrenin gerçekleşmesinde 
emeği olan ve özverili çalışmalarda 
bulunan herkese teşekkür edildi. 

2011 Antalya Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi, Sonuç Bildirgesinin Kongre 
Sekreteri ve Antalya Şube Sekreteri Ümit 
Ertürk tarafından okunması ile son 
buldu. 

Antalya Şube Yönetim Kurulu olarak 
2011 CBS Kongresine ev sahipliği 
yapmış olmanın mutluluğuyla, katkı 
veren tüm kurum ve kuruluşlara, 
bilim insanlarına, öğrencilere, 
meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür eder, 
şükranlarımızı sunarız. 
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11. Dönem Yönetim Kurulu Görevi Devraldı

Antalya Tapu Kadastro VI. Bölge Müdürü ve Bağlı Müdürlükler 
Makamlarında Ziyaret Edildi

Yönetim Kurulunun şekillenmesinin 
ardından 20 Şubat 2012 tarihinde, 11. 
Dönem Şube Yönetim Kurulu asil üyeleri 
Ramazan Eciş, Muhsin Şenel, Yakup 
Öztürk, Veysel Barut, Selami Cengiz 
Yılmaz, Okan Hançer ve Murat Aslaner 
ve yedek üyelerin katılımıyla birlikte, 
10. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
II. Başkanı İbrahim Atçakarlar, Ümit 
Ertürk, Kazım Ay, İlhami Okudan, T. 
Fikret Horzum ve Yedek Üyeleri  Niyazi 
Ertan, Ufuk Aydın ve Okan Hançer’le 
HKMO Antalya Şubemizde 
toplanılarak sembolik devir teslim töreni 
gerçekleştirildi. 

2 Mart 2012 tarihinde, 11. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
Tapu Kadastro VI. Bölge Müdürü Sayın 
Mürsel Necmi Akkoca’yı Makamında 
ziyaret ettik. Bölge Müdürü Sayın 
Mürsel Necmi Akkoca 11-12 Şubat 
2012 tarihlerinde gerçekleşen 11. Şube 
Olağan Genel Kurulu sonrasında Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesinde yeni seçilen 11. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan 
Eciş ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik 
ederek yeni dönemde başarılar diledi. 

11. Dönem Şube Başkanı Sayın 
Ramazan Eciş ve 10. Dönem Şube 
II. Başkanı Sayın İbrahim Atçakarlar 
konuşmalarını yaptılar. Şube başkanı 
Ramazan Eciş yaptığı konuşmada, 
önceki dönem Yönetim Kurulu üyelerine 
hizmetleri ve çalışmaları için teşekkür 
etti. Genel Kurulların bir yenilenme 
ve tazelenme için fırsat oluşturduğunu 
belirtti. Meslek Odalarının Kentin 
önemli dinamiklerinden olduğu ve 
Toplum vicdanının yansıtılmasında 
ve dillendirilmesinde önemli bir işlevi 
olduğunu belirtti. Konuşmaların 
ardından eski Yönetim Kurulunu 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ramazan Eciş ise ziyaretimizde Şube 
II. Başkanımız Sayın Muhsin Şenel’in 
de Kadastro Müdürlüğü personeli 
olması sebebiyle ister serbest olarak 
çalışan meslektaşlarımız olsun isterse 
kamuda çalışan üyelerimizin Tapu 
Kadastro Müdürlüklerinde karşılaştıkları 
sorunların çözümüne yönelik ortak 
çalışmalar yapmak istediklerini 
belirterek Bölge Müdürümüzden bu 
konuda katkılarını beklediğini belirtti. 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

temsilen Şube Başkanı Ramazan Eciş 
tarafından İbrahim  Atçakarlar’a çiçek 
takdim edildi. Devamında 10. Dönem 
Yönetim Kurulu üyelerimize 2010–2011 
yıllarında göstermiş oldukları çalışmalar 
ve görevlerinin anısına Hizmet Plaketi 
takdim ettiler. 

Ramazan Eciş, Şube olarak cumartesi 
günleri söyleşilerine ilk katılımcı olarak 
Bölge Müdürümüzü davet etti. Bölge 
Müdürümüz Sayın Mürsel Necmi 
Akkoca bu daveti memnuniyetle kabul 
ettiğini belirterek meslektaşlarımızın 
yaşadıkları sorunlara yönelik her türlü 
çalışmaya katkı vermeye hazır olduklarını 
ve bu sorunların tespitine ve çözümüne 
yönelik bu türlü faaliyetlere her zaman 
katılacaklarını bildirdi. Bu Ziyaretimiz 
sırasında Sayın Bölge Müdürümüzün 
Konya Şubesinde olan üyelik kaydının 
Antalya Şubemize nakline yönelik 
dilekçesi de alındı. 

Bölge Müdürlüğümüz ziyareti 
kapsamında Antalya Kadastro İl Müdürü 
Sayın Recep Günaslan makamında 
ziyaret edildi. Yapılan ziyarette 
meslektaşlarımızın sorunları dile getirildi 
ve çözüme yönelik öneriler konuşuldu. 
Sayın İl Müdürümüzün Konya 
Şubesinde olan üyelik kaydının Antalya 
Şubemize nakline yönelik dilekçesi de 
alındı. Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz 
binasında bulunan Kepez ve Konyaaltı 
Tapu Sicil Müdürlerine de ziyaret 
gerçekleştirildi. 
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Mustafa Akaydın Makamında Ziyaret Edildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Kadın Üyelerimiz Ziyaret Edilerek 
Hediyeleri Sunuldu

5 Mart 2012 tarihinde, 11. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Mustafa Akaydın’ı Makamında 
ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Mustafa Akaydın, 11-12 
Şubat 2012 tarihlerinde gerçekleşen 11. 
Şube Olağan Genel Kurulu sonrasında 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şubesinde yeni seçilen 
11. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ramazan Eciş ve Yönetim 
Kurulu üyelerini tebrik ederek; Kentimiz 
ile ilgili sorunların çözümünde Meslek 
odalarının görüşlerine büyük önem 
verdiklerini belirterek Kırcami bölgesinin 
imar sorunu, 2-B konusu, Kentsel 

11. Dönem Şube Başkanı Ramazan 
Eciş ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak; 
Şubemize kayıtlı tüm bayan üyelerimizin 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kutlanarak hediyeleri adreslerine teslim 
edildi. Ayrıca 11. Dönem Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Kamu Kurumlarında 
çalışan bayan meslektaşlarımızı 
Kurumlarında ziyaret ederek günlerini 
kutladı ve hediyeleri kendilerine takdim 
edildi. 

dönüşüm ve Büyükşehir Belediyesi 
İmar Yönetmeliği konusunda yapılan 
çalışmalarda gelinen son durumu anlattı. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ramazan Eciş ise Büyükşehir Belediyesi 
İmar Yönetmeliğinde Mesleğimiz 

adına elde edilen yeni kazanımlardan 
dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Mustafa Akaydın’a teşekkür 
ederek kentimizin sorunlarıyla ilgili 
olarak Meslek Odamız olarak yapılan 
çalışmalara her zaman katkı vermeye 
hazır olduklarını belirtti. Şubemizin 
kuruluşunun 20. yılı olması sebebiyle 
yıl içinde çeşitli etkinlikler düzenlemeyi 
planladıklarını söyleyerek bu 
etkinliklere katılımlarını ve desteklerini 
beklediklerini söyledi. Ayrıca Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
olan Meslektaşımız Sayın Ali Özkayacan 
ile Harita Şube Müdürü Sayın Deniz 
Dönmez makamlarında ziyaret edilerek 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
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Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk
Bursa Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası üyeleri, 4 Ekim 2011 tarihinde 
Sümbüllü Bahçe Konağı’nda düzenlenen 
kahvaltıda bir araya geldi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Bursa Şubesi Başkanı Ufuk 
Ay, Yönetim Kurulu ve Oda üyelerinin 
aileleriyle birlikte katıldıkları kahvaltıda 
mühendisler, bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşarken, keyifli sohbetlere 
de imza attılar.

Oda Başkanı Ufuk Ay, her sene düzenli 
olarak gerçekleştirdikleri kahvaltıyla, yeni 
mezunlarla tanışma ve meslek hakkında 
görüş alışverişinde bulunma fırsatı 
yakaladıklarını söyledi.

Meslek hakkında üyelerin beklentilerinin 
ve sorunlarının konuşulduğu kahvaltıda 
HKMO Başkanı Ufuk Ay, tüm üyelerin 
görüşlerini aldı ve Oda ve meslek 
hakkında çeşitli bilgiler verdi. Yeni 
mezun olan genç mühendislerin üyelerle 

kaynaşmasını amaçladıklarını söyleyen 
Ay, bu tarz toplantıların bundan sonra ki 
günlerde de devam edeceğini söyledi.

Gemlik Belediye Başkan 
Vekili Av. Refik Yılmaz 
Ziyaret Edildi

TMMOB-Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Ay, 
Yönetim kurulu üyeleri ve Oda üyesi 
meslektaşları ile 21.12.2011 Çarşamba 
günü Gemlik Belediye Başkan Vekili Av. 
Refik Yılmaz’ı ziyaret etti.

Başkan Ufuk Ay, geçmişte Yalova-
Gölcük depreminin ışığında yaptıkları 
basın açıklamasında ve söylemlerinde 
“ülkemizin özelliklede şehrimizin 
önemli bir deprem kuşağında yer 
aldığını depremlerin sürekli olarak 
gündemimizde olması gerektiğini ve 
tüm bireylerimiz ve kurumlarımız 
ile hazırlıklı olmamız gerektiğini 
belirttiklerini, bu çerçevede öncelikli 
olarak okulların, hastanelerin 
deprem testlerinin bitirilmesini ve 
hasarlı olanların kaldırılması ya 
da güçlendirilmesinin gerektiğini 

belirtmişti. Ayrıca Ovaakça Doğalgaz 
Çevrim Santrali, Organize Sanayiler 
içerisindeki enerji santrallerinin, 
kimyasal üretim yapan tesislerin, 
özellikle de Gemlik Azot Fabrikası gibi 
tehlikeli olabilecek tesislerin bir an önce 
güçlendirme çalışmalarının yapılması, 
gerekiyorsa kapatılması gerektiğini” 
belirtmişti.

Gemlik Azot Fabrikası tesisleri 
büyütülerek, tamda fay hattı üzerinde 
olan bu bölge üzerine yaklaşık 220.000 
m3 kapasiteli yeni tesis ve petrol 
depolama alanları ve fabrikaları yapılmak 
istenmektedir.

Bursa şehri yılın 350 günü rüzgarı 
kuzeyden almaktadır. Olası bir deprem 

ya da felaket halinde azot gazının 
ve diğer ürünlerin tarım alanlarına, 
çok büyük zarar vereceği, rüzgarların 
etkisi ile tüm canlı hayatı yok edeceği 
mutlaktır. Ayrıca tehlikeli maddeler 
rüzgarın etkisi ile Bursa şehrini de tehdit 
edecektir.

Bilim adamlarının tespiti sonucu 
İstanbul açıklarında Gemlik Körfezi 
ve Bursa Ovasında bir depremin olma 
olasılığı oldukça artmıştır. Yeni tespitlere 
göre son 3 yıl içerisinde 27 cm zeminde 
çökme belirlenmiştir.

Bu konuda Gemlik halkının ve 
Belediyesinin duyarlılığına tüm sivil 
toplum kuruluşlarının olduğu gibi 
Odamız da katkıda bulunacaktır.

Belediye Başkanı Vekili Av. Refik 
Yılmaz’da turizm tesisleri, tarım alanları 
ve kenti ile güzel bir belde olan Gemlik’e 
zarar verecek her türlü tesise, yatırıma 
karşı durmakta olduklarını ve herzaman 
Gemlikliler , STK’lar ve Odaların desteği 
ile de karşı duracaklarını belirtti.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi Yapıldı
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi (HKMO) ve NetCAD 
Ulusal CAD VE GIS Çözümleri A.Ş, 
Şube konferans salonumuzda NetCAD-
CBS eğitimi düzenledi.

Eğitime tekniker,harita mühendisi 
üyelerimiz ve şehir plancısı belediye 
çalışanları katılmıştır.2 gün süren 
eğitim sonunda katılımcılara NetCAD 
Ulusal CAD VE GIS Çözümleri A.Ş.  
tarafından sertifika verilmiştir.
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Balıkesir Temsilciliği Ziyaret Edildi

7 Aralık 2011 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuz Balıkesir Temsilciliğimizi 
ziyaret etmiştir.  Ziyarette denetleme 
kurulu raporları doğrultusunda 
belirlenen temsilcilik dosyalarındaki  
eksiklikler üzerinde durulup, 
Mühendislik ücret cetveli ve yöresel 
katsayılar hakkında görüşüldü.

En az ücret tarifesine uyulması gerektiği, 
sözleşmelerin eksiksiz olarak cetvele 
uygun doldurulması aksi durumda 
onaylanmaması, MDU işlemleri 
sırasında kesilmiş olan faturaların 
aranması ve en az ücret cetveli ile 
karşılaştırılması, HKMO tüzesine 
uygun olarak denetimlerin yapılması, 
faturaların kesilmemesi ya da eksik 
kesilmesinin fiyat kırımları ve haksız 
rekabete neden olduğu, bu durumunda 
üyeler arasında sorunlara neden olduğu 
belirtildi. 

Şube Başkanımız Ufuk Ay, SHKMM’ce 
hazırlanan her türlü tasdike ya da tescile 
tabi işlemde MDU zorunluluğunu 
dile getirdi. MDU işlemlerinin üyeler 

arasında haksız rekabetin önlenmesi, 
mesleğimiz ve yaptığımız işlemlerin 
öneminin kavranması bakımından da bir 
gerekliliktir. 

Her iki yılda bir TMMOB adına 
HKMO’mızca düzenlenen CBS 
kongresinin 2013 yılında Bursa’da 
düzenlenmesine yönelik HKMO ve 
TMMOB nezdinde olumlu görüşmeler 
alındığı belirtilerek Kongrenin Şube 
etkinlik alanında mesleğimize ve 
üyelerimize önemli katkılar sağlayacağı 
muhakkaktır. Konu ile ilgili olarak yerel 
yönetimlerle de olumlu görüşmeler olmuş 
ve Bursa’da düzenlenmesine yönelik 
olarak görüş birlikteliğine varılmıştır.

Balıkesir İl Temsilcimiz Ayhan Baltacı 
HUS konusunun kangren haline 
geldiğini, İmar Müdürlüğünce HUS’un 
üzerine düşülmesi ve çözüm arayışı 
içinde olunması gerektiğini vurgulamış, 
temsilciliğe ait bir mekan olması 
gerektiğini dile getiren Baltacı Mesleki 
Denetim işlemlerinin daha iyi ve hızlı 
yapılabilmesi için pos cihazı talebinde 
bulunmuştur. Diğer meslek odalarının 
yıllar önce temsilcilik mekanı sorunlarını 
çözdüğünü bu konunun üyelerimizin 
bir arada olabilmesi ve kurumsallık 
açısından da önemli olduğunu belirtti. 

Üyelerimizde Mühendislik Hizmet Ücret 
Cetvelinin, özellikle HUS projelerinde 
taşradaki uygulamaların ve sıkıntıların 
doğrultusunda yaygınlaştırılabilmesi için 
HKMO tarafından Kurumların Genel 
Müdürlüklerine, yerel yönetimlere ve 
Bakanlıklara girişimlerde bulunulmasını, 

uygulama birliği sağlanabilmesi içinde 
yerel yönetimlere genelgeler ya da 
talimatlar yayınlanması için çalışılması 
gerektiği belirtildi.

Ayrıca HUS ve Tapu Planları Tüzüğü 
gereği hazırlanan Vaziyet Planı, Bağımsız 
Bölüm Planı işlemlerinde yapılan 
çalışmaların inşaata yönelik olması 
nedeniyle ücretlerin belirlenmesinde 
parsel alanından daha çok inşaat alanının 
dikkate alınması gerektiği belirtildi. 

Ücretlerdeki kırımların en aza indiril-
mesinin MDU işlemlerinin yaygınlaş-
tırılması ve düzene koyulması ile olabi-
leceği sonucuna varıldı. Bu konuda da 
LİHKAB’lar için düzenlenmiş olan ve 
HKMOBİS üzerinden takibi yapılan sis-
temin sözleşme düzenlemek ve sözleş-
melerin HKMO tüzesine uygunluğunun 
denetlenmesi açısından önemli olduğu, 
bu sistemin SHKMMH deki birçok so-
runa çözüm olacağı görüşü oluştu. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin 
yeni kurulan bölümlerinden olan 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü’nün ilk bilimsel etkinliği olan 
6 ocak 2012 tarihinde yapılacak olan 
“Harita ve Kadastro Mühendisliğinin 
Çanakkale’de Mühendislik 
Hizmetlerindeki Yeri ve Önemi Paneli” 
ne katkıda bulunacaklarını da sözlerine 
ekleyen Şube Başkanımız  Ufuk Ay, 
CBS konusunun üzerine düşüldüğünde 
meslek yaşamımızda yeni iş alanları 
açacağını ve yapılacak CBS kongre 
ve panellerinin Harita Mühendisliği 
Bölümü bulunan üniversitelerin olduğu 
illerde yapılması gerektiğini de vurguladı.

Kamulaştırma 
Bilirkişiliği Eğitimi 
Yapıldı
24 Kasım 2006 tarih ve 26356 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren ‘‘Kamulaştırma Davalarında 
Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların 
Nitelikleri Ve Çalışma Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik ‘‘kapsamında daha önce 
duyurusu yapıldığı gibi 26 kasım  2011 
tarihinde kamulaştırma Bilirkişi Meslek 
İçi Eğitim Kursu şube binamızda 
düzenlenmiştir.   Eğitim öncesi 
eğitimlere başladığımız yıldan bu yana 
eğitici olarak desteklerini esirgemeyen 
şube üyelerimiz fikri haşal ve ismail 
duyar’a yönetim kurulumuz tarafından 
plaket verildi. 
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Çanakkale Temsilciliği Ziyaret Edildi

6 Aralık 2011 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuz Çanakkale Temsilciliğimizi 
ziyaret etmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin 
yeni kurulan bölümlerinden olan Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
ziyaret edildi. Ziyarette Bölüm Başkanı 
Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel ve 
öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Cüneyt 
Erenoğlu İle görüşüldü. Bölümün 
yapacağı ilk bilimsel etkinliğini 6 Ocak 
2012 tarihinde yapılacak olan “Harita ve 
Kadastro Mühendisliğinin Çanakkale’de 
Mühendislik Hizmetlerindeki Yeri ve 
Önemi” paneli kararlaştırıldı

Bölüm Başkanı Sayın Yard. Doç. Dr. 
Mehmet Ali Yücel Harita Kadastro 
Mühendisliğinin Çanakkale’de ve 
çevresinde tanınabilmesi ve etkinliğinin 
arttırılması için Valilik, Yerel Yönetimler 
ve Kurumlar çapında duyuruların 
yapıldığı, zaman zaman kurumlarla 
görüşmelerin yapıldığını belirtti. 

Çanakkale Temsilcimiz Ahmet Özgür 
de CBS nin yerel yönetimlere yatırımla-
rın yönlendirilmesinde yapacağı katkıla-
rın yanı sıra emlak vergileri, su tahsilatı 

başta olmak üzere  önemli bir gelir kapı-
sı olacağını, kaynak ısrafının önleneceği-
ni belirtti. Ayrıca Özgür, SHKM’nin ve 
Hizmetlerinin öneminin artmasının fiyat 
kırımlarının önüne geçilmesinden geçti-
ğini, serbest çalışan üyelerle bir toplan-
tı yapılarak bu konuda bir çalışma yapı-
lacağını belirtti. Sonrasında tüm üyele-
rin davetli olduğu toplantıda denetleme 
kurulu raporları doğrultusunda belirle-
nen temsilcilik dosyalarındaki  eksiklik-
ler üzerinde duruldu. 

Mühendislik ücret cetveli ve yöresel 
katsayılar hakkında görüşüldü.

En az ücret tarifesine uyulması gerektiği, 
sözleşmelerin eksiksiz olarak cetvele 
uygun doldurulması aksi durumda 
onaylanmaması, MDU işlemleri 
sırasında kesilmiş olan faturaların 
aranması ve en az ücret cetveli ile 
karşılaştırılması, HKMO tüzesine 
uygun olarak denetimlerin yapılması, 
faturaların kesilmemesi yada eksik 
kesilmesinin fiyat kırımları ve haksız 
rekabete neden olduğu, bu durumunda 
üyeler arasında sorunlara neden olduğu 
belirtildi.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, SHKMM’ce 
hazırlanan her türlü tasdike yada tescile 
tabi işlemde MDU zorunluluğunu dile 
getirdi. 

Her iki yılda bir TMMOB adına 
HKMO’mızca düzenlenen  CBS 
kongresinin 2013 yılında Bursa’da 
düzenlenmesine yönelik HKMO ve 

TMMOB nezdinde olumlu görüşmeler 
alındığı belirtilerek Kongrenin Şube 
etkinlik alanında mesleğimize ve 
üyelerimize önemli katkılar sağlayacağı 
muhakkaktır. Konu ile ilgili olarak yerel 
yönetimlerle de olumlu görüşmeler 
olmuş ve Bursa’da düzenlenmesine 
yönelik olarak görüş birlikteliğine 
varılmıştır.

Üyelerimizde Mühendislik Hizmet Ücret 
Cetvelinin, özellikle HUS projelerinde  
taşradaki uygulamaların ve sıkıntıların 
doğrultusunda yaygınlaştırılabilmesi için 
HKMO tarafından Kurumların Genel 
Müdürlüklerine, yerel yönetimlere ve 
Bakanlıklara girişimlerde bulunulmasını, 
uygulama birliği sağlanabilmesi için 
de yerel yönetimlere genelgeler ya da 
talimatlar yayınlanması için çalışılması 
gerektiği belirtildi.

Ayrıca HUS ve Tapu Planları Tüzüğü 
gereği hazırlanan  Vaziyet Planı, Bağımsız 
Bölüm Planı işlemlerinde yapılan 
çalışmaların inşaata yönelik olması 
nedeniyle ücretlerin belirlenmesinde 
parsel alanından daha çok inşaat alanının 
dikkate alınması gerektiği belirtildi. 

Ücretlerdeki kırımların en aza indiril-
mesinin MDU işlemlerinin yaygınlaş-
tırılması ve düzene koyulması ile olabi-
leceği sonucuna varıldı. Bu konuda da 
LİHKAB’lar için düzenlenmiş olan ve 
HKMOBİS üzerinden takibi yapılan sis-
temin sözleşme düzenlemek ve sözleşme-
lerin HKMO  tüzesine uygunluğunun 
denetlenmesi açısından önemli olduğu, 
bu sistemin SHKMMH deki bir çok so-
runa çözüm olacağı görüşü oluştu. 

Toplantı, Hakkâri Çukurca’da çıkan 
çatışmada şehit olan 24 askerimiz 
için saygı duruşuyla başladı. Şube 
Başkan’ımız Ufuk Ay, günün önemiyle 
ilgili konuşmasını yaptı. Şehitlerimize 
rahmet, ulusumuza sabır dileklerinde 
bulundu.  Daha sonra toplantı gündemi 
olan hus sayılarının kesinleşmesi 
konusuna geçildi.

Serbest çalışan üyelerimiz, bu konuyla 
ilgili sıkıntılarını dile getirdiler. Mal 
sahibinin vazgeçmesi, vize harcının 
yatırılmaması, inşaata başlama süresi 2 
yıl olduğu için 2 yıl boyunca üzerlerinde 
iş görülmesi gibi nedenlerden dolayı sayı 
sıkıntısı yaşadıklarını anlattılar. Fikir 
alışverişinde bulunarak uygulanabilecek, 
farklı çözüm önerilerinde bulundular. 

Serbest Çalışanlar Toplantısı Yapıldı
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Üyelerimiz Geleneksel Şube Yemeği’nde Bir Araya Geldi
Geleneksel Şube Yemeği Almira Otel’de 
gerçekleştirildi. Geceye, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi yönetimi, eski başkanlar ve Oda 
üyeleri aileleriyle birlikte katıldı.

Gecenin açılışında konuşan HKMO 
Şube Başkanı Ufuk Ay, geceye katılan 
tüm konuklara teşekkür etti. Odanın 
kurulduğu 1992 yılından bu yana 
ülke ve kent gündemindeki sorunlara 
karşı yakın ilgi gösterdiğini belirten 
Ay, sorumluluklarının bilincinde 

çalışmalarına devam edecekleri mesajını 
verdi. Şube Başkanı Ufuk Ay  Geceye 
katkıda bulunan Ulusal Cad Çözümleri 
A.Ş. ve Litera Grup firma yetkililerine 
teşekkür plaketi verdi.

Geceye katılım oldukça yüksek olurken, 
oda üyeleri de keyifli dakikalar yaşadı. 
Ayrıca HKMO bünyesinde meslekte 
25’nci yıllarını tamamlamış üyelere 
teşekkür plaketleri, yeni üyelere ise rozet 
takdim edilirken, gecenin sonunda 
HKMO Bursa Şubesi Başkanı Ufuk Ay, 

Oda yönetim kurulu üyeleri ve Şube 
Eski Başkanları tarafından pasta kesildi.

Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu Tamamlandı

Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu 18 
Şubat 2012 tarihinde Bursa Akademik 
Odalar Birliği Yerleşkesi Toplantı 
Salonunda yapıldı. 

Genel Kurula HKMO Genel Başkanı 
A. Fahri Özten, HKMO Delegesi 
Mustafa Erdoğan, TMMOB Bursa 

İKK sekreteri Fikri Düşünceli, İnşaat 
Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı 
Necati Şahin,Orman Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanı Şerafettin 
Bayraktar, Elektrik Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı Remzi Çınar, Kimya 
Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı 
Ali Uluşahin, önceki dönemler Şube 
Başkanlarımız, İl ve İlçe temsilcilerimiz 
ile çok sayıda meslektaşımız katıldı.

Divan Başkanlığını 5. ve 6. dönemlerde 
Şube Başkanlığı görevlerini yürüten 
Temel Öztürk, Başkan yardımcılığını 
Murat Sancak, yazman üyeliği Nesrin 
Tuncer ve Hakan Köse üstlenmiştir. 
Genel Kurulun harita ve kadastro 
mühendislerine yakışır şekilde bu derece 

kaliteli geçmesinde katkısı bulunan başta 
Divan Başkanlığı, konuk katılımcılar, 
Çağdaş Demokrat Harita Mühendisleri 
Grubu, Demokrat Harita Mühendisleri 
Grubu ile Genel Kurulumuzu 
onurlandıran meslektaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunarız.

19 Şubat 2012 Pazar günü  HKMO 
Bursa Şube binamızda yapılan 
seçim sonucunda “Demokrat Harita 
Mühendisleri” seçimi kazanmıştır.

Karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde, 
sıcak bir havada geçen 11. Olağan 
Genel Kurulumuzun mesleğimize, 
meslektaşlarımıza, Milletimize ve 
Ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi  (HKMO) ile Okan 
Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği 
ve ‘Serbest Piyasa Kurulu (SPK) 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı 
Kursu Şube konferans salonumuzda  
yapıldı. 

Kursa Harita ve Kadastro Mühendisleri 
yanında, inşaat mühendisi, mimar, şehir 

plancısı, işletme, muhasebe ve resmi 
kurumlarda çalışan kursiyerlerimiz de 
iştirak etmiştir. 

Her yılın Ocak, Mayıs ve Eylül ayları 
olmak üzere yılda 3 kez yapılan 
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı 
Lisans Sınavı’na başvuru sınavdan 
yaklaşık 3 ay önce http://www.spk.gov.tr 
ya da http://spk.anadolu.edu.tr internet 
adresinden yapılmaktadır. Adayların 
asgari 4 yıllık üniversite mezunu olması 
ve 3 yıllık tecrübe koşulunu belgelemesi 
gerekiyor. 

Şubemizin  SPK Gayrimenkul Değerleme 
Uzmanlığı Kursu Yapıldı
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Lisanslı Değerleme Uzmanlarının Katılımı İle 
İstişare Toplantısı Düzenlendi

Şubemizce 24 Eylül 2011 tarihinde 
BAOB yerleşkesinde ilimizde faaliyet 
gösteren lisanslı değerleme uzmanlarının 
katılımı ile tanışma ve mesleki 
sorunların tartışıldığı istişare toplantısı 
düzenlenmiştir.

Toplantıya Şube Yönetim Kurulumuzu 
temsilen Şube Başkanı Ufuk Ay, Şube 
Yazmanı Ahmet Ergin Muşlu, Şube 
Saymanı A.Faruk Çolak, Üyeler Mesut 
Özen, Ömer Zozik ve İsmail Duyar 
katılmışlardır.

Şube Başkanı Ufuk Ay, toplantıya 
katılan Lisanslı Değerleme Uzmanlarına 
Şubemizin değerleme faaliyeti yapan 
üyeleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi vermiş ve adli ve 
idari yargı bilirkişilikleri hakkında 
tecrübelerini aktarmış, gelen soruları 
cevaplamıştır.

Şube Yönetim Kurulu Üyesi İsmail 
Duyar ise adli ve idari yargı bilirkişiliği 
ile ilgili yasal mevzuata göre bilirkişilik 
kurumu hakkında kamuda ve gerekse 
özel sektörde görev yapan üyelerimizin 
ve değerleme uzmanlarının sorunlarını 
dile getirerek, sorunları çözümü 
noktasında odamızın ve şubemizin 
gösterdiği gayreti ifade etmiştir. 

Toplantıya katılan üyelerimiz ve Lisanslı 
Değerleme Uzmanları tarafından aşağıda 
belirtilen konular dile getirilmiştir.

Lisanslı Değerleme Uzmanlarının 
mesleki sorunları ile ilgili daha etkin 
çözüm yolları uygulamaya konulması ve 
sorunların çözümünün takip edilmelidir. 

(Sorunların başında kamu kurumlarında; 
evrak temininde yavaşlık, uygulamada 
birliğin sağlanamamasıdır)  

İcra ve Kamulaştırma Bilirkişiliği 
konusunda, meslektaşlarımızın yetkin ve 
yeterli olduğu, tüm yargı organlarında 
bilirkişi olarak görev alabilecekleri, 
bu konudaki sorunlarının çözümü 
noktasında gerekli çalışmaların 
yürütülmelidir. Üyelerimizi bir araya 
getiren ve son derece yararlı geçen 
toplantının sonrasında ilgili mercilerin 
ziyaret edilmesi ve uygulamalar 
hakkında bilgilendirme yapılması görüşü 
oluşmuştur. 

İnegöl Temsilciliği Ziyaret Edildi
HKMO Genel Merkezimizden gelen 
“Denetleme Kurulu Raporu” gereği 
sonuçların değerlendirilmesi için İnegöl 
Temsilciliğimize ziyaret yapıldı.

17 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen 
ziyarete Şubemizden Ufuk Ay, Ali Faruk 

Çolak, Hakan Bebek, Mesut Özen ve 
Ahmet Ergin Muşlu katıldı.  Şubemize 
bağlı İnegöl üyelerimizin de katıldığı 
toplantıda eksiklikler değerlendirilerek 
tüm üyelere işleyiş hakkında bilgi  
verildi.

11.Olağan Genel Kurul ve Seçimleri 
ardından yapılan ilk toplantıda Yönetim 
Kurulumuz, aşağıda belirtildiği gibi 
görev dağılımını yaparak çalışmalarına 
başlamıştır. 

11.Dönem Yönetim Kurulu Asıl 
Başkan : Ufuk Ay  
II.Başkan : Ali Faruk Çolak  
Yazman : Kubilay Öksüz  
Sayman : Ahmet Ergin Muşlu  
Üye : Hüdai Çaltı  
Üye : Hüseyin Serkan Bulut  
Üye : Atilla Yurttaş  

11. Dönem Yönetim Kurulu Yedek
Mehmet Gültekin
Hakan Köse
Selin Ataman
Mehmet Öksüz
Burak Muhammet Kaplan
Mücahit Enat
Serdar Burak Uslu

Yönetim Kurulu Görev Dağılımları ve Devir Teslim İşlemi Yapıldı
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HKMO Diyarbakır 10. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Sevgili Zeynel Abidin Öztürk’ü Vefatının 1. Yılında Andık

Mesleğe Yeni Başlayan Meslektaşlarımızla Tanışma 
Yemeğinde Bir Araya Geldik

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu 
21 Ocak 2012 tarihinde Şube hizmet 
binamızda yapıldı. 10. Dönem Olağan 
Genel Kurulumuza, İnsan Hakları 
Derneği, TMMOB Diyarbakır 
İKK bileşenleri, Şubemize Bağlı 
Temsilciliklerimiz ve üyelerimizin 
katılımı ile gerçekleşti. Divan 
Başkanlığına Ali Rıza Ayduran, Divan 
Başkan Yardımcılığına Veysel Çeri,   
Divan Yazman üyeliklerine ise Kadri 
Dolu ve Erman Şimşek seçildiler. 

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Diyarbakır 
Şubemizin Kurucu Yönetim Kurulu 
Üyesi, II. Dönem Diyarbakır Şube 
Başkanı, HKMO Diyarbakır İl 
Temsilcimiz sevgili Zeynel Abidin 
Öztürk’ü vefatının 1. yılında 24 Ocak 
2012 tarihinde mezarı başında andık. 

Amansız hastalığı sonucu aramızdan 

ayrılan sevgili Zeynel Abidin Öztürk 
yaşamı boyunca hep emekten ve barıştan 
yana onurlu bir mücadele içerisinde 
aktif yer almıştı. Anlayışı mücadele 
arkadaşlarına ve bizlere her zaman ışık 
tutacaktır. 

Kendisini bir kez daha saygı ve sevgiyle 
anıyoruz. 

Diyarbakır’da kamu kurumlarına yeni 
atanan meslektaşlarımızın Oda ile olan 
ilişkilerinin geliştirilmesi, Oda faaliyetleri 
hakkında bilgilendirme ve tanışma 
amaçlı bir yemek düzenlenmiştir. 
Yemeğe meslektaşlarımız yoğun ilgi 

göstermiştir. Farklı kurumlarda çalışan 
meslektaşlarımız düzenlenen yemek ile 
tanışmaları ve kaynaşmaları sağlanmıştır. 
Katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz. 

Genel Kurulun açılışında ilk olarak 
9. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Bilen, İnsan Hakları 
Derneği MYK üyesi  Şevket Akdemir, 
İKK Sekreteri ve Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Jehat Şengal, Makine 
Mühendisleri Odası Başkanı Mesut 
Çelik ve eski HKMO Diyarbakır 
Şube Başkanlarından Talip Kıran birer 
konuşma yaptılar. Konuşmaların büyük 
çoğunluğu bölgemizde yaşanan Kürt 
sorunu ve son dönemde gerçekleşen 
gözaltılar sonucu aralarında TMMOB 
üyelerinin, Belediye Başkanlarının, 
Sivil Toplum Örgütü Temsilcilerinin 
tutuklanmaları, Şırnak’ın Uludere 
ilçesine bağlı Ortasu Köyü’nde yaşanan 
insanlık dışı katliam konuları  ön 
plana çıktı. Bölgemizde yaşanan 
olaylara meslek örgütü olarak duyarsız 
kalınamayacağını ve Kürt sorunun 
barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiği 
vurgulandı. Ardından Şube Sekreteri 
Can Deniz Akdemir tarafından 9. 
Dönem Şube Çalışma Raporu sunuldu.  

Çalışma raporuna ilişkin yapılan 
görüşmelerin ardından yeni Yönetim 
Kurulu asil ve yedek adaylarının 
duyurusu yapıldı ve Oda Genel Kurul 
delege adayları belirlendi. Son olarak 
dilek ve temenniler bölümünde ise 
üyelerimiz 9. Dönem çalışmaları ve yeni 
dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin 
görüşlerini sundular. 

22 Ocak 2012 günü ise, HKMO 
Diyarbakır Şube hizmet binasında  tek 
liste olarak girilen seçim sonucunda 
“Yurtsever ve Demokrat Harita 
Mühendisleri” seçimi kazandı. Oluşan 
10. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
üyelikleri aşağıdaki gibi şekillenmiştir. 
   
1-Hüseyin Kırşan 
2-Helin İpek
3-Burhan Kılıç
4-Can Deniz Akdemir 
5-Resul  Gül
6-Suzan Doğan
7-Volkan Yılmaz Erdoğmuş  
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Tapu ve Kadasto Diyarbakır 7. Bölge Müdürlüğü Ziyaret Edildi 

Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir Makamında Ziyaret Edildi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun

14. 02. 2012 tarihinde Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şube Yönetim Kurulu olarak, Tapu 
ve Kadastro Bölge Müdürü Sinan 
Fidan ve Kadastro Şube Müdürü Ali 
Rıza Ayduran makamlarında ziyaret 
edildi. Bölge müdürlüğü ziyaretinde 
ülke genelinde harita ve kadastro 
mühendislerinin daha etkin ve işlevsel 
bir konuma geldiğini ve gelmeye 
devam edeceğini, kamu kurum ve 

06. 03. 2012 tarihinde şube yönetim 
kurulu olarak Diyarbakır Büyükşehir  
Belediye Başkanı Osman Baydemir 
makamında ziyaret edildi. Ayrıca 
Diyarbakır Büyükşehir  Belediyesi 
Genel Sekreteri Abdullah Sevinç 
de görüşmeye katıldı. Görüşmede 
Diyarbakır Büyükşehir  Belediyesinde 
harita mühendisi sayısının artırılması, 
kent bilgi sisteminin kurulması ve kent 
planlamasında harita mühendisinin rolü 
hakkında bilgi verildi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şubesi olarak, kadınların 
cinsel, fiziksel, psikolojik olarak şiddete 
uğramadığı, iş gücüne ve istihdama 
katılımlarının önündeki engellerin 
kaldırıldığı, kadınların öldürülmediği ve 

eşitliğin göz ardı edilmediği bir ülkede, 
insanca yaşama isteğimizi bir kez daha 
talep ediyoruz. Tüm bu olumsuzlukların 
içinden, 8 Mart`ın mücadele ruhuyla 
çıkılabileceğine olan inancımızla 
kadınların eşitlik ve özgürlük kavgasını 

selamlıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü Kutlu olsun. 

Yaşasın Tüm Emekçilerin Sömürüye 
Karşı Birlik ve Mücadelesi
Yaşasın Kadın Dayanışması

14. 02. 2012 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu olarak Diyarbakır Kadastro 
Müdürü Mahmut Alyakut makamında 
ziyaret edildi. Kurumlar arası diyalogun 
geliştirilmesi, Kadastro Kontrol 
Mühendislerinin özel bürolarla yaşadığı 
sıkıntıların aşılması, toplulaştırma 
işlerinin geldiği aşamalarla ilgili bilgi 
alış verişinde bulunuldu, kontrollük 
hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı 
nasıl yapılması gerektiği tartışıldı. 

kuruluşlarının koordineli çalışmasının 
önemini vurgulayan Fidan, mesleğimizin 
öne çıkarılması ile ilgili çalışmalarda 
her türlü katkıyı sağlayacağını, Bölge 
Müdürlüğü olarak Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası ile birlikte 
mesleğimizle ile ilgili tüm çalışmalarda 
uyum içerisinde olacaklarını ifade 
etmişlerdir. Ayrıca şubemiz tarafından 
yapmayı planladığımız etkinlikler 
hakkında görüş ve önerileri alınmıştır.  

Büyükşehir  Belediye Başkanı Osman 
Baydemir, belediyeye harita mühendisi 
sayısının artırılması için gerekli 
çalışmanın yapılacağını ve kent bilgi 
sistemini önemsediğini ve kent bilgi 
sistemi biriminin personel yapısının 
iyileştirilerek, kentin ihtiyaçlarına cevap 
verecek hale getirileceğini söyledi. 
Büyükşehir  Belediye Başkanı Osman 
Baydemir, ziyaretimizden memnuniyet 
duyduğunu, bundan sonrada görüş 

ve önerilerimizi paylaşmamızı istedi. 
Ziyaretimizden dolayı teşekkürlerini 
sundular. 

Ayrıca Kadastro Müdürlüğünde çalışan 
meslektaşlarımızla bir araya gelindi. 
Burada Kadastro Müdürlüğüne yeni 
atanan meslektaşlarımızın odayla olan 
ilişkilerinin daha işlevsel hale gelmesi ve 
üye kaydı olmayan meslektaşlarımızın 
odaya üye olmaları için davet edildi. 
Meslektaşlarımız Şube Yönetim 
Kurulunun ziyaretinden memnun 
olduklarını ve ziyaretlerin belli 
periyotlarla devam etmesini istediler. 
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Sevgili Gülseren Yurttaş’ı Kaybedeli 4 Yıl Oldu

Odamızın etkin bir üyesi olan ve 
uzun yıllar Şube Müdürlüğü görevini 
yürüten sevgili meslektaşımız Gülseren 

Yurttaş’ı, yeterli güvenlik önlemlerinin 
alınmaması sonucunda iş cinayetine 
kurban vermemizin dördüncü yılında, 
28 Eylül 2011 Sarayburnu Eski İSKİ 
Şantiyesi önünde TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu(İKK) tarafından 
bir basın açıklaması yapıldı. 
TMMOB İKK sekreteri Tores Dinçöz 
tarafından okunan basın açıklamasında, 
ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda her gün gerçekleşen, 
emekçilerin yaşamlarına mal olan 

iş kazaları ve iş cinayetleri ile ilgili 
gerekli önlemlerin hala alın(a)madığı 
belirtilerek, yaşananlar karşısında cezai 
yaptırımların ya yetersiz kaldığı ya da 
uygulanmadığı ifade edildi. 

Saygın ve onurlu kişiliğiyle iz bırakan, 
değerli arkadaşımız, yoldaşımız 
Gülseren Yurttaş’ı saygı ve sevgiyle 
anıyor, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda yürüttüğümüz mücadelemizi 
de siz değerli meslektaşlarımızla 
birlikte sürdüreceğimizi bir kez daha 
belirtiyoruz. 

Şube II. Başkanımız “Afet Riski Altındaki Yapı ve Alanları Hakkındaki Kanun 
Tasarısı” İle İlgili Ulusal Kanal’da Şube Görüşlerimizi Paylaştı

23 Ekim 2011 tarihinde Van’da meydana 
gelen deprem sonrası gündeme gelen 
“Afet Riski Altındaki Yapı ve Alanları 
Hakkındaki Kanun Tasarısı” ile ilgili 
Şube II. Başkanımız Mehmet Hışır 8 
Aralık 2011 tarihinde Ulusal Kanal’da 
canlı yayınlanan Ekopolitik programında 
Şubemizin konu ile ilgili görüşlerini 
paylaştı.

İmar Kanunu üzerinde genel bir çalışma 
ile yapılaşma ve kentlerle ile ilgili tüm 
sorunların(Kentsel dönüşüm, Deprem 
vb.) çözülebileceğini belirten Sayın 

Hışır, bölük pörçük çıkarılan yasalar ve 
yönetmelikler ile mevcut durumun daha 
da karmaşık hale geldiğini belirterek, 
inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları, 
kontrol mekanizmasının zayıflığı ve 
genel anlamda denetim eksikliğinden 
ötürü yaptırımlarında çok zayıf kaldığını 
ve caydırıcı olmaktan uzak olduğunu 
ifade etti.

Kanun tasarısı kapsamında TOKİ’ye 
devredilecek yetkilerin ve TOKİ’nin 
denetimden muaf olmasının kafaları 
karıştırdığını ifade eden Hışır, tasarı 

ile ilgili eksikliklerin ve çelişkilerin 
olduğunu belirtti. Mevcut kentsel 
dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan 
sorunların benzerlerinin veya daha 
büyüklerinin tasarının kanunlaşması 
halinde tekrar gündeme gelebileceği, 
ortaya çıkacak rantın büyüklüğü de göz 
önüne alındığında kamuoyunda konuyla 
ilgili kaygıların olduğunu dile getirdi.

Bakırköy, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören,  
Zeytinburnu, Fatih Bölge Toplantısı Yapıldı

Bakırköy, Esenler, Bahçelievler, 
Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, 
Fatih bölgelerindeki üyelerimizle 19 
Ocak 2012 tarihinde TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Bakırköy İlçe 
Temsilciliği’nde üyelerimizle bir araya 
geldik. 

Üyelerimizin geniş katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda; LİHKAB 

ile serbest çalışan meslektaşların 
uygulamaya yönelik sorunlarının olduğu 
dile getirilerek, özellikle LİHKAB 
yasa ve yönetmeliklerinin belirlediği 
hizmet alanlarının dışında kalan 
hizmetlerin ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün yayınladığı genelgelerin 
uygulamada ciddi problemlere 
neden olduğu belirtildi. Bu konunun 
Lisanslı Büro sahibi ile Serbest Büro 

sahibi meslektaşlarımız arasında yetki 
kargaşasına yol açtığı, dolayısıyla da 
Odanın bu duruma müdahil olmasının 
gereği dile getirildi. 



90 Şubelerimizden Haberler / İSTANBUL
Harita Bülteni Mart 2012

Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’nde Son Durum
Aramızdan ayrılışının dördüncü 
yılında meslektaşımız, eski Şube 
müdürümüz ve odamızın etkin bir 
üyesi olan Gülseren Yurttaş anısına 
düzenlediğimiz “Türkiye’de İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği’nde Son Durum” 
başlıklı söyleşi Doç. Dr. Gürkan Emre 
Gürcanlı’nın katılımıyla 28 Eylül 2011 
tarihinde Şubemizde gerçekleştirilmiştir. 

Şube Başkanımız M. Tevfik 
Özlüdemir yaptığı açılış konuşmasında 
meslektaşlarımızın işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda bilinçlenmeleri, 
alınacak önlemlerin yanı sıra yasal 
haklarımız konusunda bilgi sahibi 
olmaları ve bu çerçevede bilgi paylaşımı 
kanallarını oluşturmak amacıyla 
düzenlediğimiz etkinliğimize katılanları 
selamladı. 

Açılış konuşması sonrasında, Doç. Dr. 
Gürkan Emre Gürcanlı gerçekleştirdiği 
sunumda, Türkiye’de işçi sağlığı ve 
iş güvenliği konusunda gelinen son 
durum ile bilgi verdi. Sunumda, son 
dönemde yaralanmalı ve ölümlü 
gerçekleşen’iş kazaları’nda artış olduğu, 
gelişen teknoloji ve kaynaklara rağmen 
bu durumun önlenememesinin daha 
fazla kar uğruna işverenlerin, emekçileri 
güvencesiz, esnek ve tehlikeli çalışma 
şartlarına zorlamasına bağlı olduğunu 
ifade ederek, bunun faturasının yine 
emekçilere çıkarıldığını belirtti. Hemen 
hemen her gün basında gördüğümüz 
veya duyduğumuz iş kazalarının 
artık sıradan hale geldiğini belirten 
Sayın Gürcanlı, konuyla ilgili yasal ve 
yönetsel düzenlemelerin eksikliği ve 
tam anlamıyla uygulanamamasının 

sonucu olarak meydana gelen 
kazalardan istatistiki bilgiler verdiği 
sunumunun ardından, söyleşiye katılan 
konuklarımızın konuyla ilgili sorularını 
yanıtladı. 

Bizleri bilgilendiren Sayın Doç. 
Dr. Gürkan Emre Gürcanlı’ya ve 
etkinliğimize katılan tüm duyarlı 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Dünya CBS Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
Şubemiz Mekansal Bilişim ve CBS 
Komisyonu tarafından her yıl geleneksel 
olarak düzenlenmekte olan Dünya CBS 
Günü/GIS Day etkinliği, 15 Kasım 
2011 tarihinde İTÜ Taşkışla Yerleşkesi 
A-109 no’lu Seminer Salonunda 
gerçekleştirildi. 

İki teknik oturumdan oluşan ve 
beş konuşmacının sunum yaptığı 
etkinliğimiz, komisyon adınaProf. Dr. N. 
Necla Uluğtekin’in etkinliğin tarihçesi 
ve içeriğiyle ilgili değerlendirmelerde 
bulunduğu açılış konuşması ile başladı. 
İTÜ Geomatik Bölümü adına Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ergin Tarı ve HKMO 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir 
yaptıkları konuşmalarda CBS’nin 
dünden bugüne gelişimi CBS ile ilgili 
teknolojik gelişmeler ve CBS’nin 
mesleğimiz ve mesleğimiz dışındaki 
alanlarda güncel kullanımı, bilimsel 
eğitimdeki yeri ve yararları hakkında 

çeşitli değerlendirmelerde bulundular. 
Etkinliğin birinci oturumunda “İstanbul 
Boğazı’nda Gemi Trafiğinin Mekansal 
Analizler Yardımıyla İyileştirilmesi”, 
“Mekansal Bilişimin Telekomünikasyon 
Sektörüne Katkıları” ve “İş Zekası: 
Mekansal Bilgi Yönetimi ve Analizi” 
konuları ele alınarak; ikinci oturumda 
ise “Afet Bilgi Sistemi” ve “Planlama ve 
Destek Sistemleri Yardımıyla Gelişmenin 
Senaryo Tabanlı Modellenmesi” başlıklı 
sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların 
ardından gerçekleştirilen serbest 
kürsüde ise etkinliğimize katılanlar 
CBS kullanımı, yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesi ile ilgili soru, görüş ve 
önerilerini ifade ederek etkinliğimize 
katkı sundular. Etkinliğimiz teknik 
sunumların ardından gerçekleştirilen 
kokteyl ile son buldu. 

Etkinliğimize sunumları ile katkı sunan 
YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 

Melih Başaraner’e, Turkcell Mekansal 
Bilgi ve Trafik Mühendisliği Birimi 
Sorumlusu Yük. Müh. Semih Öğün’e, 
Oracle Türkiye İş Zekası Satış Yöneticisi 
Emir Türkmen’e, Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal 
Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. 
Doğan Kalafat’a ve İTÜ Mimarlık 
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü öğretim görevlilerinden 
Dr. Fatih Terzi’ye, etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen başta İTÜ 
Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim 
görevlilerinden Dr. Caner Güney’e ve 
etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan 
tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız. 
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İTÜ Geleneksel Tanışma Çayı Düzenlendi
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Kulübü tarafından her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen tanışma 
çayı, bu yıl 13 Ekim 2011 Perşembe 
günü, bölüm öğrencileri, bölüm öğretim 
üyeleri ve Şube Yönetim Kurulumuzun 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Tanışma Çayında bölüm öğretim üyeleri, 
bölüm öğrencileri ve Odamız arasındaki 
ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik çeşitli 
konuşmalar ve sunumlar yapılmış, 
bölüm öğrencileri Şube Öğrenci 
Komisyonu çalışmalarına davet edilerek 
birlikte üretme ve paylaşma ekseninde 
çalışmalar yapılması dile getirilmiştir. 

Kaynaşma, paylaşma ve dayanışma 
ekseninde Oda örgütlülüğümüzün 
geliştirilmesi amacına yönelik 
gerçekleştirilen tanışma çayına 
katılım sağlayan bölüm öğrencilerine 

ve bölüm öğretim üyelerine en 
içten duygularımızla teşekkür eder, 
beraberliğimizin ilerleyen dönemlerde 
de pekiştirilerek sürmesi dileğiyle 
çalışmalarında başarılar dileriz. 

Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Eyüp,  
Gaziosmanpaşa Bölge Toplantısı Yapıldı

Üyelerimizin yerellerde karşılaştıkları 
mesleki, sosyal ve ekonomik sorunları 
tespit etmek ve söz konusu sorunlara 
çözüm yolları geliştirmek adına Beşiktaş, 
Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Eyüp, 
Gaziosmanpaşa bölgelerinde bulunan 
üyelerimizle 19 Ocak 2012 tarihinde 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’nde bir araya geldik. 

Geniş katılımla gerçekleşen toplantıda 
üyelerimiz ülke gündemi, mesleki 
sorunlar, mesleki uygulamalarda 
karşılaşılan çeşitli sorunlara ve bu 

sorunların çözümüne yönelik tespit ve 
önerilerde bulundular. Önümüzdeki 
süreçte, meslektaşlarımızı ve 
mesleğimizin geleceğini yakından 
ilgilendiren LİHKAB’lar, Teknik 
Uygulama Sorumluluğu (TUS), haksız 
rekabet, güvencesiz çalışma koşulları vb. 
bir dizi başlık hakkında üyelerimiz görüş 
ve düşüncelerini toplantıya katılanlarla 
paylaştılar. 

22. Çalışma Dönemi I. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Şube Danışma Kurulumuz, 10 
Mart 2012 tarihinde Şube Toplantı 
Salonumuzda gerçekleştirildi. Danışma 
Kurulumuzun açılış konuşması, Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. 

Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım 
açılış konuşmasında üyelerimizin görüş, 
katkı ve önerileri ile şekillenecek Şube 
çalışma programımızın başarısının 
üyelerimizin bu süreci sahiplenmesiyle 
başarıya ulaşacağı, Şubemizin kurulduğu 
1976 yılından beri sürdürdüğü 
çağdaş, demokrat ve katılımcı 

yönetim anlayışının bu dönemde de 
sürdürüleceğini ifade etti. 

Açılış konuşmasının devamında Şube Yö-
netim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalca-
lı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışma-

larına ilişkin çeşitli bilgilendirmelerde ve 
değerlendirmelerde bulunularak 22. Ça-
lışma Dönemi’nde Şubemizce yapılma-
sı planlanan etkinlikler, kurulması plan-
lanan komisyonlar ve çalışma grupları 
hakkında üyelerimizin görüş ve önerile-
ri ele alındı. 

Oldukça verimli geçen Şube Danışma 
Kurulumuza katılım sağlayan, görüş ve 
önerileri ile Şubemizin yeni dönemde 
yürüteceği çalışmaları şekillendirmek 
amacıyla katkısını ve desteğini sunan 
tüm üyelerimize en içten duygularımızla 
teşekkür ederiz. 
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Şubemiz 22. Olağan Genel Kurulu Tamamlandı

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Genel Kurulu 28 Ocak 2012 tarihinde 
Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Genel Kurulumuzun 
başlangıcında salondan yapılan öneriler 
doğrultusunda Üyemiz Nail Güler Divan 
Başkanlığı’na, Üyemiz Yaşar Belen Divan 
Başkan Yardımcılığı’na, Üyemiz Hüseyin 
Mercan ve Emin Özgür Avşar da Divan 
Yazmanlığı’na oybirliğiyle seçildiler.

Divan Başkanı Nail Güler’in Genel Ku-
rul işleyişine ilişkin yaptığı kısa süreli bil-
gilendirmenin ardından gerçekleştirilen 
bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştiril-
di. Saygı duruşu sonrasında Nail Güler 
tarafından Şube Genel Kurulları’na taşı-
nan başlıkların, Oda Genel Kurulu’na ve 
TMMOB Genel Kurulu’na aktarılma-
sı noktasında önemli işlevler gördüğü-
nü ifade ederek, üyelerimizden bu sürece 
katkıda bulunacak önerilerini dile getire-
bileceklerini ifade etti. 

Divan Başkanı’nın konuşması sonrasında 
açılış konuşmalarına geçildi. Şubemiz 

21. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir 
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 21. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. 
Tevfik Özlüdemir’in açılış konuşması 
sonrasında Odamız 42. Dönem Genel 
Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Fahri Özten konuşmasını yaptı.

Sayın Özten’in konuşması sonrasında 
sırasıyla TMMOB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan ve Şube 
Öğrenci Komisyonumuz adına YTÜ 
Bölüm Öğrenci Temsilcisi Umut Koca 
tarafından bir konuşma gerçekleştirildi. 
Umut Koca konuşmasında Öğrenci 
Komisyonumuzca düzenlenen etkinlikler 
hakkında çeşitli bilgilendirmede 
bulunarak örgütlülüğümüze sağlanan 
katkılar hakkında değerlendirmelerde 

bulundu. Umut Koca ayrıca, YÖK, 
üniversiteler, artan mezun sayısı, daralan 
istihdam alanları, işsizlik, yetersiz 
ücretler, kötü iş koşulları konularının 
yanında, Odamızın geleceği öğrencilerin 
temsiliyetini güçlendirici çalışmaların 
yapılması gerektiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının devamında 
Şubemiz 21. Dönem Yönetim Kurulu 
Sekreteri Alişan Çalcalı tarafından Şube 
21.Dönem Çalışma Raporu’nun, Şube 
21. Dönem Yönetim Kurulu Saymanı 
Tekin Akçapınar tarafından Mali 
Bütçe Rapor sunumu gerçekleştirilerek 
raporlara ilişkin lehte ve aleyhte 
konuşmalar gerçekleştirildi.

Çalışma Raporu ve Şube Mali Bütçe 
Raporunun görüşülmesi sonrasında 
Genel Kurulumuz tarafından oybirliğiyle 
kabul edildi. 21. Dönem Şube Yönetim 
Kurulu Başkanımız Yrd. Doç. Dr. M. 
Tevfik Özlüdemir’in teşekkür konuşması 
sonrasında delege listeleri ve yönetim 
kurulu aday listeleri salona aktarıldı.

Genel Kurulumuzun devamında 
gerçekleştirilen dilek ve temenniler 
bölümünde ise öncelikle 22. 
Dönem Yönetim kurulu adayları 
tarafından gruplar adına konuşmalar 
gerçekleştirildi.

Şubemizin 22. Olağan Genel Kurul 
Seçimleri ise 29 Ocak 2012 tarihinde 
Şişli Özel Ermeni Karagözyan İlköğretim 
Okulu’nda yapıldı. Gerçekleştirilen 
seçimler sonucunda Çağdaş Demokrat 
Harita Mühendisleri Grubu 695, 
Meslekte Birlik Grubu ise 464 oy aldı.

Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy Bölge Toplantısı Yapıldı
Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy 
bölgelerindeki üyelerimizle 16 Ocak 
2012 tarihinde Ümraniye Mustafa 
Kemal Kültür Merkezi’nde üyelerimizle 
bir araya geldik. Özel sektör ve kamu 
çalışanı meslektaşlarımızın katılım 

sağladığı toplantıda, mesleğimizin 
bugünkü konumu ve geleceği, 
meslektaşlarımızın iş yaşamında 
karşılaştığı sorunlar dile getirildi. 
Özellikle serbest büro sahibi 
meslektaşlarımızın uygulamalarda 

karşılaştıkları ekonomik, bürokratik ve 
mesleki sorunların ele alındığı toplantıda 
ayrıca LİHKAB’lar ve serbest büroların 
hizmet verdiği alanlarda Odamız 
tarafından çalışmalar yapılması talebi 
üyelerimiz tarafından ifade edildi. 
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Temsilciler Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Şubemiz etkinlik alanında bulunan 
meslektaşlarımızla kurduğumuz 
örgütsel bağların en sıkı halkası ve yatay 
örgütlenmemizin en önemli ayağı olarak 
gördüğümüz İl/İlçe/İşyeri Temsilcilerimiz 
ve Mesleki Denetim Görevlilerimizin 
değerli katılımıyla; gerek Şubemiz 
çalışmalarını ve güncel gelişmeleri 
değerlendirmek, gerekse temsilcilik 
bölgelerinde yaşanan sorunlara ve 
taleplere ilişkin bilgi alışverişinde 
bulunarak çözüm yolları geliştirmek 
amacıyla  14 Ocak 2012 tarihinde Yıldız 

Teknik Üniversitesi Çatı Restaurant’ta 
21. Dönem 3. Temsilciler Toplantısı 
gerçekleştirildi. 

Temsilcilerimizin geniş katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantımızda 
temsilcilerimizin bölgesel anlamda 
karşılaştıkları mesleki sorunlar, 

mesleki denetim uygulaması sırasında 
yaşanan sorunlar, haksız rekabet, TUS 
uygulamaları, LİHKAB’lar ve kamu 
kurumlarından kaynaklanan keyfi 
uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan 
sorunlar ve Şubemizin, Odamızın 
sorunların çözümüne ilişkin yürütmesi 
gereken çalışmalarla ilgili temsilcilerimiz 
önemli tespitlerde ve önerilerde 
bulundular. 

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

Çatalca Bölgesi’nde Meslektaşlarımızın Sorunlarına 
Yönelik Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi

Meslektaşlarımızın yerellerde 
karşılaştıkları mesleki, sosyal ve güncel 
sorunlarla ilgili 2 Aralık 2011 tarihinde 
Çatalca İlçe Temsilciliğimiz tarafından 
bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya 

ilçe temsilcimiz Leyla Poyraz, Şube 
Yönetim Kurulu II. Başkanımız 
Mehmet Hışır, Şube Sekreteri Alişan 
Çalcalı, Yönetim Kurulu üyeleri Deniz 
Baş ve Selahattin Avşar ile Esenyurt 
Mesleki Denetim Görevlimiz Mehmet 
Yıldırım’ın yanı sıra Çatalca Belediyesi 
İmar Müdürü Ali Aydın, Çatalca Tapu 
Müdürü vekili Savaş Bümen, serbest 
çalışan meslektaşlarımız, mimar ve inşaat 
mühendisleri ile yerel basın katılmıştır. 

Toplantıda genel olarak serbest 
çalışan meslektaşlarımızın sorunları 
ele alınmış, yapı inşaatları sürecinde 

Harita Mühendisliği disiplininin 
çeşitli uygulamaları (TUS kapsamında 
yapılan işler, vaziyet planı, LİHKAB 
uygulamaları vb.) yürürlükteki mevzuat 
çerçevesinde tartışılmış ve konu 
hakkında kamu kurumları (Belediye, 
Kadastro Müdürlüğü gibi) ile serbest 
bürolar ve LİHKAB’ların görüş ve 
değerlendirmeleri paylaşılmıştır. Yapının 
parsele projesine uygun olarak inşa 
edilmemesi dolayısıyla ortaya çıkan 
problemlerin çözümü açısından ve bu 
tip sorunlara yol açılmaması bakımından 
belediye olarak TUS uygulamasına 
geçilmesinin faydalı olacağı, Esenyurt 
ilçesindeki örnek TUS uygulamaları 
ve mevzuata ilişkin çözüm önerileri 
tartışılmış ve toplantı katılımcılar 
tarafından olumlu karşılanmıştır. 

Şube II. Başkanımız “Afet Bilgi Sistemi ve Afet 
Yönetimi” Hakkında NTV`ye Röportaj Verdi

Şube II. Başkanımız Mehmet Hışır, Van’da 
yaşanan ikinci deprem felaketi sonrasında tekrar 
tartışılmaya başlanan “Afet Bilgi Sistemi ve Afet 
Yönetimi” hakkında 10 Kasım 2011 tarihinde 

NTV’de yayınlanan ve Oğuz Haksever’in 
sunduğu “Bugün Yarın” isimli programda 
Şubemizin görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.
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Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi Yapıldı
“Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 
Olarak Görev Yapacakların Nitelik ve 
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 
uyarınca her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz Kamulaştırma 
Bilirkişiliği Eğitimi 20 Kasım 2011 
tarihinde 23 üyemizin katılımı ile Şube 
Toplantı salonumuzda gerçekleştirildi. 
Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri, 
geçmiş yıllarda eğitimlere katılmış 

ve sertifikalarını almış üyelerimizden 
Şubemize 2012 Yılı Kamulaştırma 
Bilirkişisi olma talebinde bulunan 
üyelerimiz ile bu yıl düzenlenen eğitimde 
başarılı olan üyelerimizden aldığımız 
başvurular sonucunda oluşturulacak 
olup, eğitimin başarılı geçmesinde 
emek harcayan değerli eğitmenlerimize 
ve katılım sağlayan değerli üyelerimize 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Geleneksel Bölüm Tanışma Çayı Düzenlendi

Her sene geleneksel olarak, Şubemize 
bağlı lisans öğrencisi kabul eden 
bölümlerde gerçekleştirdiğimiz Tanışma 
Çaylarımızdan bir diğeri de Yıldız 
Teknik Üniversitesi (YTÜ) Harita 
Mühendisliği Bölümü’nde 27 Ekim 
2011 tarihinde YTÜ İnşaat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Bölüm Öğretim Üyeleri ve 
öğrencilerinin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte, YTÜ İnşaat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrullah 
Ağaçcıoğlu, YTÜ Harita Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Erkaya, 
Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. M. 
Tevfik Özlüdemir ve Bölüm Anabilim 
Dalı başkanları gerçekleştirdikleri 
açılış konuşmalarında, YTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü özelinde 
yapılan çeşitli değerlendirmelerin yanı 
sıra Odamızın mesleki ve toplumsal 
alanlarda yürüttüğü faaliyetler hakkında 
bilgilendirmelerde bulundular. 

Öğrenci Komisyonu üyelerimizden 
Umut Koca ise HKMO Öğrenci 
Üyeliği, HKMO tarafından 
düzenlenen Yaz Eğitim Kampları, Genç 
Haritacılar Günleri ve Şube Öğrenci 
Komisyonumuzca gerçekleştirilen 
İstanbul Haritacıları Sosyal Çalıştayı 
gibi dönem içerisinde gerçekleştirilen 
etkinlik ve çalışmalar ile ilgili çeşitli 
bilgilendirmelerde bulundular. 

Tanışma toplantısı, açılış konuşmalarının 
ve sunumların ardından, Şubemizce 
sunulan çeşitli ikramların yer aldığı çayla 
son buldu. Oda-Öğretim Görevlisi-
Öğrenci ilişkilerinin geliştirilmesinde 
önemli bir araç olduğuna inandığımız 
tanışma çayımızın düzenlenmesinde 
emeği geçen tüm öğrenci arkadaşlarımıza 
ve bölüm başkanlığına teşekkür eder, 
Oda-Öğrenci ilişkilerinin pekiştirilmesi 
ve geleceğe taşınmasında önemli rolü 
olan bu tür etkinliklerin ilerleyen 
dönemlerde de sürdürülmesini dileriz. 

Maltepe, Kartal, Pendik, 
Tuzla Bölge Toplantısı 
Yapıldı
Üyelerimizin yerellerde karşılaştıkları 
mesleki, sosyal ve ekonomik sorunları 
tespit etmek ve söz konusu sorunlara 
çözüm yolları geliştirmek adına 
Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla 
bölgelerinde bulunan üyelerimizle 
16 Ocak 2012 tarihinde TMMOB 

Makina Mühendisleri Odası Kartal İlçe 
Temsilciliği’nde bir araya geldik. 

Kötü hava koşulları nedeniyle katılımın 
düşük olduğu toplantıda serbest çalışan 
büro sahibi meslektaşlar ile LİHKAB 
hizmetlerini yapan meslektaşların 
hizmet alanlarında yaşadığı sorunlar, 
kentsel dönüşüm konusunda özellikle 
Maltepe ilçesinde belediye tarafından 
uygulanmaya çalışılan projeler konusunda 
Oda politikalarının oluşturulması, 
işsizlik ve mesleğimizin geleceği konuları 
tartışılarak, meslektaşlarımızın görüş ve 
önerileri alındı. 
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“Genç Harita Mühendisleri Sorunlarını Tartışıyor” 
Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

HKMO İstanbul Şubesi bünyesinde 
oluşturulan Genç Harita Mühendisleri 
Çalışma Grubu tarafından, farklı 
sektörlerde çalışan yeni mezun ve genç 
meslektaşlarımızın çalışma yaşamında 
karşılaştıkları düşük ücretler, esnek 
çalışma saatleri, hak kayıpları vb. 
sorunları ortaya koymak ve bu sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini tartışmak adına 
4 Aralık 2011 tarihinde Şubemizde bir 
söyleşi gerçekleştirildi. 

Genç Harita Mühendisleri Çalışma 
Grubu tarafından gerçekleştirilen 
sunumda, söyleşi öncesi genç 
meslektaşlarımızla çalışma yaşamına 
dönük olarak gerçekleştirdiğimiz 
anketin sonuçları paylaşıldı. 2008 yılı 
ve sonrasında mezun olmuş ve Odamız 
üyesi yaklaşık 120 meslektaşımıza 
yönelik olarak gerçekleştirilen anket 
çalışması sonucunda meslektaşlarımızın 
% 60’ının özel sektörde, % 24’ünün 
kamuda ve % 16’sının da işsiz veya 
meslek dışı alanlarda çalıştığı, bu anketin 
yapıldığı kişilerin % 36’sının 1000-2000 
TL, % 53’ünün 2000-3000 TL, % 
6’sının 3000-4000 TL ve % 5’inin 4000 

TL ve üzerinde ücretlerle çalıştıkları 
belirterek, alınan bu ücretler karşısında 
anket yapılanların % 50’sinin sigorta 
primlerinin asgari ücretten veya daha 
düşük seviyelerde yatırıldığına dikkat 
çekildi. Meslektaşlarımızın çalışma 
koşullarına ilişkin bir diğer dikkat çekici 
konu başlığının ise çalışma saatleri 
olduğunun altının çizildiği sunumda, 
ankete katılan meslektaşlarımızın % 
41’inin haftalık elli saat ve üzerinde 
çalıştıkları ve bu rakamların da gösterdiği 
üzere hak ettikleri ücretleri alamadıkları 
ifade edildi. Etkinliğin devamında, 
üyelerimizin çalışma koşulları ve 
haklarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, 
Şubemiz ve Genel Merkezimiz 
bünyesinde oluşturulan hukuk birimi 
ve ücretli çalışan meslektaşlarımız 
için belirlenen insanca yaşam ücreti 
konularında bilgilendirmede bulunuldu. 

Söyleşinin devamında söz alan 
meslektaşlarımız ve öğrenci 
üyelerimiz, çalıştıkları sektörlerde 
karşılaştıkları sorunlar, mesleğimizin 
diğer disiplinlerle ilişkisi, mesleki 
eğitim ve deneyim, mesleğimizin ve 

meslektaşlarımızın geleceği ile ilgili 
görüş, öneri ve kaygılarını dile getirdiler. 
Meslektaşlarımızın ve özellikle genç 
mühendislerin yaşamını ve geleceğini 
etkileyen bu sorunların, geleceğine ve 
haklarına sahip çıkan meslektaşların bir 
araya gelerek birlikte üretme, paylaşma 
ve dayanışma eksenindeki ortak 
düşüncesiyle çözüme ulaştırılabileceği 
söyleşiye katılanlar tarafından bir kez 
daha dile getirildi. 

Geniş katılımla gerçekleşen ve 
oldukça verimli geçen söyleşimizin 
düzenlenmesinde emeği geçen, 
sorunlarına ve geleceklerine 
sahip çıktıklarını gösteren genç 
meslektaşlarımıza, Genç Harita 
Mühendisleri Çalışma Grubumuza 
ve tüm katılımcılara en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz. 

Çorlu, Tekirdağ, Edirne Bölge Toplantısı Yapıldı
Gün geçtikçe artan mesleki ve güncel 
sorunlar karşısında yerellerdeki 
üyelerimizin tespit, görüş ve 
düşüncelerini almak, bu sorunların 
çözümüne yönelik çözüm önerileri ve 
mekanizmaları geliştirebilmek adına 
düzenlediğimiz bölgesel toplantılardan 
bir diğeri 21 Ocak 2012 tarihinde Çorlu, 
Tekirdağ ve Edirne’de gerçekleştirildi. 

Çorlu, Tekirdağ, Edirne yerleşim 
birimlerinde bulunan meslektaşlarımızla 
aynı gün içerisinde geniş katılımlarla 
gerçekleştirilen ve Trakya bölgesi 
toplantıları diyebileceğimiz üç ayrı 
toplantıda, Tekirdağ bölgesi hariç, 
LİHKAB ve serbest büro sahibi 

mühendisler arasında uygulamalarda 
sorun yaşanmadığı, Teknik Uygulama 
Sorumluluğu (TUS) hizmetlerinin 
geniş şekilde yapıldığı, meslektaşlarımız 
tarafından yapılan bazı uygulamaların 

birim fiyatlarda karşılığının olmadığı 
dile getirilmiş, mesleğimiz ve 
meslektaşlarımızın sorunları hakkında 
görüş ve önerilerde bulunulmuştur. 
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“HKMO Tarihine Işık Tutanlar” Söyleşi Dizisinin  
Yedincisi Prof. Dr. Ahmet Yaşayan İle Gerçekleştirildi

Odamızın Sürekli Teknik Bilimsel 
Komisyonları’nda görev almış, Türkiye 
Harita Bilimsel Teknik Kurultaylarında 
bilim kurulu, danışma kurulu, yürütme 
kurulu başkanlığı ve kurultay başkanlığı 
görevlerinde bulunmuş, HKM Jeodezi, 
Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi 
Dergisi’nin editörlük görevlerinin 
yanı sıra çeşitli komisyonlarda önemli 
görevleri de yürüten 214 sicil numaralı 
üyemiz Prof. Dr. Ahmet Yaşayan ile 
13 Aralık 2011 tarihinde Şubemizde 

HKMO Tarihine Işık Tutanlar Söyleşi 
dizisi kapsamında bir söyleşi yapıldı. 

Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. M. 
Tevfik Özlüdemir söyleşinin açılışında 
kısaca Yaşayan’ın kısaca yaşam öyküsüne 
değinerek, mesleğimize, bilime ve 
odamıza yaptığı katkılarla ilgili çeşitli 
bilgilendirmelerde bulundu. 

Açılış konuşmasının ardından Sayın Ya-
şayan, meslek yaşamında tanık oldu-

ğu, yaşadığı, önemsediği ve katkı sundu-
ğu çalışmalar ve süreçler hakkında hazır-
ladığı sunumu söyleşiye katılan meslek-
taşlarımızla paylaştı. Özellikle fotogra-
metri alanında yaptığı çalışmalar ile ilgi-
li ülkemize ve mesleğimize önemli katkı-
lar sunan Yaşayan, meslek yaşamının ge-
rek akademik yıllarında gerekse de özel 
sektör yıllarında mesleğimizin gelişimi, 
yaygınlaşması ve ilerlemesi konusunda o 
dönemler yapılan çalışmalar ve etkinlik-
ler hakkında söyleşiye katılan konukları-
mızı bilgilendirerek, meslektaşlarımızın 
kendisi, meslek yaşamı ve Odamız ile il-
gili yürüttüğü çalışmalar hakkında soru-
larını yanıtladı. 

Oldukça verimli geçtiğine inandığımız, 
geçmiş deneyimlerin kapsamlı bir 
şekilde yeni kuşaklara farklı açılımlarla 
aktarıldığı söyleşimize katılan tüm 
meslektaşlarımıza ve bizlere yol 
göstermeye, birikimleriyle bilime, 
mesleğimize ve örgütümüze ışık 
saçmaya devam eden Prof. Dr. Ahmet 
Yaşayan’a katkılarından ötürü en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz. 

Büyükçekmece, Esenyurt, Başakşehir, Beylikdüzü,  
Avcılar, Küçükçekmece, Çatalca Bölge Toplantısı Yapıldı

Gün geçtikçe artan mesleki ve güncel 
sorunlar karşısında yerellerdeki 
üyelerimizin tespit, görüş ve 
düşüncelerini almak, bu sorunların 
çözümüne yönelik çözüm önerileri 
ve mekanizmaları geliştirebilmek 

adına düzenlediğimiz bölgesel 
toplantılardan bir diğeri 19 Ocak 
2012 tarihinde TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası Beylikdüzü 
İlçe Temsilciliği’nde gerçekleştirildi.  
Bölgesel anlamda, kamu ve özel 

sektörde çalışan meslektaşlarımızın 
karşılaştıkları sorunların tartışıldığı ve 
geniş katılımla gerçekleşen toplantıda, 
Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) 
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve 
sürekli hale getirilmesi, Odamızın, 
LİHKAB’lar ve serbest büro sahipleri 
arasında yaşanabilecek sorunların önüne 
geçmek amacıyla çalışmalar yapması ve 
etkinlikler düzenlenmesi talep edildi. 

On Binler Eşit, Özgür ve 
Demokratik Türkiye İçin 
Ankara’da Buluştu
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
“İnsanca yaşam için eşit, özgür, 
demokratik bir Türkiye” sloganıyla 
düzenlediği miting Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen on binlerce insanı 
Ankara’da buluşturdu. “Dereler özgür 
aksın” diyen Karadenizlilerden “Füze 
kalkanı kurdurmayacağız” diyen 
Küreciklilere, “Nükleere inat yaşasın 

hayat” diyen Sinoplulardan, altın 
aramaları için toprakları zehirlenen 
Kazdağları halkına kadar binlerce 
insan 8 Ekim’de Ankara’da “Sokağın 
Meclisi”ni kurdu.  Öğrencilerden kadın 
kolektiflerine, memurlardan işçilere, 

derneklerden siyasi partilere, çevrecilere 
kadar çok farklı kesimlerden katılımın 
olduğu mitingde “İnsanca Yaşam İçin 
Eşit Özgür ve Demokratik Türkiye” için 
AKP’nin emek karşıtı, baskıcı politikaları 
protesto edildi. Son yıllarda yapılan en 
geniş katılımlı eylemlerden biri olan 
mitingde binlerce mühendis, mimar, 
şehir plancısı da TMMOB kortejinde 
yerlerini alarak en temel sosyal ve 
ekonomik hakları için mücadelenin 
süreceği kararlılığını bir kez daha ortaya 
koydu. 
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 5 Ekim 2011 tarihinde bir basın 
toplantısı düzenleyerek, İzmir Kent gündeminde ağırlık kazanan “Konak 
Tüneli” ile ilgili tartışmaların, TMMOB ve meslek odalarına yönelik bir linç 
kampanyasına dönüşmesine tepki gösterdi

Hükümeti ve Yerel Yöneticileri İzmir 
Adına, Sehircilik Kurallarına, Bilimsel 
Temellere, Plan ve Programlara 
Dayanan, Halkın Yararına Olan, 
Sorun Değil Çözüm Üreten, Kentliyle 
Paylaşılan Projeler Üretmeye 
Çağırıyoruz. 

Son günlerde AKP’nin İzmir için 
öngördüğü projelerden olan Konak 
Tüneli üzerinden yürütülen tartışmalar 
başta TMMOB’ye bağlı Odalarımız 
olmak üzere meslek Odalarını suçlamaya 
ve linç kampanyasına dönüşmüş 
durumdadır. 

Odalarımızın uzmanlık alanları 
üzerinden yaptığı kamusal denetim 
ve bunun üzerinden kente ilişkin 
plan ve projelere yaptığı itirazlar hep 
birilerini rahatsız etmiştir. Ancak son 
gelinen nokta da sürecin odalarımızı 
linç kampanyasına dönüşmesi açık 
bir haksızlıktır kabul edilemez. Bu 
aynı zamanda demokrasi algımızın 
ne kadar gelişmiş olduğunun da 
bir göstergesidir. Bu baskıya boyun 
eğmeyeceğiz. 

Bitmeyen yarım kalmış yatırımların 
sorumlusu Odalar değil, planlama 
ilkelerine ve kamu yararına uygun 
projeler geliştirip uygulamayan, ben 
yaptım oldu mantığıyla hareket eden, 
projeleri kentliyle paylaşma, tartışma 
gereği duymayan, İzmir’i modern bir 
kent gibi değil, kasaba gibi algılayan 
siyasi karar alıcılar ve yöneticilerdir. 

Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları 
olarak bizler eksik ve sakıncalı 

gördüğümüz plan ve projeler için 
eleştirilerimizi yasal süresi içinde yaptık, 
önerilerimizi sunduk. Ancak çözüm 
alamayınca da dava açmak zorunda 
kaldık. Açtığımız davalarda da plan ve 
projelerin planlama ilkelerine, şehircilik 
kurallarına, bilime ve kamu yararına 
aykırı oldukları tespit edildi. 

Eğer bizler söylendiği gibi bazı plan 
ve projelere davalar açmamış olsaydık, 
bugün Kordonun denizle bağlantısını 
kesen saçma bir Kordon Yolumuz, 
Konağın göbeğinde bir Galeriamız 
olacaktı. Birçok değerimizi de yitirmiş 
olacaktık Zamanında müdahil 
olunamadığı içinde İzmir o güzelim 
yalıları yerine, Çin Seddi gibi binalarla 
denizden ayrılmıştır. İzmir bunu hak 
etmemektedir. 

İzmir’de Ahmet Adnan Saygun Sanat 
Merkezi ve Tarihi Havagazı Fabrikası gibi 
ranta teslim olmayan projelerin sayısı 
artırılmalıdır. 

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği 
ve Bağlı odaları olarak bir kez daha 
ifade diyoruz. 

Her zaman diyalogdan yanayız ve 
İzmir adına yapılacak işlere aklın, 
bilimin önderliğinde meslek alanlarımız 
uzmanlıkları üzerinden katkı koymaya 
hazırız. 

Hükümeti ve yerel yöneticileri İzmir 
adına, şehircilik kurallarına, bilimsel 
temellere, plan ve programlara, 
dayanan, halkın yararına olan, 
sorun değil çözüm üreten, kentliyle 
paylaşılan projeler üretmeye 
çağırıyoruz. 

Odalarımıza yöneltilen ve linç girişimine 
dönüşen karalama, küçük düşürme 
amaçlı söylem ve eylemleri reddediyoruz. 
Bunlara ilişkin hukuki ve demokratik 
tepki haklarımızı saklı tutuyoruz. 

Odalarımız bu girişimlere boyun 
eğmeyecek, uzmanlık alanları üzerinden 
kente ilişkin görüşlerini ifade etmeye, 
halkın yararına ve gelecek kuşaklara 
yaşanabilir bir İzmir bırakmanın 
sorumluluğunu kamusal denetim görevi 
üzerinden yerine getirmeye devam 
edecektir. 
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Bileşeni Odaların Çalışanları, 
TMMOB İzmir İKK Çalışanlar Kokteyli`nde Buluştu 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
düzenlenen kokteyle, çalışanların yanı 
sıra TMMOB İzmir İKK bileşeni 
odaların yönetim kurulu üyeleri de 
katıldı. TMMOB çalışanları için 
bir tanışma ve görüşme fırsatı olan 
kokteylde TMMOB İzmir İKK Sekreteri 
Ferdan Çiftçi bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında, Oda yönetimlerinin 
belli bir dönem için seçilip görevlerini 
devrettiklerini belirten Çiftçi, “Oysa 
çalışan arkadaşlarımız uzun yol 
arkadaşlarımızdır. Arkadaşlarımızın 
odaların yönetimine inanılmaz katkıları 
var. Tüm arkadaşlarımıza emeklerinden 

dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 
TMMOB İzmir İKK Çalışanlar 

Kokteyli`ne 150`ye yakın çalışan ve 
yönetici katıldı. 

Şubemizce Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi Düzenlendi

Şubemizce “Kamulaştırma Davalarında 
Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların 
Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik” kapsamında 25-26 Kasım 
2011 tarihlerinde 12 üyenin katılımıyla 
şube hizmet binamızda TMMOB 
Bilirkişilik Yönetmeliği çerçevesinde 
Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi 
verilmiştir. Üyelerimize;

•	 Kamulaştırma işlemlerinin 
sosyolojik değerlendirmesinin 
yapılabilmesi açısından bilirkişilere 
kamulaştırmanın bir perspektifini ve 
felsefesini veren bölüm. 

•	 Kamulaştırma Yasası, Kamulaştırma 
İşlemi ve Kamulaştırma 
Uygulamaları Hakkında Genel Bilgi; 
Tanımlar, Kavramlar ve Uygulamalar

•	 Bilirkişilik Mevzuatı
•	 İmar Mevzuatı Ve İmar Planları 
•	 Taşınmazın Özel Yasalar Ve İmar 

Mevzuatı Açısından Konumunun, 
Haklarının Ve Kısıtlılığının 
Belirlenmesi. 

•	 Taşınmazın Arsa, Arazi Ayrımının 
Yapılması

•	 Değer Kavramı ve Gelişimi

•	 Taşınmazlarda Değer Tespiti 
•	 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 

Esasları
•	 Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması
•	 Danıştay, Yargıtay Kararları 

hakkında bilgi verilmiştir. 

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan meslektaşlarımıza sertifikaları ve 
“Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 
Olacakların Nitelikleri ve Çalışma 
Esasları Konulu Eğitim Notları” verildi. 

Eğitmenlerimiz Harita Mühendisi 
İbrahim Aykol ve Harita Yüksek 
Mühendisi İbrahim Erişir’e 
emeklerinden ve katkılarından dolayı 
te şekkür ederiz. 
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Bodrumdaki Üyelerimiz Yemekte Buluştu
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bodrum İlçe Temsilciliği’ne bağlı harita 
mühendisleri, düzenlenen kaynaşma 
yemeğinde bir araya geldiler. Harita 
mühendisi ve aynı zamanda Konacık 
Belediye Başkanı Mehmet Tosun, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bodrum İlçe Temsilcisi Recai Özcan ile 
çok sayıda harita ve kadastro mühendisi 
katıldı. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Bodrum İlçe Temsilcisi Recai 
Özcan yaptığı konuşmada, “Biz Harita 
Mühendisleri Bodrum Temsilciliği 
olarak, harita mühendislerimizle her 
ayın son Perşembe’si geleneksel olarak 
düzenlediğimiz yemekte bir araya 
geliyoruz. Bu yemeği düzenlemedeki 
amacımız, yarımadada görev yapan 

meslektaşlarımızla bir araya gelerek, 
kaynaşma, dayanışma ve sohbet 
ortamı yaratmaktır. Ben buradan aynı 
zamanda bizleri yalnız bırakmayan 
harita mühendisi olan Konacık Belediye 
Başkanı Mehmet Tosun’a ve Tapu 
Kadastro XVIII. Bölge Müdürü Semih 
Ural’a çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  
Aziz Kocaoğlu’nu Makamında Ziyaret Ettik

16 Aralık 2011 tarihinde makamında 
ziyaret edilen Aziz Kocaoğlu’na Odamız 
Genel Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 
Üyesi TMMOB İzmir İl Koordinasyon 

Kurulu Sekreteri ile birlikte 16 Aralık 
2011 tarihinde makamında ziyaret edilen 
Aziz Kocaoğlu’na; özellikle operasyon 
kapsamında şu anda tutuklu bulunan 
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı ve 
aynı zamanda Odamız İzmir Şube 
Başkanımız olan Selçuk Savcı’ya destek 
olmak için bu ziyareti gerçekleştirildiği 
dile getirildi. Bu sürecin yargıya ve 
adalete gölge düşürmeden ivedilikle 
sonuçlandırılması gerekliliği vurgulandı. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
Onurlu duruşundan, dürüstlüğünden hiç 
şüphe duymadığımız, kişiliği ve özverili 
çalışmaları ile kendini kanıtlamış Şube 

Başkanımız Selçuk Savcı’nın yanında 
olduğumuzu belirterek, hukukun 
üstünlüğünü, demokrasiyi, bağımsızlığı 
ve özgürlüğü savunan Odamızın; 
bu süreçte yargının bağımsızlığını 
kaybetmeden ve siyasallaşmadan hızla 
sonuçlanmasını istediğimizi ifade etti. 

Ziyaretimizden memnuniyet 
duyduğunu ifade eden Aziz Kocaoğlu 
ise son dönemde yapılan söz konusu 
operasyonların hukuki gerçeklikten uzak 
olduğunu bu olayların siyasi zıtlaşmanın 
bir uzantısı olmamasını, aksi takdirde 
adaletin ve toplumun adalete olan 
güveninin sarsılacağını dile getirdi. 

Kadastro İl Müdürlüğü Ziyaret Edildi
 02/11/2011 tarihinde Kadastro İl 
Müdürümüz Sn. Adil Hakan Ayber 
ziyaret edildi. HKMO İzmir Şube 
Başkanımız S. Selçuk Savcı, İzmir 
Şube Sekreteri Servet Alabalık, İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ozan 
Sayar’ın katılımıyla gerçekleştirilen 
ziyarette, meslektaşımız Kadastro 
Kontrol Mühendisi Koray Topuz 

da yer aldı. Yapılan sohbet sırasında, 
kadastro ve belediyelerin koordineli 
çalışmasının gerekliliği bunun için 
bir protokol yapılması, kamu ve özel 
sektör çalışanlarının sorunlarının 
tespiti, çözümünün bulunması, güncel 
sorunlarla ilgili sık sık toplantı ve 
panellerin düzenlemesi konuşuldu. 
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Şube Başkanımız Selçuk Savcı, 11 Kasım’da Ege TV’de Yayınlanan “Ege Meclisi” 
Programına Konak Tünel Projesi, Kaçak Yapılaşma, Deprem Önlemleri ve Yerel 
Yönetimlere Düşen Görevler Konusunda Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

İzmir’in son dönemlerde en çok 
konuşulan konularından biri olan 
Konak Tüneli projesi hakkında “Aslında 
böyle bir proje yok” diyen Selçuk Savcı 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz teknik 
insanlar, olaya siyasi açıdan değil bilimsel 
ve teknik açılardan bakarız. Bir projenin 
imar ve ulaşım master programlarına 
uygun olup olmadığını, jeolojik ve 
jeofizik araştırma sonuçlarını, SİT 
araştırmalarının yapılıp yapılmadığını 
değerlendiririz. TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu da Konak Tüneli 
projesi hakkında kapsamlı bir rapor 
hazırlayarak konu hakkındaki görüşlerini 
belirtti. Teknik açıdan bakıldığında 
aslında ortada tünel projesi diye bir şey 
yoktur. Hepimiz biliyoruz ki Mustafa 
Kemal Sahil Bulvarında zaten bir 
yoğunluk var. Siz Yeşillik Caddesinden 
gelen trafiği de bu caddeye verirseniz, 
trafiği iyice keşmekeşe çevirirsiniz, ortaya 
çıkacak yoğunluk şu anda tahmin bile 
edilemez.” 

“İnciraltı’da özel yasa gereksiz”

İzmir’in EXPO adaylığı ile birlikte 
gündeme oturan İnciraltı konusunda 
da görüşlerini dile getiren Savcı var 
olan yasalarla sorunun kolaylıkla 
giderilebileceğini, İnciraltı için özel 
yasa çıkarmanın anlamsız ve gereksiz 
olduğunu söyledi. İnciraltı ile ilgili 
planlama sürecinin uzamasının hem 
vatandaşları hem çevredeki tesisleri 
tedirgin ve mağdur ettiğini söyleyen 
Savcı “Sorun zamanında çözülmediği 
için bu noktalara gelindi. Planlama 
yapılırken insan odaklı, planlama 
ilkelerine ve bütüncül planlara uygun, 
ekolojik denge gözetilerek planlama 
yapılmalıdır ve bölgenin özellikleri 
gözetilmelidir. Tabi ki plansız alan 
kalmamalıdır ama mevcut yasalarla 
kimseyi mağdur etmeden de planlama 
yapılabilir. İnciraltı’ndaki sorunlar 
aşılabilir. Duruma özel yasalar ülkeyi 

daha çok çıkmaza götürür. Hangi 
konuda olursa olsun özel yasalar 
spekülasyonlara yol açıyor”. dedi. 

Kentsel dönüşüm konusunda harita 
mühendislerinin üzerine düşen görevleri 
de sıralayan Selçuk Savcı, dönüşüm 
sürecinin başlangıcından sonuna kadar 
her adımında harita mühendislerine 
ihtiyaç olduğunu söyledi. İşin önce 
harita çizimiyle başladığını, planların 
o haritalar üzerine çizildiğini söyleyen 
Selçuk Savcı, kentsel dönüşümün 
ilk aşamalarından itibaren harita 
mühendislerine işler düştüğünü, kentsel 
dönüşüm süreçlerinde kurulacak 
komisyonlarda harita mühendislerinin 
de yer aldığını belirtti. 

“Islah İmar Planı bu ülkeye kötülük 
etti”

Çıkarılan Islah İmar Planı Kanunu ile 
ülkeye çok büyük kötülük yapıldığını 
ve uygulamanın çok yanlış olduğunu 
söyleyen Başkan Savcı, bu yasa ile 
birlikte kaçak yapıların yasallaştırıldığını 
anlattı. Alt yapısı olan arsalar üretmek 
yerine çıkarılan yasalarla var olan kaçak 
yapılaşmaya çanak tutulduğunu belirten 
Savcı, yerel yönetimlerin üreteceği 
imarlı arsalarla birlikte göçle gelenlerin 
buralara yerleşebileceğini, böylece kaçak 
yapılaşmanın önüne geçilebileceğini 
sözlerine ekledi. Hisseli arsaların harita 
mühendislerinin sorunu olduğunu kabul 
eden Savcı, sorunun çözümünün yerel 
yönetimlerin uygulamalarıyla sorunların 
çözülebileceğini söyledi. 

“Depremleri kolay unutuyoruz”

Türkiye’de depremlerde yüzlerce kişinin 
ölmesinin adeta bir kara mizah olduğunu 
ifade eden Savcı, “1999’daki depremde 
yaşadıklarımızdan sonra gerekli 
önlemlerin alınacağını düşünüyorduk. 
Oysa çok kısa süre içerisinde başımıza 

gelenleri unuttuk. Bunun bir örneğini 
de Van’da yaşadık. 7. 2 büyüklüğündeki 
depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın acısını o kadar kısa 
süre içerisinde unuttuk ki 5. 6’lık 
depremde yine onlarca vatandaşımızı 
kaybettik. Devletin en yetkili 
ağızlarının yaptıkları açıklamalarda bir 
boşvermişlik var. Bir şey olmaz, bina 
sağlamdır diyoruz. Zarar görmüş, ama 
hiç bir teknik incelemeden geçmemiş 
binalara yine insanları sokuyoruz. Bu 
vurdumduymazlıktır, göz göre göre 
cinayet işlemektir. Deprem konusunda 
çok ciddi işbirlikleri yapılmalı, sonuca 
yönelik adımlar atılmalıdır. Birçok 
uzman bu konuda çalışmalıdır. Yapı 
denetimleri daha ciddi olmalı, uzman 
odaları işin içine sokarak ciddi yasal 
düzenlemeler yapmalıdır. Buradan 
vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. 
Lütfen artık gecekondu yapmayın. Alt 
yapısı tamamlanmış, planları yapılmış 
arsalar üzerine evlerinizi yapın. Kaçak 
yapılaşma devri artık kapansın” dedi. 

İzmir üniversitelerinde eksikliği duyulan 
harita mühendisliği bölümünün 
açılması konusunda Katip Çelebi 
Üniversitesine yaptıkları başvurunun 
kısa sürede sonuçlanmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası İzmir 
Şube Müdürü Selçuk Savcı, aynı 
bölümün Ege Üniversitesi’nde de 
açılması için Rektör Candeğer Yılmaz’la 
görüştüklerini, çalışmaların çok yakında 
sonuçlanacağını sözlerine ekledi.
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Aydın İl Temsilciliği Hizmet Binamızda,  
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Manisa Kent Sempozyumu Düzenlendi

Aydın Temsilciliği hizmet binamızın 
faaliyete girmesi, hem üyelerimizin hem 
de TMMOB ye bağlı diğer Odaların 
da çalışmalarına katkı sağlamaya devam 
ediyor. Son olarak TMMOB Aydın İl 
Koordinasyon Kurulu toplantısı Aydın 
İl Temsilciliğimizde yapıldı. Toplantının 
açılışında Aydın Temsilcimiz Mustafa 
Fillik yaptığı konuşmasında;

TMMOB İl sekreterim, saygıdeğer 
Oda başkan larım olağan İKK 
toplantılarımızın 2011 yılı son 
toplantısı nın Odamızda yapmanın 
onurunu yaşıyorum. Tüm üyelerimiz 
adına hepinize hoşgeldiniz diyorum. 
Harita ve Kadastro Mü hendisleri Odası 
İl Temsilciliği olarak 1990 yılından 
bu yana Aydın İlinde faaliyetimizi 
sürdürmekteyiz. 2011 yılına kadar 
Oda görevlerini temsilci arkadaşın iş 
yerinden yürütmeye çalı şıyorduk. Buda 
çalışmalarımızı tam olarak yapmamızı 

TMMOB Manisa Kent Sempozyumu 
2-3 Aralık 2011 tarihlerinde Celal 
Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel 
Salonu’nda düzenlendi. İki gün süren 
sempozyum kapsamında gerçekleştirilen 
10 oturumda, afet yönetimi ve kentsel 
dönüşümden do ğal kaynaklara, yerel 
yönetim uygulamalarından tu rizme 
birçok alanda Manisa’nın sorunları ve 
çözüm önerileri tartışıldı. 

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Manisa Tem silcimiz Sefa Önatlı’nın 
da yürütme kurulunda olduğu 
sempozyuma, çok sayıda mimar, 
mühendis, akademisyen ve yurttaş 
katıldı. 

Sempozyumun açılışında ilk konuşmayı 
yapan Sem pozyum Yürütme Kurulu 
Başkanı Nilgül Gökarslan, Manisa`nın, 
İzmir`e yakın konumunun avantaj 
ve dezavantajlarını birlikte yaşadığına 

dikkat çekerken, sempozyumda “Nasıl 
bir kent istiyoruz” sorusuna yanıt 
aranacağını söyledi. 

Meslektaşımız ve TMMOB Yönetim 
Ku rulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan 
ise paylaşılan bilginin değerine dikkat 
çekerek, “TMMOB olarak birçok kentte 
gerçekleştirdiğimiz sempozyumlar 
göstermiştir ki  ülkemiz kentleri 
çağdaş toplumlara yakışır şekilde 
yönetilmemektedir. Kentlerde; sağlık, 
çevre, altyapı, ulaşım, barınma, ısınma, 
eğitim, kül tür ve benzeri birçok konuda 
sorunlar yaşanmaktadır. Diğer yandan 
kentlerimiz; deprem, sel, heyelan ve 
yangın gibi afetlere hazırlıklı değildir” 
şeklinde ko nuştu. 

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Pakdemirli de kentlerin 
gelişiminde üniver sitelerin önemine 
vurgu yaparken, kendilerinin de bu 

doğrultuda çabalarını sürdürdüklerini 
kaydetti. 

Manisa Belediye Başkan Yardımcısı 
Azmi Açıkdil ise giderek birbirine benzer 
kentler oluşma ya başladığının altını çizdi 
ve şehirlerin, kentleşme dinamiklerini 
ortaya koyarak farklılıklarını göster-
melerinin gerektiğini belirtti. Açılış 
töreninin son konuşmacısı olan 
Manisa Vali Vekili Yüksel Ayhan, 
bu tür sempozyumların, şehirlerin 
gelişimlerinin yanı sıra ilçelerin de 
gelişimine katkıda bulunduğuna 
inandıklarını dile getirdi. 

engelli yordu. Üyelerimize daha iyi 
hizmet verebilmek için Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasına ait 
bir büro olması gerektiğini düşünerek 
tüm arkadaşlar olarak ilk işimizin bu 
olduğu kararı nı aldık. Şubemizin onayını 
alarak 21 Temmuz 2011 tarihinde 
temsilcilik büromuzu açtık. Aydın İli 
Merkez Temsilciliği olarak 18 serbest 
çalışan yaklaşık 45 arkadaşımızla birlikte 
görevimizi yapmaktayız. 

2011 yılını tamamlamak üzereyiz. İKK 
olarak Odalarımız çalışma alanları 
içerisinde Aydın’lılara ver memiz gereken 
çok şey olduğunu düşünüyorum. 
Aydın şehrinin planlanmasından, 
jeotermal enerjinin kulla nılmasına, 
gıda güvenliğine, tarımsal alanların 
korunması ve iyi değerlendirilmesinden 
deprem güvenliğine, trafiğin, 
gürültünün, hava kirliliğinin olmadığı 
insanların daha refahlı bir yaşamın 
olacağı şehri yaratmak, yarattırmanın 
bizlerle olacağını biliyoruz. “2012 
yılında her ay bir konu üzerinde gündem 
yaratarak sorunlar ve çözüm önerileri ile 
yol gösterici olmalıyız.” diyerek sözlerini 
bitirmiştir. 

Çalışmaları ile mesleğimizi hakettiği yere 
ulaştıran başta Aydın İl Temsilcimiz 
Mustafa Fillik olmak üzere katkı veren 
tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 
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Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Savcı’nın Yanındayız
Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 
operasyon sonucu tutuklu 
yargılanmasına karar verilen Şube 
Başkanımız Selçuk Savcı’ya destek 
olmak amacıyla TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu ve Odamızın 
Genel Merkez Yönetim Kurulunun 
da desteği ile 16 Aralıkta Büyükşehir 
Belediyesi Binası önünde basın 
açıklaması yaptık. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
Genel Sekreteri Ferdan Çiftçi’nin basın 
açıklamasından önce Ankara’dan destek 
amacı ile gelen Odamız Genel Başkanı 
Fahri Özten, konuşma yaptı. Özten 
TMMOB ve bileşeni olan Odalarımız, 
60 yıldır ülkenin barışı için - toplum 
yararı için teknolojiyi mühendisliği 
insanla buluşturduğunu, dürüstlüğün 
ve onurlu olmanın temel ilkelerimiz 
olduğunu belirtti. Savunduğumuz 
değerlerin başında yargının bağımsızlığı 
geldiğini vurgulayan Özten, “Ancak 
şimdi baktığımızda süreç farklı 
işliyor. Yargının bağımsızlığından 
bahsedemiyoruz. Onurlu dürüst şekilde 
çalışan mühendislerimize yapılanları 
kabul etmiyoruz. Hem Şube Başkanımız 
Selçuk Savcı’nın hem de diğer tutukluların 
suçsuzluğuna inanıyoruz. İsteğimiz bir 
anca önce özgürlüklerine kavuşmalarıdır” 
diye konuştu. 

“Hukuka Aykırı ve Keyfi”

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu adına basın açıklamasını yapan 
Ferdan Çiftçi, daha önce yapılan basın 
açıklamalarında belirtildiği gibi kamu 
yararını ve malını korumayı görev edinen 

arkadaşlarına yapılanların takipçisi 
olacaklarını vurguladıklarını belirttikten 
sonra, “Daha önce serbest bırakılan ancak 
Özel Yetkili Savcılar tarafından karara 
itiraz edilmesi sonucunda, aralarında 
HKMO Şube Başkanımız Selçuk Savcı 
ve üyelerimizin de bulunduğu 13 kişi 
tekrar tutuklanarak Buca Cezaevine 
gönderilmiştir. Tutuklanmalarının 
gerekçesi ise delilleri karartma ve kaçma 
ihtimallerdir. Gözaltından çıktıktan sonra 
büyük bir özgüven ile görevlerine kaldığı 
yerden devam eden arkadaşlarımızın bu 
gerekçeler ile tutuklanmaları hukuka 
aykırı ve keyfidir” dedi. 

 “Kurtuluş yok tek başına, ya hep 
beraber ya hiçbirimiz” ve “Susma 
sustukça sıra sana gelecek” sloganlarıyla 
basın açıklamamız sonlandı. 

Pankartlar Dikkat Çekti

Yaklaşık 300 kişin katıldığı basın 
açıklamasında pankartlar da dikkat çekti. 
“Kamu yararını savun kamu zararı ile 
yargılan”, “Kayseri Belediyesi’nde kaç 
müfettiş var”, “Ya adaletsizsiniz ya adalet 
siz” dövizleri yer aldı. 

Şube Başkanımız Selçuk Savcı’nın 
yaşadığı gözaltı ve sonrasında 
tutuklanması süreci ve bizlerin bu 
konudaki tavrı aşağıda özetlenmiştir. 

22 Kasım Salı günü İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne yönelik olarak sabahın 
erken saatlerinde yapılan operasyon 
ile evlerinden gözaltına alınanlar 
arasında TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk 
Savcı da vardı. 3 gün boyunca gözaltında 
tutulan ve 25 Kasım Cuma günü 
Savcılığa ifade vermek üzere Adliyeye 
götürülen Selçuk Savcı ve beraberindeki 
12 kişi, Savcılık tarafından Nöbetçi 
Mahkemeye sevk edilmişler ve 26 Kasım 
Cumartesi sabaha karşı saat 02:00 
civarında tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılmışlardı. 

İlk gözaltının olduğu süreçte TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak 
25 Kasım Cuma günü yapılan basın 
açıklamasında da belirttiğimiz üzere 
meslek çevresinde, işyerinde tanınan, 
yaptıkları çalışmalarında kamu yararını 
ve kamu malını korumayı görev 
edinen arkadaşlarımıza yapılan bu 
uygulamaların takipçisi olacağımızı 
vurgulamıştık. 
Ancak Özel Yetkili Savcılar tarafından 
karara itiraz edilmesi sonucunda, itirazı 
görüşen 8. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından 13 gün sonra 9 Aralık Cuma 
akşamı aralarında Şube Başkanımız 
Selçuk Savcı’nın da bulunduğu 13 kişi 
için tutuklama kararı çıkarıldı. Avukatlar 
dahil kimseye duyurulmayan kararın 
ardından ise 10 Aralık Cumartesi 
günü Selçuk Savcı gözaltına alındı. 
Nöbetçi Hakimin tutuklu yargılama 
kararını yüzlerine okumalarından 
sonra tutuklanarak Buca Cezaevine 
gönderildiler. 

10 Aralık Cumartesi günü Selçuk 
Savcı ve beraberinde tutuklananların 
tutuklanma gerekçesi ise delilleri 
karartma ve kaçma ihtimali. 

Yıllardır birlikte çalıştığımız, kurumsal 
yapılarda bulunduğu görevlerde amacı 
kamu yararını-kamu malını korumak 
olan ve toplumdan-insandan-emekten 
yana tavırlarıyla tanınan, çevresi 
tarafından dürüstlüğü-çalışkanlığı-
iyiliği ile örnek insan olarak bilinen, 
yaşadığı yer her zaman belli olan Şube 
Başkanımız Selçuk Savcı, 26 Kasım 
Cumartesi günü gözaltından çıktıktan 
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sonra 28 Kasım Pazartesi görevine 
başlamıştı. 

Gözaltından çıktıktan hemen sonra 
büyük bir özgüven ile görevine bıraktığı 
yerden devam eden, toplum ve insanlık 
için çalışan, mütevazi ve örnek kişiliği ile 
tanınan Şube Başkanımızın bu gerekçe 
ile tutuklu olarak yargılanması tamamen 
hukuka aykırı ve keyfidir. Kamuyu 
zarara uğrattığı iddiası ile yargılanan 
Selçuk Savcı’nın tutuklu yargılanması 
aslında kamuyu zarara uğratmıştır. 

Aslında bu günlerin gelişi ipuçları 
önceden belliydi. 

Son yıllarda “ileri demokrasi” derken, 
en geri demokrasilerde dahi olmayan 
uygulamalarla karşılaşmaktayız. 
Kendinden olmayan herkesi şüpheli 
gören bir anlayış ülkemizi sardı. 

Türkiye bir açık hava cezaevine 
dönüşüyor. Her yeni gün tutuklama 
haberleriyle başlıyor. İnsanca yaşamak 
isteyen işçiler, suyunu ve toprağını 
korumak isteyen köylüler, parasız eğitim 
isteyen öğrenciler, ülkemizde füze 

kalkanı istemeyenler, gerçeğin peşindeki 
gazeteciler… yani haklarını arayan 
herkes tutuklanıyor. Tutuklamalar, 
seçilmiş Milletvekillerine ve Belediye 
Başkanlarına kadar uzanıyor. 

Askeri ve sıkıyönetim Mahkemelerinin 
yerine kurulan DGM’ler eskilerini 
arattı. DGM’lerin yerine kurulan Ağır 
Ceza ve Özel Yetkili Mahkemeleri 
ise DGM’leri de aratır oldu. 
Daha operasyon yapılmadan’bazı 
medyada’operasyon bilgileri yer alıyor, 
kişiler hedef gösteriliyor. Avukatların 
bile görmediği, görmesi yasaklanan 
dosyalar bu’bazı medyada’yayınlanıyor. 
Yargı hiçbir dönemde olmadığı kadar, 
siyasi iktidarın yönlendirmesi ve 
etkisi altında kalıyor. Hükümete halel 

gelecek bir konuda (Deniz Feneri vb.) 
soruşturma açan Savcı ya da hakimler 
ya görevden alınıyor, ya da görev yerleri 
değiştiriliyor. Hükümetin politikalarına 
uygun hareket edenler ise terfi ettirilerek 
ödüllendiriliyor. 

Kısaca’baskı toplumu’kurumsallaşıyor. 
Toplumsal muhalefet ve İktidardan 
olmayan herkes tehditle, soruşturmalarla, 
sürgünlerle, copla, biber gazıyla terbiye 
edilmeye çalışılıyor. Bu da yetmez ise, 
gözaltılar ve tutuklamalar geliyor. 

Yıllarca alanlarda “Susma, sustukça sıra 
sana gelecek” diye haykırdık! Maalesef 
öngörümüz gerçekleşiyor. Bu gidişat 
durdurulmazsa sıra herkese gelecek!

Bizler öncelikle Şube Başkanımız 
Selçuk Savcı’nın yanında olduğumuzu 
ve sonuna kadar bu sürecin takipçisi 
olacağımızı bildiririz. Haksız gözaltıların 
ve tutuklamaların biran önce sona 
erdirilmesini istiyoruz. Başta Özel 
Yetkili Mahkemeler olmak üzere tüm 
hukuksuz uygulamaların kaldırılması 
için kararlı mücadelemizi sonuna kadar 
sürdüreceğiz. 

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB`nin Çağrısıyla 
İzmir’de Sokağa Çıkan Emek ve Demokrasi 
Güçleri, “Hukuksuz Gözaltı ve Tutuklamalara 
Son” Çağrısında Bulundu
Türkiye’nin 40 şehri ile birlikte KESK, 
DİSK, TMMOB ve TTB`nin çağrısıyla 
3 Aralık Cumartesi günü Basmane 
Meydanı`nda bir araya gelen demokratik 
kitle örgütü ve partilere üye 3 bini 
aşkın kişi, buradan sloganlarla Konak 
Meydanı`na yürüdü. Üyelerimizin de 
destek verdiği “Teslim olmayacağız” 
yazılı pankartın açıldığı yürüyüş boyunca 
“Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi 
yıldıramaz”, “Faşizme karşı omuz omuza”, 
“Yaşasın işçilerin birliği, halkların 
kardeşliği” gibi sloganlar atılırken, 
yürüyüşe çevredeki yurttaşlardan da 
alkışlarla destek geldi. Konak Meydanı`na 

varıldığında emek ve demokrasi güçleri 
adına basın açıklamasını KESK MYK 
Üyesi Ali Kılıç yaptı. Kılıç, Türkiye`nin 
bir açıkhava cezaevine dönüştüğünü 
ve her yeni güne tutuklama haberiyle 
başlandığını belirterek, “İnsanca yaşamak 
isteyen işçiler, suyunu ve toprağını 
korumak isteyen köylüler, parasız eğitim 
isteyen öğrenciler, ülkemizde füze 
kalkanı istemeyenler, gerçeğin peşindeki 
gazeteciler, adalet arayan avukatlar, yani 
haklarını arayan herkes tutuklanıyor. 
Tutuklamalar, seçilmiş milletvekillerine 
ve belediye başkanlarına kadar uzanıyor” 
dedi. 
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Mesleğimizin Güncel Sorunlar Konulu Toplantı Yapıldı
“Mesleğimizin Güncel Sorunları” konulu 
toplantı, Odamız Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Şube etkinlik alanı içerisinde bulunan 
İl/İlçe Temsilcileri, Mesleki Denetim 
Görevlileri, kamu ve özel sektörde 
çalışan üyelerimiz ve meslektaşlarımızın 
katılımı ile 16 Aralık 2011 tarihinde 
gerçekleştirildi. 

İzmir Şube Yazmanı Servet Alabalık 
toplantının açılışında yaptığı 
konuşmasında, Şube çalışmalarına, 
Temsilciliklerimizde yapılan 
toplantılarda dile getirilen konulara, 
kurum ve kuruluşlar ile ilişkilere, yerel 
yönetimler ve mesleki uygulamalar 
konularına değindi. Gerçekleştirilen 
toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve 
katılımcıları ağırlamaktan duydukları 
mutluluğu dile getirdi. İzmir Şube 
Başkanımız Selçuk Savcı’nın en 
kısa zamanda aramıza katılması 
temennilerinde bulunarak, konuşmasını 
sonlandırdı. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
açılış konuşmasına, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne düzenlenen operasyon ile 
gözaltına alınan İzmir Şube Başkanımız 
Selçuk Savcı’nın durumuna dair görüş 
ve değerlendirmelerini belirterek 
başladı. Yaşanılan bu zorlu süreçte 
birlik, beraberlik ve dayanışmanın 
önemini vurgulayarak Savcı’nın her 
zaman yanında olunacağını belirtti 
ve en kısa zamanda aramıza katılması 
temennilerinde bulundu. 

Özten konuşmasını, Odamız son 
dönem çalışmaları ile genel işleyişi 
hakkında bilgilendirmelerde bulunarak 
sonlandırdı. 

Toplantı, tüm katılımcıların etkinlik 
alanlarında yürüttükleri çalışmaları, 
mesleki sorunları, meslektaşlarımız ile 
ilişkileri, mesleki, sosyal ve toplumsal 
alanlara ilişkin değerlendirmeleri 
ile Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
Özten’in ve İzmir Şube Yazmanı Servet 
Alabalık’ın katkıları ile son dönemdeki 
mesleki gelişmelere yönelik bilgi 
paylaşımı ve tespitleri ile devam etti. 

Toplantıda, Tapu Planları Tüzüğü, 
Teknik Uygulama Sorumluluğu, 
Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı 
ve uygulanmasına ilişkin bölgede 
yaşanılan sıkıntılar ve bu sıkıntıların 
aşılması için gerekli çözüm önerileri, 
Meslek İçi Eğitim ve gerekliliğinin 
önemi, imar uygulamaları, 
CBS’nin Mesleğimizdeki Yeri ve 
Önemi, Kentsel Dönüşüm, Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile mesleki 

mevzuatlardaki son düzenlemeler, Tesis 
Kadastrosu ve önemi, kamulaştırma 
davalarında bilirkişi olarak görev 
yapacakların belirlenmesinde meslek 
alanımıza yönelik yargı birimlerinin 
bilgilendirilmeleri ve mesleğimizin bu 
alanda tanıtılması için çalışmaların 
yapılması, Maden alanlarına yönelik 
yürütülen ve meslek alanımız içinde 
kalan bazı hizmetlerin Büyük Ölçekli 
Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliği’ne göre yerine getirilmesi 
ve bu amaçla ilgili kurumlar ile devam 
eden görüşmelerin sonuçlandırılması, 
Oda - TKGM, MİGEM, TRGM gibi 
kurumlarla ilgili çalışmaları ve süreçleri, 
Serbest Harita Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik ve Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları’na ilişkin 
uygulamalarda yaşanılan sıkıntılara ve 
aşılması için gerekli çözüm önerileri 
bulunulması ve dava süreçleri gündeme 
gelen ve tartışılan başlıca konular idi. 

Toplantıya katılımları ve katkıları 
ile güç veren Genel Merkez 
Yönetim Kurulumuza, Şubemize 
bağlı Temsilcilerimize ve tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı Şubemizde 
Yapıldı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu, Oda Başkanları ve 
Temsilcilerinin katılımı ile Genel Kurul 
Süreçlerinin değerlendirildiği toplantıyı 
Şubemizde yaptı. Başta Şube Başkanımız 
S. Selçuk Savcı olmak üzere Büyükşehir 
Belediyesi operasyonları kapsamında 
tutuklanan mühendis-mimar-şehir 
plancılara destek olmak amacı ile yapılan 
toplantıda dayanışma vurgusu yapıldı. 
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Muğla İl Temsilciliğimizde 17 Aralık Tarihinde  
“Mesleğimizin Güncel Sorunları Konulu Üye Toplantısı” Yapıldı

Muğla İl Temsilciliğimizce Mesleğimizin 
Güncel Sorunları konulu Üye 
Toplantısına Odamız Genel Başkanı, 
Örgütlenme Sekreteri, İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Odamız önceki 
dönem Genel Başkanı ve Kırsal Kentsel 
Alan Düzenlenmeleri Komisyonu 
Başkanı, Muğla İl/İlçe Temsilcileri ve 
üyelerimiz katıldı. 

Toplantı açılışında, Odamız Genel 
Başkanı, Odamız önceki dönem 
Genel Başkanı ve Kırsal Kentsel Alan 

Düzenlenmeleri Komisyonu Başkanı, 
Muğla Merkez İlçe Temsilcisi, İzmir 
Şube Yazmanı katılımcıları Oda adına 
selamlayarak kısa birer konuşma yaptılar. 

Toplantıda genel olarak, üyelerimizin 
mesleki, teknik ve toplumsal alandaki 

çalışmaları, talepleri ve önerileri 
çerçevesinde bölgeye ilişkin konuların 
değerlendirilmesi yapıldı. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
ve Odamız önceki dönem Genel Başkanı 
ve Kırsal Kentsel Alan Düzenlenmeleri 
Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü 
tarafından, Tapu Planları Tüzüğü, 
İmar Uygulamaları, Bağımsız Bölüm 
Planı, Vaziyet Planı, Serbest Harita 
ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetleri ve Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendislik Hizmetleri ve yaşanılmakta 
olan hukuki gelişmeler, Maden 
Sahaları İle İlgili Yönetmelik, Taşınmaz 
Değerlemesi, Emlak Müşavirliği, 
HKMO Büro Tescil Yönetmeliği, 
Toplulaştırma Hizmetleri, Aplikasyon 
Belgesi Hazırlanması, Kamulaştırma 
Bilirkişilik Eğitimleri, Kıyı Kanunu ve 
uygulamaları, Yapı Denetim Kuruluşları, 
Müelliflik ve Fenni Mesuliyet vb. 
mesleki konuları işlenerek çalışmalar ve 
işleyiş hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. 
Bağımsız Bölüm Planları ve Vaziyet 
Planlarının hazırlanması ve uygulanması 
konularında detaylı bilgi aktarıldı. 
Kat Mülkiyeti Yasasına değinilerek 
harita mühendislerine düşen görev ve 
sorumluluklara açıklık getirildi. Harita 
ve kadastro mühendislerinin yetki ve 

sorumlulukları ve yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgiler sunuldu. 

Toplantının son bölümünde soru ve 
cevaplar kısmına geçildi. Katılımcı 
üyelerimiz tarafından, Tapu Planları 
Tüzüğü, İmar Uygulamaları, Bağımsız 
Bölüm Planları ve Vaziyet Planlarının 
hazırlanması ve uygulanması, Kıyı 
Kanunu ve uygulamaları, LİHKAB 
ve yaşanılan sıkıntılar, Lisanslı Harita 
Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları, 
Müelliflik ve Fenni Mesuliyet 
uygulanmasındaki yaşanılan sıkıntılar 
vb. konular dile getirildi. Katılımcılar 
tarafından sorulara yanıtlar verildi, 
açıklamalar yapıldı. 

 Muğla İl Temsilciliğimize, Genel 
Merkez Yönetim Kuruluna ve katılan 
tüm üyelerimize katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz. 

Akhisar Temsilciliğimizi – Üyelerimizi ve Akhisar 
Kaymakamı Kamil Köten’i Ziyaret Ettik

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
İzmir Şube başkanımız Servet Alabalık, 
yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Aykol, 
Yılmaz Şahin ve Akhisar İlçe Temsilcisi 
Mehmet Zeybel ile birlikte Akhisar 
Kaymakamı Kamil Köten’i makamında 
ziyaret ettiler. 

 Şehrin gelişmesine yönelik yapılan ve 
yapılacak çalışmaların değerlendirildiği 
ziyarette, İzmir Şube başkanı Servet 
Alabalık ve Akhisar İlçe Temsilcisi 

Mehmet Zeybel, Akhisar’da yapılmakta 
olan hala hazır haritası ile birlikte 
İzmir- İstanbul otoban yolunun 
kamulaştırmasıyla ilgili ilçenin 
çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. 

 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Kaymakam Kamil Köten 
de Meslek odalarının etkin bir şekilde 
faaliyetlerini sürdürmelerinin oldukça 
önemli olduğunu belirtti. Daha sonra 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

İzmir Şube başkanı Servet Alabalık, 
Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim 
Aykol, Yılmaz Şahin ve Akhisar İlçe 
Temsilcisi Mehmet Zeybel ile Akhisar 
Mühendisler Odası temsilciliğinde 
yaptıkları toplantıdan sonra Soma’da Ege 
Linyit İşletmeleri (ELİ) Tesislerindeki 
verilen akşam yemeğine, Akhisar, Soma, 
Kırkağaç, Demirci ilçelerindeki harita 
mühendisleri katıldı. 
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Şubemize Bağlı Temsilcilerimizle Toplantı Yapıldı

Kadastro İl Müdürü 
Adil Hakan Ayber 
Şubemizi Ziyaret Etti

13. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

11 Şubat 2012 tarihinde Şubemizde, 
Şubemize bağlı Temsilcilerimizle 
toplantı gerçekleştirildi. Geçmiş 
dönemin değerlendirildiği, gelecek 
dönem için yapılacakların konuşulduğu 
toplantı oldukça verimli geçti. 
Temsilcilik çalışmalarında belirli bir 
standardın oluşturulması ihtiyacı, 

10 Şubat 2012 Cuma günü 
Meslektaşlarımız, İzmir Kadastro İl 
Müdürü Adil Hakan Ayber ve Konak 
Birim Yetkilisi-Kontrol Mühendisi 

Koray Topuz, Şubemizi ziyaret etti. 
Mesleğimize, mesleğimizin güncel 
sorunlarına ve Üyelerimize ilişkin 
detaylı görüş alışverişinde bulunuldu. 
Tescile konu iş ve işlemlere yönelik 
İzmir’de panel ve etkinliklerin yapılması 
konusunda fikir birliğine varıldı. 

11 Şubat 2012 Cumartesi günü 
Tepekule Kongre Merkezi Ege 
Salonunda yaklaşık 100 kişinin katılımı 
ile 13. Döneme İlişkin Çalışma 
Programı ve Komisyonların Seçimi 
gündemli Danışma Kurulu Toplantısı 

katılımı arttıracak yöntemler, 
Temsilciliklerimizde yapılacak 
etkinlikler, mesleki denetimler, 
Temsilci yardımcılarının daha da aktif 
kılınması vb. konu başlıkları tartışıldı. 
Temsilcilerimize özverili ve başarılı 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 

yapıldı. Önümüzdeki döneme ilişkin 
birlikte üretmek ve birlikte yönetmek 
için yapılması gerekenler konuşuldu. 
Üyelerimizin yoğun katılımı ile 
gerçekleşen toplantıda çok sayıda üyemiz 
görüş ve önerilerini kürsüden belirtti. 

TMMOB Ücretli 
Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları ve İşsizlik 
Kurultayına Katıldık

İzmir’de 2 Nisan 2011 tarihinde 
yapılan Yerel Kurultayda, Şubemiz, 
özelleştirmelerin, işsizliğin ve 
güvencesizliğin MMŞP üzerine etkileri 
ile örgütlenme ve sendikasızlaştırma 
konularında yürütücü olarak görev 

yapmıştı. 25 – 26 Şubat 2012 tarihinde 
Ankara’da yapılan Genel Kurultaya da 
çoğunlukla genç üyelerimizin katılımı ile 
katkı sağlandı. 

8 Ekim’de Ankaradaydık 

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin 
çağrısıyla gerçekleştirilen  “İnsanca 
Yaşam için Eşit, Özgür ve Demokratik 
Türkiye” mitinginde Ankara’da 
onbinlerce yurttaşımız ile birlikte biz de 
alanlardaydık. 

“Tüm temel haklarımız için insanca 
yaşamı savunuyor, Eşit, Özgür, 
Demokratik Bir Türkiye İstiyoruz!” 
başlığı ile 8 Ekim’de Ankara’da kurulan 
“Sokak Meclisi”ne Yönetim Kurulumuz, 
Şubemize bağlı Temsilcilerimiz ve birçok 
üyemiz katıldı. 
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Şubemizin 13. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Başarı İle Tamamlandı

21 Ocak 2012 Cumartesi günü saat 
13:00 te Tepekule Kongre Merkezi 
Anadolu Salonunda yaklaşık 250 
kişinin katılımı ile 13. Olağan Genel 
Kurulumuz toplandı. 

12. Dönem Yönetim Kurulu Sayman 
üyesi Servet Alabalık, yaptığı açılışın 
ardından tüm katılımcıları Saygı Duruşu 
ve İstiklal Marşı okumaya davet etti. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının 
ardından Divan Seçimi yapıldı. Yapılan 
öneri sonucunda Levent Sınmaz 
Divan Başkanlığına, Nilüfer Barışcan 
Divan Başkan Yardımcılığına, Yazman 
üyeliğine de Umut Başkurt ve Özlem 
Sökmen seçildi. 

Divan tarafından salona gündeme 
ilişkin öneriler soruldu. Herhangi bir 
değişiklik önerisi gelmemesi üzerine 12. 
Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi 
Servet Alabalık kürsüye çıkarak, tutuklu 
bulunan Şube Başkanımız S. Selçuk 
Savcı’nın Genel Kurulumuza gönderdiği 
mesajını okudu. Selçuk Savcı mesajında 
şunlara değindi. 

Değerli Meslektaşlarım, 

Bu önemli günümüzde aranızda 
olamadığım için üzgünüm. Öncelikle 
içinde bulunduğum bu süreçte üst 
birliğimiz TMMOB’ne, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odamız Yönetim 
Kuruluna, çeşitli illerimiz Şube Yönetim 
Kurullarına, Şube Yönetim Kurulumuza, 
Temsilciliklerimize ve sizlere şahsıma 
göstermiş olduğunuz koşulsuz destek ve 
güven için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu örgütlü yapının bir üyesi olmaktan bir 
kez daha onur duydum. 

Yaşamımı bilincimin yönlendirmeye 
başladığı erken yaşlarımdan itibaren kişisel 
çıkarlarımı toplumun çıkarlarının önüne 
koymadım. Meslek yaşamımda da buna 

özen gösterdim. Bu olması gereken, beni 
zorlamayan doğal bir süreçti. 

Kısaca; yaşamınız için seçtiğiniz çizgi sizi 
yönlendiriyor. 

Ayrıca 15- 20 yıldır hiç görmediğim, 
görüşemediğim insanlardan ve yakın, uzak 
çevremden aldığım sayısız güven mesajı 
içinde bulunduğum şartları kolaylaştırıyor 
ve güç veriyor. 

Bu günlerde Dünya’da ve ülkemizde 
olaylar yaşanıyor. Hep birlikte zor günler 
yaşıyoruz. 

Küresel sermaye çıkarları ve emelleri 
doğrultusunda tüm Dünya’yı yeniden 
yapılandırmaya çalışıyor. Bunu yaparken 
o ülkelerdeki işbirlikçileriyle birlikte 
iktidarları deviriyor, yandaş yönetimler 
oluşturarak o ülkelerin kaynaklarını ele 
geçiriyor, sömürgeleştiriyor. 

Büyük Ortadoğu Projesi adıyla bölgemizde 
uygulamaya geçirilen de bu genel 
politikanın bir parçasıdır. 

Eğer bu genel durumu kavrayamazsak 
“Ekonomik Tedbirler” çerçevesinde 
ülkemizde yapılan uygulamaları, 
özelleştirmeleri toplumu sindirme 
politikalarına dayanak olan 
antidemokratik yasaları anlamakta güçlük 

çekeriz. Ülkemize biçilen rolü anlamakta 
zorlanabiliriz. 

Her zaman söylediğimiz gibi bilimi ve 
tekniği halkın yararına kullanmayı ilke 
edinmiş olan biz mühendisler eğer kişisel 
çıkarlarımızı toplumsal çıkarların önünde 
tutmuyorsak, işbirlikçi değilsek Dünyayı ve 
ülkemizde oynanan oyunları tahlil etmekte 
zorlanmayız. 

Egemenler politikalarını uygulamak için 
önce muhalefeti yok ederler. 

Bugünlerde ülkemizde yaşanan 
antidemokratik tutuklamalar ve 
yargılamalar bu anlamda dikkatle 
izlenmelidir. 

Aslında uzun yıllardır gerici iktidarlarca 
uygulanan bir politika devam 
ettirilmektedir. Geçmişte nasıl işçi 
sendikalarını yandaş sendikalar kurarak 
zayıflattılarsa, YÖK gibi kurumları 
kurarak üniversiteleri ve öğrencileri 
etkisizleştirdilerse, toplumun tüm ilerici 
güçlerini ve kurumlarını yok etmek için 
sistemli bir çalışma yürütülmektedir. 

Son dönemlerde TMMOB üzerinde baskı 
kurarak etkisizleştirmeyi amaçlayan kanun 
hükmünde kararnameleri de bu kapsamda 
değerlendirilmeli, 6235 sayılı yasa ve 
yönetmeliklerle verilmiş olan haklarımızı 
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savunmak ve geri adım atmamak bundan 
sonraki eylem planımız olmalıdır. 

Aydın olmanın koşulu zorluklara rağmen 
doğruların peşinden gitmektir. 

Bazılarının inandığı ya da davrandığı 
gibi hep güçlülerin, toplumda rağbet 
edilen çoğunlukların içinde olmak, 
özellikle bizim gibi kültürel gelişimini 
tamamlamamış toplumlarda ülke çıkarları 
açısından doğru sonuçlar doğurmaz. 

Örneğin 12 Eylül Faşist Anayasası % 
98 oyla kabul edildi. Bugün geldiğimiz 
noktada %2 azınlığın hakkını teslim 
etmemiz gerekiyor. 

Bu nedenle de ülkemizin bir gerçeği olarak 
hep küçük bir azınlığın içinde kalabiliriz. 
Bu durumda kendimizi güçsüz ve çaresiz 
hissetmemeliyiz. Bize demokrasi diye 
yutturulmaya çalışılan aldatmaca bizi 
yenik düşürebilir. Yılmadan savaşmalıyız. 

Emperyalistlere karşı verdiğimiz Kurtuluş 
Savaşımız da dahil, tüm ulusal kurtuluş 
savaşları, özgürlük mücadeleleri bir avuç 
insanın yılmaz mücadeleleri sonunda 
başarıya ulaşmamış mıdır?

Değerli Meslektaşlarım, 

Örgütlülüğümüzün güçlendirilmesi 
kapsamında Temsilciliklerimizin 
edilgen yapıdan kurtarılarak sorumluluk 
alabilen idari ve fiziki şartlara 
kavuşturularak güçlendirilmesi, Oda ve 
Şube çalışmalarına doğrudan katkı koyan 
yapılara dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 

Bildiğiniz gibi Kentimizde Bölümümüzün 
açılması için yıllardır sürdürdüğümüz 
çabalarımız sonuç verdi. 2012 yılında 
bir devlet üniversitesi olan Katip Çelebi 
Üniversitesinde bölümümüz lisans ve 
lisansüstü programı hayata geçiriyor. 
Büyük olasılıkla Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi bünyesinde de 
eşzamanlı olarak açılıyor. Şubemizin 
geleceği ve güçlenmesi adına olumlu bir 
gelişme olarak değerlendirilmelidir. 

Sözün özü, çalışmalarımızı ve gücümüzü 
Odamızı geleceğe güçlü olarak taşıyabilecek 
yönde odaklamalıyız. 

Bu konuda tüm meslektaşlarımızın 
duyarlılığına ve Genel Kurulumuzun 
başarılı geçeceğine inanıyorum. 

Hepinizi saygı, sevgi ve özlemle 
kucaklıyorum. 

Servet Alabalık’ın Selçuk Savcı’nın 
mesajını okumasının ardından TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Ferdan Çiftçi kürsüye geldi. Selçuk 
Savcı’ya desteğini belirterek sözlerine 
başlayan Ferdan Çiftçi kalplerimizin 
onun yanında olduğunu vurguladı. 
Birlikte çalıştığı Şubemiz 12. Dönem 
Yönetim kuruluna ve tüm birimlerine 
teşekkürlerini sundu. 

Özellikle 1980 sonrası başlayan 
neoliberal politikalarla karşı karşıya 
olunduğunu söyledi. Mesleğimiz ve 
meslek alanlarımızın sorunlarının 
ülkemiz sorunlarından ayrı 
tutulmayacağını belirten Ferdan Çiftçi, 
Kanun Hükmünde Kararnameler 
yolu ile yeni kurulan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına bağlı Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğünün 
yaratacağı olumsuzlukları vurguladı. 
İktidarın TMMOB yi etkisizleştirmek, 
değersizleştirmek ve işlevsizleştirmek 
için yoğun çaba harcadığını belirtti. 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez Bakanı 
atanmadan kapatılan Bakanlık olduğunu 
söyledi. 

Yerel Yönetimlerin tüm olanaklarını 
kendi bünyesinde toplamak isteyen 
bir iktidar anlayışı ile karşı karşıya 
olunduğunu söyleyen Ferdan Çiftçi, 
Kendinden olmayanı, muhalifi, 
cumhuriyetçiyi, sosyalisti dışlayan bir 
iktidarla karşı karşıya olunduğunu 
belirtti. Ferdan Çiftçi, halkın tüm 
kesimlerinin omuz omuza hakkını 
almak için mücadele etmesi gerektiğini 
söyledi. Halkı siyasetin toplumsallaşması 
adına siyaset yapmaya davet etmemiz 
gerektiğini vurgulayarak, ülkemizin şu 

an en çok ihtiyaç duyduğu adalet için 
yılmadan çalışmamızın önemini belirtti. 

TMMOB ve bağlı Odaların en temel 
görevinin meslektaşlarımıza iş alanı 
yaratmak ve meslektaşların haklarını 
korumak olduğunu, ancak iktidarın 
bunun önüne geçerek mühendis-mimar 
ve şehir plancılarının meslek alanlarını 
daraltarak bağımlı hale getirmek 
istediğini söyledi. 

Ülkemizde bir arada kardeşçe, dayanışma 
içinde yaşamamız gerektiğini, silahların 
yerini barışın alması gerektiğini 
vurgulayan Ferdan Çiftçi, sözlerini 
Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep 
Beraber ya Hiç Birimiz diyerek bitirirken 
önümüzdeki çalışma döneminde 
hep birlikte ve dayanışma içinde 
mücadelenin sürmesini önemle belirtti. 

Gündemin 12. Dönem Yönetim 
Kurulunun çalışma raporunun 
sunulması bölümünde Yönetim Kurulu 
adına Ömer Güngörmüş kürsüye geldi. 
Basılı biçimde ve detayları ile üyelere 
dağıtılmış olan 12. Dönem Çalışma 
Raporunun başlıklar halinde özetlenerek 
sunulması önerisi doğrultusunda, geride 
kalan 2 yıllık dönemde yapılanlar 
Ömer Güngörmüş tarafından sunuldu. 
Temsilciliklerimizin hizmet binalarına 
kavuşmaları, temsilciliklerimizin daha 
da aktif hale gelmesi, mesleğimiz ile 
ilgili konuları kapsayan etkinlikler, başta 
LİHKAB yönetmeliği ile üyelerimiz 
arasında ortaya çıkan sorunları ve 
bununla beraber dayanışma-paylaşım 
gibi değerlerin yok olmasını önlemek 
için yapılan çalışmalar, TMMOB 
etkinliklerinde yapılan çalışmalar, 
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Ücretli Çalışan Mühendisler ve İşsizlik 
Kurultayı ile Demokrasi Kurultayı İzmir 
Yerel Çalıştayları, gençlerle ilgili yapılan 
çalışmalar, yaz eğitim kampları, eylemler 
ve basın açıklamalarına katılımlar vb. 
konuları hakkında bilgi verildi. 

Çalışma Raporunun sunulmasından 
sonra 12. Dönem Sayman Üyesi 
Mükerrem Leloğlu, Mali Raporu sundu. 

12. Dönem çalışmalarına ve gelecek 
döneme ilişkin görüş ve öneriler 
kısmında ise ilk sözü Şahmar Dalmış 
aldı. Şahmar Dalmış, ülkemizin 
geleceğinden endişe duyduğunu, 
TMMOB nin ve bağlı Odaların meslek 
ve meslektaş haklarını korumasının 
asıl görevi olduğunu, üyelerimize sahip 
çıkılması gerektiği, aynı zamanda ülke 
sorunlarına da bu doğrultuda çözümler 
üretebileceğini belirtti. Ülkemizde 
hiçbir şey yapmadan, suya sabuna 
dokunmadan yaşanırsa kimsenin o kişiye 
dokunmayacağını, ancak gerçekleri 
söyleyen ve mücadele eden insanların ise 
tehlikede olduğunu vurguladı. 

Ardından kürsüye Hüseyin Ülkü geldi. 
Hüseyin Ülkü Temsilciliklerimizin, 
Şubelerimizin ve Genel Merkezimizin 
bir bütünlük içinde çalışması gerektiğini 
belirtti. Özellikle son dönemde LİHKAB 
ve Tapu Planları Tüzüğünün yarattığı 
olumsuz koşulları anlattı. Odamızın 
LİHKAB sürecinde en başından bu 
yana savunulan görüşlerden söz ederek 
1999 yılında başlayan ilk LİHKAB 
görüşmelerinin 2005 yılında da aynı 
görüşlerde sürdüğünü, LİHKAB yasası 
geçtiğinde herkesin bundan haberi 
olduğunu, ancak TKGM ile yapılan 

görüşmelerde Odamız ileride yaşanacak 
sorunlardan dolayı uzlaşamadığı, 
tüm üyelerimizin eşit koşullarda 
ve adaletli bir sistemle bu sürecin 
aşılması gerektiğini savunduklarını 
vurguladı. Ancak uzlaşma olmadan 
çıkan yönetmeliğin uygulamalarında 
yaşanan sıkıntılar günümüzde açık 
bir şekilde hissedildiğini belirtti. 
Odamızın ana görevinin tüm üyelerinin 
haklarını savunması olduğu, ancak 
gelinen süreçte LİHKAB tarafından 
kurulan derneğin, kendilerini Oda 
üyeliğinden farklı görerek kendilerini 
TKGM ne bağlı olarak ifade ettiklerini 
söyledi. Odamızın görüşünün sürecin 
başından bu yana belirli deneyime sahip 
tüm meslektaşlarımızın benzer işleri 
yapabilmesi olduğunu önemle vurguladı. 

Hüseyin Ülkü’nün konuşmasının 
ardından Gürsel Gücüyeter söz aldı. 
Değişim grubu adına konuştuğunu 
ifade eden Gürsel Gücüyeter, 
Sevgili Başkanımızın her zaman 
yanındayız dedi. Yeni dönemde 
değişim grubu olarak Odanın birim 
fiyatlarını eleştirerek, birim fiyatları 
değiştireceklerini söyledi. İlişkisi 
koparılan üyeleri tekrar kazanacaklarını 
söyledi. İmar Uygulamalarında dosyalar 
ile ilgili alınan encümen kararlarını 
kaldıracaklarını vurguladı. TUS 
uygulamalarını baştan aşağı yeniden 
ele alacaklarını belirtti. Özel sektörün 
sorunlarını iyi bildiğini ve sorunları 
çözeceklerini söyledi. Belediyelerde 
sözleşmeli çalışan personelin kadroya 
alınmasını sağlayacaklarını, bunun 
için Odamızın Genel Merkezi 
ile görüşeceklerini söyledi. Genç 
üyelere sahip çıkılacağını belirterek 
ayrıca LİHKAB ile ilgili de sorunları 
bildiklerini ve bu sorunları da 
çözeceklerini belirtti. 

Ardından Hıdır Çam, kürsüye geldi. 
Hıdır Çam adayların birleşmesi 
gerektiğini söyledi. TUS belgelerinde 
sınırlamanın kalkması gerektiğini 
belirtti. Ayrıca taşraya daha çok önem 
verilmesini söyleyerek Bodrum’a 

temsilcilik hizmet binası açılmasını talep 
etti. 

Hıdır Çam’dan sonra kürsüye Muhittin 
Selvitopu geldi. Muhittin Selvitopu 
meslek odalarının sanayi odası, ticaret 
odası olmadığını söyledi. Mesleğin-
meslektaşın-kentin ve ülkenin 
sorunlarına sahip çıkan, kamu hakkını 
koruyan amaçları olan TMMOB ve bağlı 
odaların Anayasada da belirtilen amaçları 
olduğunu ve ilkelerinden hiçbir zaman 
taviz verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca 
önceki konuşmalarda belirtilen encümen 
kararı konusunda söylenenlerin imar 
kanununda mevcut bir şart olduğunu, 
kanunları değiştirme yetkisinin de 
TBMM de olduğunu vurgulayan 
Muhittin Selvitopu Büyükşehir 
Belediyesi İmar Yönetmeliğinin de 
şu an Mecliste olduğunu söyleyerek, 
yine aynı şekilde sözleşmeli personelin 
kadroya alınması konusunun da yine 
TBMM yetkisinde olduğunu söyledi. 
Ancak Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak üzere sözleşmeli personelin 
haklarında özellikle son zamanlarda 
yapılan iyileştirmelerle kadrolulara 
verilen haklar ve koşulların verildiğini 
söyledi. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
yasasını da siyasi iktidarın kendi çıkar 
ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmış 
olduğunu vurguladı. Başta Selçuk Savcı 
olmak üzere bir çok belediye çalışanının 
aylardır suçsuz yere cezaevinde tutuklu 
bulunduğunu, en büyük ihtiyacın adalet 
olduğunu belirtti. Yeni yasalarla ülkenin 
kaynaklarının yok edildiğini, depremden 
sonra çıkan yasa tasarılarının TOKİ 
yasası olarak ortaya çıktığını; halkın 
ve ülkenin geleceğinin daha kötüye 
gitmeden beraberlik ve dayanışma ile 
hepimizin yan yana gelerek mücadele 
etmemizin gerektiğini vurguladı. 
Yapılacak çalışmalar ve önerilerin 
hayata geçirilmesi için Odamızın her 
zaman hazır olduğunu, komisyonlar ve 
kurullarda bulunarak düşüncelerimizi ve 
çalışmalarımızı somutlaştırabileceğimizi 
söyledi. Görev almak, çalışmak ve 
mesleğimizi geliştirmek isteyen herkese 
Odamızın kapılarının açık olduğunu 
belirterek söylemlerden çok eylemde 
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ve pratikte beraber olmalıyız dedi. Son 
dönemde Odamızda aktif görev yapan 
genç meslektaşlarımızın sayısındaki 
artıştan duyduğu mutluluğu ifade 
eden Muhittin Selvitopu, yaz eğitim 
kamplarına gelen öğrencilerin mezun 
olduktan sonra ülkemizin her yerinde 
Odalarımızın kurullarında, birimlerinde 
görev aldığını da önemle belirtti. 

Muhittin Selvitopu’nun ardından söz 
alan Tevfik Yüksel ise bu dönemde 
ayrışmanın olmaması ve gerçekçi 
olmayan eleştirilerin yapılmaması 
gerektiğini söyledi. Hiçbir yönetim 
kurulunun eskinin devamı olmadığını, 
her seçilen Yönetim Kurulunun yeni 
bir dönemi ifade ettiğini söyleyerek, 
yeni dönemde üyelerimizin yerinde 
ziyaret edileceğini ve sorunlara çözüm 
yolu aranacağını belirtti. Ayrıca 
Odamızın tüzel kişiliğine yapılan 
saldırılara değinerek bu konuda sonuna 
kadar mücadele edilmesi gerekliliğini 
vurguladı. 
Tevfik Yüksel’in konuşmasından sonra 

kürsüye gelen Zafer Beydilli, LİHKAB 
uygulamalarından dolayı üyelerimiz 
arasında ayrışma olduğunu ve bunun 
en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini 
söyledi. Yöresel katsayılarla ilgili getirilen 
eleştirilere ise, birim fiyat ve katsayıların 
yılda 2 kez üyelerimize sorulduğu, 
temsilciliklerimizden ve üyelerimizden 
gelen talepler doğrultusunda birim 
fiyat ve katsayıların oluştuğunu 
belirtti. Yapılan eleştirilerin anlamlı 
olabilmesi için Odamızın kurullarında 
ve komisyonlarında aktif olarak 
görev alınması gerektiğini, yapılmak 
istenen çalışmaların ve önerilerin 
hayata geçirebileceği ve bunun önünde 
herhangi bir engel olmadığını söyleyerek, 
mesleğimizin ve Odamızın gelişmesi 
için çalışmak ve görev almak isteyen 
tüm meslektaşlarımızı ilgili kurullara ve 
komisyonlara davet etti. 

Zafer Beydilli’nin konuşmasının 
ardından söz alan Saime Özarslan, 
Odamıza kırgın olduğunu ve kendisine 
sahip çıkılmadığını söyledi. Taşrada 
görev yapan meslektaşlarımızın sıkıntıda 
olduğunu belirtti. 

Saime Özarslan’ın ardından söz alan 
Kubilay Yıldırım, tek bir listenin 
çıkması ve bölünme olmaması için 
çok çalıştıklarını söyledi. Odamızın 
birlikte hareket etme kültürünü 
yaygınlaştırmak gerektiğini, kurullarda 
alınan kararları yasa ve yönetmelikler 
çerçevesinde hayata geçirmenin 

önemini vurguladı. Yapılan eleştirilerin 
birbirimizi ötekileştirici değil, katkı 
koyacak şekilde olmasını söyledi. Seçim 
yarışının demokratik kültürde olması 
konusunda hassasiyetini belirten Kubilay 
Yıldırım, seçim süreci bittikten sonra da 
birbirimizin yüzüne bakabilecek şekilde 
tavırlarımızı belirlemeliyiz dedi. 

Konuşmaların ardından Divan Başkanı 
Levent Sınmaz, 1987 yılında kurulan 
Şubemizin 25 yıldan bu yana geçen 
sürede oluşan birikimi ve beraberliği 
önemle vurguladı. 

Ardından 13. Dönem Yönetim 
Kurullarına ve Genel Merkez 
Delegeliğine aday olan üyelerimizin 
dilekçeleri Divana verildi. 

Adayların isimlerinin okunmasından 
sonra Genel Kurulumuz başarı ile 
tamamlandı. 

22 Ocak Pazar günü Şubemizde 
gerçekleşen seçimler, Çağdaş Demokrat 
Mühendisler Grubu ile Değişim Grubu 
olarak iki liste halinde yapıldı. Yaklaşık 
500 meslektaşımızın oy kullandığı 
seçimin sonucunda Çağdaş Demokrat 
Mühendislerin listesi seçildi. 

Genel Kurulumuza ve Seçimlerimize 
katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 

Yeni Yıl Kokteylinde Birlikteydik
Geleneksel olarak her yılın son haftası 
düzenlediğimiz yeni yıl kokteylimiz için, 
29 Ara lık Perşembe günü Şubemizde 
buluştuk. Üyeleri mizin yoğun katılımı 
ile gerçekleşen buluşmada mutlu, 
huzurlu, başarılı yeni yıl dilekleri 
payla şıldı. Şubemiz Yazmanı Servet 
Alabalık yaptı ğı konuşmasında “Yeni 
yıla buruk ve eksik giri yoruz. Şube 
Başkanımız Selçuk Savcı haksız bir 

şekilde tutuklu bulunuyor. Kalbimiz, 
aklımız hep onunla. Selçuk Savcı’nın 
her zaman yanındayız ve bu sürecin 
takipçisiyiz.”  dedi. Desteklerinden 
dolayı tüm Üyelerimize teşekkür eden 
Servet Alabalık mutlu, huzurlu, sağlıklı 
bir yıl dile yerek, ülkemizin ve dünyanın 
barış ve özgürlük dolu olması, açlığın ve 
yoksulluğun son bulması temennileri ile 
sözlerini bitirdi. 
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Aydın Temsilciliğimizi Ziyaret Ettik

Yönetim Kurulunun ayda bir kez olağan 
toplantısının temsilciliklerde yapılması 
şeklindeki ilke kararına yönelik ilk 
uygulamayı 06. 03. 2012 tarihinde 
Aydın’da gerçekleştirdik. 

Amacı örgütle buluşmak, üyelerimizin 
yerel sorunlarının yerinde dinlemek, 
ilgili kurum ve kuruluşlarda görüşmeler 
yaparak çözüm olanaklarını araştırmak, 
Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında 
üyelerimizi bilgilendirmek olan bu 
uygulama çerçevesinde, Yönetim 
Kurulu 2. Başkanı Servet Alabalık, 
Şube Sekreteri İbrahim Aykol, Yönetim 
Kurulu üyesi M. Tevfik Yüksel, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Sayar ve İl 
temsilcimiz Mustafa Fillik, üyelerimiz 
Akın Akpınar, Nazif Özdemir, Sedat 
Yıldız, Mustafa Özdemir, Ahmet Mahir 
Can, Fevzi Kural, Mustafa Sardoğan, 

Murat Çayırlı iştiraki ile Aydın Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu makamında 
ziyaret edildi. 

Görüşmede Vaziyet Planı ve Tapu 
Planları Tüzüğü gereği düzenlenecek 
Bağımsız Bölüm Planının ve TUS 
Belgesinin Serbest Harita Mühendislik 
Bürolarınca hazırlanması gerektiği 
anlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
uygulamaları örnek gösterilerek benzer 
çalışmanın Aydın Belediyesi’nde de 
uygulanması konusunda protokol 
düzenlenmesi konusunda mutabık 
kalındı. 

Odamız’ın çalışmaları hakkında 
genel bilgi sunulan bu toplantıda, 
Belediyelerin yasalara, tekniğe, insanlık 
ve kamu yararına uygun olan tüm 
projelerin destekçisi olunduğu, aksi 

durumlarda ise odaların karşı duruş 
sergilediği anlatıldı. 

Daha sonra topluca Aydın İl Kadastro 
Müdürü makamında ziyaret edildi. 
Bünyesinde birçok meslektaşımızı 
istihdam eden ve mesleğimiz 
uygulamalarında en önde yer alan 
işbirliğimizi gerektiren bu kurumla genel 
bilgi ve görüşler, LİHKAB ile ilgili bilgi 
alındı. 

Tapu Müdürü ziyaret edildi. 
Meslektaşlarımızın yüklenici sıfatıyla 
iş sahibi ile imzaladıkları ve Oda 
denetiminden geçen sözleşme ile tescil 
belgesi gösterilerek taşınmazların 
mülkiyet ve takyidat kayıtlarının 
incelenmesi için görüş iletildi. Tapu 
Müdürü en az avukatlar kadar ilgili olan 
harita mühendislerinin bu taleplerinin 
yerinde olduğu, ancak Değerleme 
Uzmanları için benzer konuda verilen 
talimat ve genelge gibi bir düzenleme 
için girişim yapılmasını önerdi. 

Akşam Aydın İl Temsilciliğimizde 
üyelerimizin katılımıyla geniş kapsamlı 
bilgilendirme ve görüş alma amaçlı 
toplantı düzenlendi. Yapı Denetim 
Kanunu uygulamaları, TUS Belgesi, 
Vaziyet Planı, LİHKAB, diğer 
kurumlarla ilgili hususlar olmak üzere 
sorulu ve cevaplı forum şeklinde geçen 
toplantının yararlı olduğu üyelere ifade 
edildi. 

İş Bırakma Eylemine Destek Verdik
KESK ve TTB`nin çağrısıyla en uzun 
gece en kısa gün olan 21 Aralık’ta 1 
günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakan 
emekçiler alanlarda buluştu. Eyleme 
başta Odamız Üyeleri ile TMMOB 
ne bağlı Odaların Üyeleri de destek 
verdi. İzmir`de Konak Meydanı`nda 
toplanan 10bin kişi, hükümetin 
emek karşıtı politikalarını protesto 
etti. Konak Meydanı’nda toplanan 

kamu emekçilerine TMMOB üyesi ve 
çalışanları da destek verdi. “Sözleşmeli 
köle olmayacağız”, “Toplu sözleşme, 
grev hakkımız, kazanacağız” sloganlarıyla 
gerçekleşen eylemde KESK adına 
açıklamayı yapan Ali Kılıç, “Emek 
düşmanı politikalardan vazgeçin. 
Uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla 
sahip olduğumuz grevli toplu sözleşme 
hakkımızı tanımak zorundasınız. Eğer 
taleplerimize olumlu bir yanıt alamazsak, 

daha pek çok kitlesel ve çok daha kararlı 
olarak karşınızda yine bizi bulacaksınız” 
diye konuştu. 
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Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Başarı İle Tamamlandı  
Konya Şube 11. Olağan Genel Kurul Yapıldı

Şubemiz 11. Olağan Genel Kurulu 
28 Ocak 2012 tarihinde Makina 
Mühendisleri Odası Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi.

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasının ardından 
Başkanlık Divanına Hikmet Çay Katip 
Üyeliklere Cihan Altuntaş ve Fatih 
Kapar seçildi.

Divanın teşekkülünün ardından 
Şube Başkanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız 
bir konuşma yaparak 10.Dönemde 
gerçekleştirilen faaliyetler, mesleğin 
sorunları, önümüzdeki dönem 
faaliyetlerinin neler olacağı konularına 
değindi.

Konya Milletvekillerimiz Sayın Hüseyin 
Üzülmez, Sayın Ayşe Türkmenoğlu’nun 
konuşmalarının ardından Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz 
10.Dönem faaliyetleri hakkında 
katılımcılara bilgi aktardı.

Dilek ve temenniler bölümünde 
Üyelerimiz Hacı Ceran, Mehmet 
Kocagöz, Adem Timur ve İbrahim 

Şahin mesleğin sorunları hakkında 
birer konuşma yaptılar. Meslekte Birlik 
Grubu ve Meslekte Değişim Grubu 
olarak iki ayrı listede bulunan adayların 
ilanını müteakip Genel Kurul sona erdi.
2.gün Şube Binamızda yapılan 
seçimlerde  Meslekte Birlik Grubu olarak 
7 Asil 7 Yedek üye ve 28 Genel Merkez 
Delegeleri seçimleri kazanmıştır.

Olağan Genel Kurul ve seçimler 
olgunluk içerisinde ve başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula 
bizzat gelerek onurlandıran, telefon ve 
telgraf ile başarılı geçmesi temennisinde 
bulunan Dışişleri Bakanı Sayın Prof. 
Dr. Ahmet Davuzoğlu’na, Konya 
Valisi Sayın Aydın Nezih Doğan’a, 

Konya Millet Vekillerimiz Sayın 
Hüseyin Üzülmez’e, Sayın Ayşe 
Türkmenoğlu’na Sayın Kerim Özkul’a, 
Sayın Mustafa Baloğlu’na, Sayın Prof. 
Dr. İlhan Yerlikaya’ya, Sayın Cem 
Zorlu’ya, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Tahir Akyürek’e, 
Selçuklu Belediye Başkanı Sayın Uğur 
İbrahim Altay’a, Meram Belediye 
Başkanı Sayın Dr. Serdar Kalaycı’ya, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Konya 
İl Yönetimine, Cumhuriyet Partisi 
Konya İl Yönetimine, Konya Ticaret 
Odası Başkanlığına, Konya Sanayi 
Odası Başkanlığına, TMMOB Makine 
Müh. Odası Konya Şube Yönetimine, 
TMMOB Mimarlar Odası Konya 
Şube Yönetimine, TMMOB Ziraat 
Müh. Odası Konya Şube Yönetimine, 
KOP İdaresi Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Mehmet Babaoğlu’na, KOSKİ Genel 
Müdürü Sayın İsmail Uzbaş’a, KOSKİ 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet 
Köseoğlu’na, Selçuklu Ziraat Odası 
Başkanı Sayın Faruk Çöklü’ye, yerel 
basından Hakimiyet, Konya Postası,  
Merhaba ve Memleket Gazetelerine, 
Kon TV ve  Konya Televizyonuna ve 
tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Tapu ve Kadastro 5. 
Bölge Müdürlüğü 
Şubemizi Ziyaret Etti

13.02.2012 tarihinde Tapu ve Kadastro 
5. Bölge Müdürü Tugay Kaya ve 
Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Fedai 
yeni Yönetim Kurulumuzu ziyaret 
etmişlerdir. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
Ziyaret Edildi

Şube yönetim kurulumuz 02.03.2012 
tarihinde Sayın Uğur İbrahim ALTAY’ı 
makamında ziyaret etmişlerdir. Ziyaret 
esnasında İmar Yönetmeliği hakkında 

Yönetim Kurulumuz şubemiz görüşlerini 
iletmiş ve beklentilerimiz konusunda 
görüş bildirilmişlerdir.
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CBS Destekli Görüntü İşleme Tekniği Kursu 
Katılımcılarına Sertifika Dağıtım Töreni Düzenlendi 

Şubemiz Piri Reis Eğitim Salonumuzda 
Aralık 2011 Ayı içerisinde Doç. 
Dr. Hakan Karabörk ve Öğretim 
Görevlisi Fatih Sarı Üyelerimize CBS 
Destekli Görüntü İşleme eğitimi verdi. 
Düzenlenen eğitime katılan üyelerimize 
23.02.2012 tarihinde Dedeman Otelde 
sertifika töreni düzenlendi. Ayrıca 
düzenlenen törende Odamıza maddi 

katkı sağlayan firmalara da birer plaket 
verilmiştir. Sertifika Törenimize Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Fatih Yılmaz, Selçuk Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. İbrahim Öztuğ Bildirici, yüzbeş 
kursiyer ve çok sayıda odamız üyesi 
katılmışlardır. Törende Şube Başkanı 
Prof. Dr. Ferruh Yıldız kısa bir konuşma 
yaparak bu tür eğitim faaliyetlerinin yeni 
dönemde de tekrarlanacağı konusuna 
deyinmiş ve tüm katılımcılara teşekkür 
etmişlerdir.

Odamızın Geleneksel Takvimi Dağıtıldı 
İlk baskısı 2003 yılında gerçekleştirilen 
takvim formatındaki Konya ili 
haritasının 2012 yılı baskısı yapıldı. 

2003 -2005 yıllarında basımı yapılan 
harita siyasi harita niteliğindedir. 2006 
– 2012 yılları arasında basılan Konya 
Takvimimiz arazi yapısını gösteren 
gölgelendirme ile yapılmış ve Konya 
ili yanında Karaman ve Aksaray illerini 

de kapsamaktadır. Haritanın vektör 
verileri çeşitli ölçeklerdeki topografik 
haritalardan derlenmiş gölgelendirme 
ise SRTM3 (3”x3” aralıklı) sayısal arazi 
modelinden üretilmiştir. 

Haritanın tasarımı MapInfo, 
gölgelendirme ise GMT yazılımları ile 
yapılmıştır. Harita kapsadığı bölgedeki 
tüm yerleşim merkezlerini (il, ilçe, 

belde ve köy merkezleri), ulaşım ağını, 
akarsu ve gölleri, topografik arazi 
yapısını, idari sınırları göstermektedir. 
Haritanın Hazırlanmasında emeği 
geçen Prof. Dr. İ. Öztuğ Bildirici, Yrd. 
Doç. Dr. Aydın Üstün ve Hüseyin 
Zahit Selvi’ye teşekkür ederiz. Basımı 
yapılan Takvimimiz şube üyelerine, 
bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarına 
dağıtılmıştır.

Şubemiz 11. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı 

Şube Yönetim Kurulumuzca SHKMMB İle İstişare 
Toplantısı Düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Şubemizde Kutlandı

02.02.2012 tarihinde Yönetim 
Kurulu üyelerimiz toplanarak yapmış 
oldukları toplantıda, Konya Şube 11. 
Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi 
şekillenmiştir.

18.02.2012 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuzca SHKMMB ile istişare 
toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda 
katılımcı üyelerimiz yeni Yönetim 
Kurulumuzdan istekleri, mesleğimizin 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Şubemiz Sayman Üyesi Elif Kıyak ın 
öncülüğünde Şubemiz hizmet binasında 
düzenlenen kokteyl ile kutlandı. 
Düzenlenen kokteyle Şubemiz HKMO 
Öğrenci Kollarına kayıtlı bulunan bayan 
öğrenci üyelerimiz ile bayan üyelerimiz 

davet edilmiştir. Bayan üyelerimizin 
yoğun bir ilgisi ve katılımı olmuştur. 
Ayrıca düzenlenen kokteylde bayan 
üyelerimize 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü anısına hediye takdim edilmiştir.

Bayan Üyelerimize teşekkür ederiz. 

sorunları konusundaki görüşlerini 
yönetim kurulumuza bildirmişlerdir. 
Ayrıca toplantıda katılımcı üyelerimize 
arabaşı çorbası ikram edilmiştir. Yapılan 
toplantıya yetmiş SHKMMB yetkilisi 
ve 50 kamu ve kurum çalışanı üyemiz 
katılmışlardır. 

Başkan : Prof. Dr. Ferruh Yıldız
II. Başkan : Rıza Haybatöz
Sayman : Elif Kıyak
Sekreter : Adnan Koçak

Üye : İsmail Samancı
Üye : Abdülkadir Aksoy
Üye : Sadettin Sami Çetinkaya
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TÜTEV`den Şubemizi Ziyaret 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne Şube Müdürü Olarak Atanan 
Üyemiz Aytül Durukan Ziyaret Edildi

Türkiye Teknik Elemanları Vakfı 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesini ziyaret ettiler. 

Ziyaret sırasında teknik elemanların 
çağın geleneklerini ve ihtiyaçlarını 
yakalamak üzere çeşitli donanımların 
arttırılması ve Vakfın, teknik elemanların 

HKMO Samsun Şube Yönetim Kurulu 
Yazmanı Aytül Durukan’ı Samsun Gıda 
Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne Tarımsal 
Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme 
Şube Müdürü olarak atanmasından 
dolayı ziyaret etmişlerdir. Tarımsal 
alanlarda arazi parçalanmasının önüne 
geçmek üzere çıkarılmış olan 5403 
sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı 
kanunu üzerine değerlendirmelerde 
bulunulmuş, yoğun yerleşim alanları 

Şubemizde kamulaştırma bilirkişilik 
kursu düzenleneceğinden çağımızda 
bilirkişilikte harita mühendisliğinin 
önemi üzerinde durulmuştur. HKMO 
Samsun Şubesi adına şube başkanımız 
Ertuğrul Çöl, tarım teşkilatında bir 
harita mühendisinin şube müdürü 
olarak atanmasından dolayı duyduğu 
memnuniyet ile hayırlı olsun 
dileklerinde bulunmuşlardır.

içinde kalan arazilerde ifrazın 
mümkün olmasının değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde 

istihdamının arttırılması konusundaki 
katkıları görüşülmüş olup, Harita 
Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 
ile iş birliği yaparak projeler geliştirme 
konusunda fikir birliğine varılmıştır. 
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu 
belirten Şube Başkanı Ertuğrul Çöl, 
sürekli iş birliği içerisinde olacaklarını da 
belirtmiştir. 

Samsun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziyaret Edildi
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yeni Yönetim 
Kurulu Şube Başkanı Ertuğrul Çöl 
Başkanlığında Samsun İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Aslan Karanfil 
makamında ziyaret edilmiştir. 

Yapılan ziyaretle meslek içi konular 
konuşulmuştur. Aslan Karanfil yetki 
alanlarını içeren bilgi sistemi kurulması 
düşüncelerini aktarmış bununda Harita 
Mühendisleri Odası ile müşterek 
çalışılarak kurulmasından memnuniyet 
duyacağını bildirmiştir. 

Şube Başkanı Ertuğrul Çöl günümüzde 
bilgi sisteminin öneminden bahsetmiş 
ve bu konuyla ilgili Büyükşehir 
Belediyesinin daha önce kendi yetki 

alanında bir bilgi sistemi kurduğunu 
şimdide özel idarenin bu konuda 
yapacağı atılama gerekli katkıyı 
koyacaklarını ancak kurulacak 
bilgi sisteminin kurulduktan sonra 
yaşatılmasının önemine vurgu yaparak 
bilgi sistemine harcanacak kaynağı 
asla çoktur gözüyle bakılmaması 
ve güncelliğini korumanın daha 
da önemli olduğu bunun içinde 
Özel İdarede bununla ilgili Şube 
Müdürlüğü seviyesinde bir Şubenin 
kurulması ile mümkün olabileceğini 
söylemiştir. Sistemin kurulmasından 
sonra görülecektir ki her bilgiye en kısa 
zamanda ulaşmanın gelecekteki birçok 
yatırımın maliyetini daha da azaltacağını 
ve bilgiye en kısa zamanda ulaşarak 
zaman sarfının önüne geçilecektir. 

Şube Başkanı Ertuğrul Çöl, Genel 
Sekreteri bu düşüncesinden dolayı 
kutlamış ve bunun düşüncede kalmaması 
temennilerini de ayrıca iletmiştir. Şube 
Başkanı Ertuğrul Çöl, Sayın Aslan 
Karanfil’e ziyaretlerin devam edeceğini 
ve ziyaret sırasında kendilerine gösterilen 
sıcak ilgi dolayısıyla Yönetim Kurulu ve 
Üyeler adına teşekkür etmiştir.
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Şubemizde Serbest Çalışan Üyelerimiz ile Toplantı Düzenlendi

Şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Serbest çalışan üyelerimizin talepleri 
üzerine Şubemiz hizmet binasında 
21 Kasım 2011 tarihinde TUS sayısı 
ile ilgili toplantı yapılmıştır. Yönetim 
Kurulumuzun eksiksiz katıldığı 
bu toplantıda, TUS yapan Harita 
Mühendisleri yaptıkları TUS sayısının 
dolmasından dolayı mağdur durumda 
olduklarını bildirmişlerdir. Sadece 
TUS yaparak geçimini sağlayan Serbest 
Harita Mühendisleri ise bu sayının 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi 10. Olağan Genel 
Kurulunu Tapu ve Kadastro 10. Bölge 
Müdürlüğü Konferans Salonunda 
gerçekleştirdi. Samsun Şube Başkanı 
Ertuğrul Çöl’ün açılış konuşmasının 
ardından Divan Başkanlığına seçilen 
Samsun Kadastro Müdürü Şaduman 
Malkoç görevi devraldı. Divana 
Şaduman Malkoç, Nihat Samsun, 
Ayhan Yakar ve Kazım Avcı seçildi. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra 
yapılan Genel Kurulda, Konuşmacılar 
Oda çalışmalarını şube çalışmalarını ve 
Genel Kurullara katılımın az olmasını 

geçimini sağlamaya yetmediğini ve sayı 
sınırlamasının kaldırılması yönündeki 
taleplerini HKMO Genel Merkeze 
iletilmesini istemişlerdir. 

Toplantı sonucunda Şube başkanımız 
ve yönetim kurulumuz katılım sağlayan 
üyelere teşekkür ederek TUS sayısı 
sınırının kaldırılması yönünde HKMO 
Genel Merkezden olur istenmesine karar 
vermiştir.

eleştirmişler ve mesleki sıkıntılardan 
bahsetmişlerdir. Genel Kurulun 2. 
günü yapılan seçimlerde Şube Başkanı 
Ertuğrul Çöl, Aytül Durukan, Erdem 
Maraş, Ali Ün, Fatih Doğa Ünal, 
Özlem Gür, Ersen Genç Yönetim 
Kurulu Üyeliklerine seçildiler. Şube 
Başkanı Ertuğrul Çöl tüm katılımcılara 
teşekkür ederek ilk toplantıda Yönetim 
Kurulunun görev dağılımı yapacağını, 
10. Dönemde Genel Kurulda konuşan 
üyelerin eleştirilerini de dikkate alarak 
çalışmalarına devam edeceklerini 
bildirmiştir. 

İlkadım Belediye Başkanı ve İlkadım Kaymakamı Ziyaret Edildi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu, şube 
başkanı Ertuğrul Çöl başkanlığında 
İlkadım Kaymakamı Zafer Orhan ve 
İlkadım Belediye Başkanı Necattin 
Demirtaş’ı ayrı ayrı ziyaret etmişlerdir. 

Şube Başkanı Ertuğrul Çöl, ziyaretlerin 
tanışma ziyareti olduğunu ve 
Kaymakam Zafer Orhan ile Belediye 
Başkanı Necattin Demirtaş, sivil 
toplum örgütlerinin öneminden 
bahsetmiş ve harita mühendislerinin 
her türlü yatırımının alt yapısında 
mülkiyet olduğunu ve mülkiyetin 
yapılandırılmasında da harita 

mühendisleri olduğunu belirtmiştir.  
İlkadım Kaymakamı Zafer Orhan, 
sivil toplum örgütlerinin öneminden 
bahsetmiş ve Meslek Odalarını 
ilgilendiren konularda muhakkak meslek 
odalarının görüşünün alınmasının ileride 

oluşabilecek hataları asgariye indireceğini 
düşündüğünü söylemiştir. 

İlkadım Belediye Başkanı Necattin 
Demirtaş İlkadım bünyesinde 
önümüzdeki günlerde bir çok değişikliğe 
imza atacaklarını ve Odaları ilgilendiren 
konularda Harita Mühendisleri Odası 
ve diğer Odaların görüşleri alınarak ve 
bu görüşlerin kendilerine ışık tutacağını 
belirtmiştir. 

Şube Başkanı Ertuğrul Çöl, Kaymakam 
Zafer Orhan ve Belediye Başkanı 
Necattin Demirtaş ile yapılan ziyaretlerin 
olumlu geçtiğini belirtmiştir. 
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Canik Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ziyaret Edildi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü ve  
Mühendislik Fakültesi Dekanı Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı Ertuğrul Çöl ve üyeleri Canik 
Kaymakamı Sayın Abdullah Kalkan’ı ve 
Belediye Başkanı Sayın Osman Genç’i 
makamında ziyaret etmiştir. Canik 
Kaymakamı sayın Abdullah Kalkan sivil 
toplum örgütlerimizin önemini ve şehre 
yapılacak her türlü değişikliğin sivil 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı Ertuğrul Çöl ve 
üyeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’yı makamında 
ziyaret etmiştir. 

Rektör Hüseyin Akan ve Dekan sivil 
toplum örgütlerinin öneminden 
bahsetmişler, üniversitenin öğrencilerin 
başarısının uygulamacılarla iş birliğinden 
geçtiğinden bahsetmişlerdir. Yapılan 
görüşmeler sonucu üniversitede 
akademik kariyer sahibi insanların 
maaşlarının diğer kamu çalışanları 
ile mukayese edildiğinde az olduğu 
bununda üniversitede kaliteli elemanı 
tutmanın zor olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Ayrıca özel üniversitelerin ve üniversite 
sayısının artmasının rekabete yol açtığı 
bu nedenle devlet üniversitelerinin 

toplum örgütlerinin görüşleri alınarak 
ve önemsenerek yapılması gerektiğini, 
aksi taktirde yapılacak uygulamaların 
geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar 
doğurabileceğini vurgulamıştır. Ayrıca 
harita mühendisliğinin işin temeli 
olduğu her türlü yatırımın alt yapısının 
taşınmaz olduğunu bunda da taşınmazın 
kadastrosunun yapımı, planlamasının 
temelinde harita mühendisi olduğunu 
ve harita mühendisinin öneminden 
bahsetmiştir.

Şube başkanı Sayın Ertuğrul 
Çöl, Sivil toplum örgütlerinin ve 
harita mühendislerinin önemini 
içeren konuşmasından dolayı 
Sayın Kaymakama teşekkür etmiş, 
karşılaşılacak sorunlarla ilgili talep 
edilmesi halinde teknik yardıma hazır 

öğrenciyi tercih ettirebilmek için kalite 
yaşam şartlarını düzeltmek için gayret 
içerisine çektiği sonucu oluşmuştur. Tıp 
öğrencilerinin uygulama derslerini bizzat 
fakülte hastanelerinde yaptıklarından 
piyasaya çok ihtiyaç duyulmadığı, ancak 
mühendislik öğrencilerinin uygulama 
dersleri dışında staj ve Odaları ile iş 
birliğine girerek bizzat uygulamaya 
katılımlarının başarıyı arttıracağı bunda 
da şehrin ve sivil toplum örgütleri ile 
yapılacak işbirliğinden geçeceği ortak 
görüş olarak çıkmıştır. 

Şube Başkanı Sayın Ertuğrul Çöl 
Odalarının çeşitli şehirlerde yapılan 
sempozyumlara öğrencileri ücretsiz 
getirdiklerini ve onların tüm ihtiyaçlarını 
karşıladıklarını belirtmiş ve kaliteli 
öğrenci yetişmesinde Oda olarak 
görevlerini yerine getirdiklerini ayrıca 
Oda Yönetimine bir doçent yardımcısı 
alarak üniversite ile iş birliklerini daha 
da çok arttırmayı hedeflediklerini 
bildirmiştir. 

bulunabileceklerini iletmiş üyeler adına 
teşekkür etmiştir. 

Belediye Başkanı Osman Genç kentlerin 
gelişmesinde ve ruhunun oluşmasında 
planlamanın çok önemli olduğu bunda 
da harita mühendislerine ve şehir 
plancılarına önemli görevler düştüğünü 
belirterek yeni planlamaların beton 
yığınlarından oluşturulmaması, tarihi 
ve kültürel dokuyu yansıtacak şekilde 
çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi, şehir 
planlarının uzun soluklu düşünülmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Sayın Şube 
Başkanımız Ertuğrul Çöl ise Canik 
Belediyesinin çok kısa zamanda çok 
büyük değişiklikler geçirdiğini çağdaş ve 
modern bir yapı kazandığını belirterek 
emeği geçenlere Yönetim Kurulu adına 
teşekkür etmiştir. 

Yine Şube Başkanı öğretim üyesi 
kadrosu ve uygulama derslerine katılacak 
araştırma görevlisi sayısının öğrenci 
sayısının çokluğu nedeniyle arttırılması 
gerektiğini vurgulamıştır. 

Öğrenci sayısının diğer şehirlerdeki 
mühendislik fakültelerinden fazla 
olmasının öğretim kalitesini düşüreceği 
şeklindeki endişesini de bildiren Şube 
Başkanı Ertuğrul Çöl, Sayın Rektör 
ve Sayın Dekana ziyaretlerin devam 
edeceğini ve ziyaret sırasında kendilerine 
gösterilen sıcak ilgi dolayısıyla Yönetim 
Kurulu ve Üyeler adına teşekkür 
etmiştir.
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İKK Futbol Turnuvası Maçları Düzenlendi

HKMO Samsun Şubesinin Görev Dağılımı Yapıldı

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından 09. 10. 2010 - 16. 10. 
2010 tarihleri arasında Mühendislik- 
Mimarlık haftası etkinlikleri kapsamında 
geleneksel futbol turnuvası düzenlenmiş 
ve düzenlenen bu turnuvaya Harita ve 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Yapılan Genel Kurulun arkasından 
seçilen yeni yönetim ilk oturumda 
görev dağılımı yaparak Eski Şube 
Başkanı Ertuğrul Çöl‘ü  yeniden şube 
başkanı olarak seçti. Yeniden Şube 
Başkanı seçilen Ertuğrul Çöl yeni 
Yönetim Kurulu üyelerine kendilerine 
güvenlerinden dolayı teşekkür ederek  
Yeni Yönetim kuruluna başarılar 

Kadastro Mühendisleri Odası Samsun 
Şubesi de katılmıştır. Şubemizi Ahmet 
Ünal, Muzaffer Abacı, Mustafa Tok, 
Okan Bülbül, Nihat Samsun, Mustafa 
Akkul ve Özcan Tireki takım olarak 
temsil etmişlerdir.

dilemiştir. Şube Başkanı Ertuğrul Çöl  
yeni Yönetim Kurulunda bir öğretim 

görevlisinin seçilmiş olmasının, bu 
dönemde üniversite ile ilişkilerin daha 
üst düzeyde olacağının işaretini vermiştir. 
Sivil toplum örgütleri, Üniversite, Yerel 
yönetimler, Bürokrasi ve Siyasetin yan 
yana olmasının Şehir ve Ülke açısından 
önemine değinilmiştir. Yeni Yönetimin 
yeni katılımlarla daha aktif görevler 
üstlenebileceğini belirtmiş ve tüm meslek 
camiasına hayırlı olmasını dilemiştir.
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Mesleki Gelişim ve Harita Mühendisliğinin Geleceği
Şubemiz tarafından, Gümüşhane 
Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü’nde 14.10.2011 Cuma 
günü “Mesleki Gelişim ve Harita 
Mühendisliğinin Geleceği” konulu bir 
söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiden önce, Odamız Genel Başkanı 
A. Fahri Özten, Odamız TMMOB Tem-
silcisi Mustafa Erdoğan, Trabzon Şube 
Başkanı Fazıl Uzun ve Harita Mühendisi 
Ayhan Kalyoncu GÜ Harita Mühendisli-
ği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özşen 
Çorumluoğlu’nu ziyaret ettiler.

Söyleşiye, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı, Odamız TMMOB temsilcimiz, 
Trabzon Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
akademisyenler, üyelerimiz ve öğrenciler 
katıldılar.

Gümüşhane Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Özşen Çorumluoğlu ve 

Şube Başkanımız Fazıl Uzun açılış 
konuşmalarında üniversite oda ortak 
etkinliklerinin önemine değindi.

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
konuşmasında,  Odanın son dönem 
çalışmaları ve genel işleyişi hakkında 
bilgi verirken,  üniversitelerde gerekli alt 
yapı tamamlanmadan açılan bölümlerin 
meslek üzerindeki olumsuz etkisi 
üzerinde durdu.

Söyleşi konuklarından Ayhan Kalyoncu, 
meslek hayatı boyunca edindiği 
tecrübeleri ve mesleğin bu süreçte geldiği 
noktayı katılımcılar ile paylaştı.

Odamız TMMOB Temsilcisi 
Mustafa Erdoğan, TMMOB’nin 
genel işleyişi, çalışma anlayışı, yetki 
ve sorumluluklarından bahsederek, 
TMMOB’de geçmişten günümüze 
süregelen mühendis ve mimar 
örgütlülüğünün önemine değindi.

Söyleşide ayrıca, Odamız tarafından 
2 adet Total Station ölçüm cihazının 
Bölüm Başkanlığı’na bağışı yapıldı. 
Cihazlar, Odamız Genel Başkanı A. 
Fahri Özten ve Şube Başkanı Fazıl Uzun 
tarafından Gümüşhane Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Özşen Çorumluoğlu’na 
teslim edildi.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü ve 
Bölüm Başkanlığı adına  Çorumluoğlu, 
Odamıza katkı ve desteklerinden dolayı 
teşekkür ettiklerini belirterek, Genel Baş-
kanımıza ve Trabzon Şube Başkanımıza 
üniversite adına birer plaket verdi.

Kariyer Günleri 
Etkinliği Yapıldı

Şubemiz tarafından  Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü’nde  13.10.2011 Perşembe 

günü “Kariyer Günleri” konulu etkinlik 
gerçekleştirildi. Etkinliğe,  Odamız 
Genel Başkanı A. Fahri Özten, Odamız 
TMMOB Temsilcisi Mustafa Erdoğan, 
Trabzon Şube Başkanı Fazıl Uzun ve  
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Harita 
Mühendisi Ayhan Kalyoncu KTÜ 
Harita Mühendisliği Bölümünden 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldılar.

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Cemal Bıyık ve 
Odamız Trabzon Şube Başkanı Fazıl 
Uzun’un açılış konuşmalarını yaptığı 
etkinlikte daha sonra, Odamız Genel 

Başkanı A. Fahri Özten konuşmasında, 
Odanın gerekliliği ve faaliyetleri 
hakkında  bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinliğin diğer bir davetlisi olan 
Harita Mühendisi Ayhan Kalyoncu, 
konuşmasında, meslek yaşamından 
kesitler sunarak tecrübelerini katılımcılar 
ile paylaştı.

Odamız TMMOB Temsilcisi Mustafa 
Erdoğan konuşmasında, TMMOB’nin  
geçmişten günümüze kat ettiği mesafeyi, 
Odanın genç mühendis adayları için 
önemi üzerinde durdu.

CBS Kongresine 
Şubemizden Katılım

31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlenen CBS Kongresine 
Şubemiz adına Fazıl Uzun, Şakir Seyhan, 
Şenol Adanur, Ahmet Tamzaralı; ayrıca 
kongre yürütme kurulunda görevli olan 
yönetim kurulu üyemiz Yrd. Doç. Dr. 
Ebru Çolak katılmışlardır.
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Bayburt ve Gümüşhane Temsilcilikleri Ziyaret Edildi

TMMOB Trabzon Şube Yönetim Kurulları ve Komisyonlarda Görev Yapan 
Kadın Üyeler 2. Toplantısı Yapıldı

Yönetim Kurulumuz tarafından 23 Eylül 
2011 tarihinde görevine yeni atanan 
Bayburt temsilcimiz Kasım Çeker 
ziyaret edildi. Yeni görevinde başarılar 
dilenerek, temsilcilik bölgesindeki 
çalışmalar konuşuldu. Aynı gün yapılan 
diğer ziyarette, Gümüşhane Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümünde 
görev yapan temsilcimiz Hasan Tahsin 

İlki  16.09.2011 tarihinde Makine 
Mühendisleri Odası Trabzon 
Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
“TMMOB Trabzon Kadın Üyeler 
Tanışma ve Dayanışma” toplantısının 
ikincisi HKMO Trabzon Şubesi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıda Kasım 
ayında Ankara’da düzenlenecek olan 
TMMOB Kadın Kurultayı’na Trabzon 
İKK bünyesince katılım ve yapılacak 
hazırlıklar konusunda kararlar alındı. 

Bostancı ve temsilci Yrd. Ali Rıza 
Özer, Bölüm Başkanı Yrd. Doç Dr. 
Özşen Çorumluoğlu, Doç. Dr. Temel 
Bayrak, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Asri 
ve Arş. Gör. Sedanur Turan ile bir 
araya gelindi. Düzenlenen toplantıda 
Kariyer Günleri Etkinliği planlaması ve 
meslekte ara eleman yetiştirme sorunları 
konuşulmuştur.

Toplantıda ayrıca TMMOB Trabzon 
Kent Sempozyumu sonuç bildirgesinde 
de yer alan kadın üyelerin STK’ların 
yönetim kurullarında yeterince yer 
alamaması ve ın artırılması yönünde 
çözüm önerilerine yönelik çalışmalar 
yürütülmesi üzerinde duruldu. Ayrıca 
2012 yılı “Dünya Kadınlar Günü” 
etkinliklerine yönelik şubelerin birlikte 
bir etkinlik düzenlemesine karar verildi. 

Trabzon’da Kentsel Dönüşüm Paneli Çalışmalarına Başladık
Son yıllarda Trabzon ilinde yoğun 
bir şekilde gündeme gelen ve daha 
çok Çömlekçi Kentsel Dönüşüm 
Projesi üzerinden yapılan tartışmalara 
katkı vermek, bu tartışmaları bilimsel 
çerçeveye oturtmak amacıyla sorumluluk 
hisseden Odamız bu konuda 
ilgili kurumların desteğiyle panel 
düzenlemeye karar vermiştir. Bu 
amaçla,  KTÜ Harita Mühendisliği 

GISLab salonunda yapılan ilk toplantıda 
ilimizin sorunları, uygulanmakta olan 

kentsel dönüşüm çalışmalarının olumlu 
ve olumsuz yönleri, bundan sonra 
yapılacak çalışmalarda ilimizin sosyal 
ve kültürel değerlerini öne çıkaran 
anlayışın benimsenmesi gerektiği, kentsel 
dönüşüm konusunda yaşanan bilgi 
eksikliği, bu projelerde halkın desteğinin 
hangi oranda sağlanabildiği konularında 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

Üyelerimizin Tiyatro Buluşması

27 Ekim’de gerçekleştirilen etkinlikte üyelerimiz, Devlet 
Tiyatrosunda sahne alan “Şahane Düğün” isimli tiyatro 
gösterisini izlemek üzere bir araya geldi.
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CBS Kutlamaları Etkinliğinde Artvin`de Buluştuk

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Trabzon Şubesinin Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Komisyonu tarafından her 
yıl düzenlenen CBS günleri etkinlikleri 
bu yıl Artvin Çoruh Üniversitesinde 
gerçekleştirildi.

Coğrafi Bilgi Sistemleri günü yani kısaca 
CBS Günü her yıl kasım ayında dünya 
da çeşitli örgütler tarafından, milyonlarca 
insanın katıldığı çeşitli etkinliklerle 
büyük bir coşku içinde kutlanmaktadır.

Türkiye’de ilk kez 20 Kasım 2000’de 
CBS’ye ilgi duyan KTÜ bünyesindeki 
çeşitli fakültelerin de katılımıyla 
KTÜ GISLab bünyesinde böyle bir 
organizasyon düzenlenmiştir. Her yıl 
geleneksel hale getirilecek CBS günü 
ile Coğrafi Bilgi Sistemleri kültürünün 
Türk toplumuna yaygınlaştırılması 
amaçlanmıştır.

Bu yıl Artvin Temsilciliğinde 
üyelerimizle birlikte kutladığımız CBS 
Günü etkinliğine ev sahipliği yapan 

Çoruh Üniversitesine teşekkür ederiz. 
Etkinliğin açılış konuşmasında Şube 
Başkanımız  Fazıl Uzun CBS’nin önemi 
üzerinde durarak, odamızın bu konuda 
başta Trabzon’da gerçekleştirilen CBS 
kongresi olmak üzere yapmış olduğu 
çalışmaları ve duyarlılığı hakkında bilgi 
vermişlerdir. Daha sonraki konuşmalarda 
şube yönetim kurulundan Yrd. Doç. Dr. 
Recep Nişancı, Yrd. Doç. Dr. H. Ebru 

Çolak ile Yrd. Doç. Dr Volkan Yıldırım 
CBS hakkında genel bilgilendirme 
yaparak, CBS’nin mesleğimiz açısından 
yeri ve önemi üzerinde durmuşlardır. 
Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen 
şube yönetim kurulu üyelerimize, Artvin 
Temsilciliğine ve katkı veren değerli 
meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız.

Şubemizin 10. Dönem Genel Kurulu ve Seçimleri Gerçekleştirildi
Seçim sonucunda yönetim kurulu 
asil üyeliklerine, Recep Nişancı, Şakir 
Seyhan, Ahmet Türesin Tamzaralı, 
Okan Yıldız, H. Ebru Çolak, Volkan 
Yıldırım ve Şenol Adanur;  yedek 
üyeliklerine ise, M. Hanefi Fidan, Çağrı 
Erden, Serkan Coşkun, Asiye Çevik, 
Hasan Soylu, Ziya usta ve Özlem 
Karataş seçildiler.

HKMO Trabzon Şubesi  10. Dönem 
Yönetim Kurulu Adına bir konuşma 
yapan Yrd. Doç. Dr. Recep Nişancı:

“Başta Trabzon olmak üzere bütün 
kentlerimizin problemlerine çözüm 
aramaya devam edeceğiz. Bunun için 
üniversite-kamu ve özel sektörden 
uzman kişilerin katılımını sağlayarak bir 
ortak akıl zemini oluşturacağız” dedi. 

Nişancı, birlik, beraberlik, kardeşlik 
ve dostluk mesajları vererek, geleceğe 
yönelik projelerini anlattı.  “Bir önceki 
yönetim kurulunda ikinci başkan olarak 
görev yaptım. Haritacılıkta dostluk 
kazandı. 

Yeni yönetimimiz, önceki 
yöneticilerimizin tesis ettiği birlik, 
beraberlik ve dostluğu daha da ileri 
götürmek için yoğun çaba içerisinde 
olacağız. Odanın önceki dönemlerde 
olduğu gibi, yeni dönemde de 
bölgemizin ve başta Trabzon olmak 
üzere bütün kentlerimizin problemlerine 
çözüm aramaya devam edeceğiz. Bunun 
için üniversite-kamu ve özel sektörden 
uzman kişilerin katılımını sağlayarak 
bir ortak akıl zemini oluşturacağız. Bu 
vesile ile ebediyete irtihal eden değerli 

hocalarımızı ve meslektaşlarımızı 
rahmetle anıyor, Allah’tan rahmet 
diliyoruz.

Hastalığı ve mazeretleri nedeniyle 
aramızda bulunamayan meslektaşlarımızı 
inşallah bir dahaki genel kurulda 
aramızda görmek istiyoruz. Hasta 
olan meslektaşlarıma acil şifalar 
diliyoruz. Şubemizde gerçekleştirilen 
10. Olağan Genel Kurula ve Seçimlere 
meslektaşlarımızın göstermiş olduğu 
ilgiden dolayı başta HKMO Genel 
Başkanımız A. Fahri Özten ve 
KTÜ Mühendislik Fakültesi Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. 
Dr. Cemal Bıyık Hocamız olmak üzere 
tüm üyelerimize teşekkür ediyor, yeni 
yönetim kurulu olarak selam, sevgi ve 
saygılarımızı sunuyoruz” dedi.
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Şubemizin  
10. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi’nin 
çoğunluksuz 10. Olağan Genel 
Kurulu, aşağıdaki gündem maddeleri 
doğrultusunda, 4 Şubat 2012 Cumartesi 
günü hizmet binasında yapıldı.

Gündem

•	Saygı	Duruşu	ve	İstiklal	Marşı
•	Başkanlık	Divanı	Seçimi
•	Açılış	Konuşmaları
•	Yönetim	Kurulu	Raporlarının	
Sunulması ve Görüşülmesi
•	Yeni	Yönetim	Kurulu	Asıl	ve	
Yedek Adaylarının Belirlenmesi ve 
Duyurulması
•	Oda	Genel	Kurul	Delegelerinin	
Belirlenmesi ve Duyurulması
• Dilek	ve	Öneriler
•	Kapanış

Şubemizin Eğitim Salonu’nda yapılan 
genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan 
Heyeti KTÜ Mühendislik Fakültesi 
Harita Mühendisliği Bölümü Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Cemal Bıyık’ın 
başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Veysel 
Atasoy ve Müh. Sibel Seyhan’dan oluştu.

Açılış konuşmasını Şube Başkanımız  
Fazıl Uzun yaptı.

Fazıl Uzun konuşmasına  Odamızın 
bugünlere gelmesini sağlayan, 
büyük bir özveri inanç kararlılık ve 

amatör ruhla yapılan çalışmalar için 
önceki dönemlerde görev almış tüm 
yönetim kurullarına teşekkür ederek 
başladı. Şubemizin yeni mekanına 
kavuşturulmasından, düzenlenen sosyal 
ve bilimsel bir çok etkinliğe değinen 
başkanımız, genel kurulumuzun bütün 
camiamıza, bölgemize ve ülkemize 
hayırlı olmasını dileyerek sözlerini 
tamamladı.

Şube başkanımızın açılış konuşmasının 
ardından, genel kurulumuzu 
onurlandıran Genel Başkanımız A. Fahri 
Özten, ülke gündemi ile ilgili birçok 
konuya değindiği çarpıcı bir konuşma 
yaptı. Yargının bağımsızlığından, ülke 
ekonomisinin sorunlarına özelleştirme 
çalışmalarından kadastro yenileme 
ve 2B uygulamalarına kadar birçok 
konu hakkında çarpıcı açıklamalar 
yapan Genel Başkanımız, “Odalarımız, 
emekten halktan ve toplumdan yana 
özgür, demokrat, çağdaş ve bağımsız 
bir Türkiye için bilimin ışığında ve 
aklın yol göstericiliğinde ülkenin 
kalkınması ve gelişmesi yönünde onurlu 
ve dik yürümektedir, yürüyecektir. 
Unutulmamalıdır ki herkes düşlerinin 

büyüklüğü kadar özgürdür!” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından 9. 
Dönem Faaliyet Raporu Okunarak 10. 
Dönem Şube Yürütme Kurulları için 
aday belirleme sürecine geçildi.

5 Şubat 2012 Pazar günü 
gerçekleştirilecek seçimler için divan 
başkanlığına iki liste verildi.

Dilek ve temenniler bölümünde 
seçimlerde yarışacak Dostluk Grubu 
adına Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Recep 
Nişancı, Çağdaş Harita-Kadastro Grubu 
adına Vakfıkebir Kadastro Müdürlüğü 
Kontrol Mühendislerinden  Vehbi 
Serdar Arz kısa birer konuşma yaptılar. 
Konuşmalarında dostluk ve kardeşlik 
mesajları veren adaylar Genel Kurulun 
ve seçimlerin, başta üyelerimiz olmak 
üzere tüm bölgeye hayırlı olmasını 
dilediler. Sonuç ne olursa olsun 
önemli olan bölgenin ve Türkiye’nin 
kazanmasıdır diyen adaylar el sıkışarak 
genel kurulu noktaladılar.
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“Serbest Harita Bürolarının Geleceği ve Sorunlar”  
Konulu Toplantıların İlki Yapıldı

Yönetim Kurulumuz, “Serbest Harita 
Bürolarının Geleceği ve Sorunlar” 
temasıyla, bölge kapsamında bulunan 
altı ilde gerçekleştirmeyi planladığı 
toplantıların ilkini 25 Şubat 2012 
Cumartesi günü Trabzon ilinde bulunan 
serbest harita bürolarına yönelik 
gerçekleştirdi.

Şubemizin daveti üzerine geniş bir 
katılımla gerçekleştirilen toplantının ana 
başlıkları; meslektaşlarımızın ve özellikle 
serbest haritacılık faaliyetlerini sürdüren 
müelliflerin, çalışma alanında birlik, 
beraberlik ve dayanışmanın sağlanması, 

haritacılık faaliyetlerinde asgari birim 
fiyatlarının uygulanması ve mesleki 
denetim uygulamaları olarak şekillendi. 
Toplantıda ayrıca, mesleki denetim, 
Tapu Planları Tüzüğü uygulamaları, 
iş alım sürecinde yaşanan sıkıntılar 
ve ihaleli işlerde yaşanan yeterlilik 
problemleri üzerinde de duruldu.

Toplantı sonucunda sorunlar yerel ve 
ulusal bazda olmak üzere iki kategoride 
değerlendirildi. Yönetim kurulunca yerel 
bazda yaşanan sorunların giderilmesi 
için çalışmalar başlatılmasına, ulusal 
bazdaki sıkıntıların ise Genel Merkeze 

bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması 
kararlaştırıldı. Katılımcılar toplantının 
çok faydalı geçtiğini, daha geniş katılımlı 
olarak toplantının sık sık yapılması 
gerektiğini vurguladılar. Bu bağlamda 
toplantıya katılan, görüş ve önerileri 
ile katkılar sağlayan bütün üyelerimize 
yönetim kurulumuz adına teşekkür 
ederiz.

Kadınlar Gününde “İşim ve Ben” Konulu Resim Sergisi Düzenlendi 
08.03.2012 tarihinde Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla Trabzon İKK’ya bağlı 
tüm odalarla birlikte organize edilen 
“İşim ve Ben” konulu fotoğraf sergisi 
açılışı gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu üyemiz  H. Ebru Çolak 
tarafından organize edilen etkinlikte, 
bayan harita mühendisi üyelerimiz 

sergiye yoğun ilgi göstermiştir. 
Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin 
ardından bir akşam yemeği düzenlenerek 
etkinlik tamamlanmıştır. Bayan 
üyelerimize, serginin hazırlanmasında 
sağladıkları katkı için yönetim 
kurulumuz adına teşekkür ederiz.

Tapu Kadastro Bölge 
Müdürümüz Şubemizi 
Ziyaret Etti

Tapu Kadastro Bölge Müdürü  Adnan 
Cevher, Bölge Müdür Yardımcısı  
Şükrü Demir, Kadastro İl Müdürü  
İrfan Hacımemişoğlu şubemizi ziyaret 
ederek yeni yönetim kuruluna başarılar 
dilediler. Ziyarette kentin ve bölgenin 

genel sorunları, yürütülmekte olan 
projeler, mesleki sorunlar ve gelecek 
süreçte yürütülebilecek ortak çalışmalar 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 
Özellikle haritacılık faaliyetleri ile ilgili 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile 
ilgili bir takım etkinlikler yapılmasına, 
çıkan sonuçların birinci elden genel 
merkeze iletilmesi yönünde görüş 
birliğine varıldı.
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Kurum - Kuruluş ve Serbest Büro Ziyaretlerimiz Başladı

10. dönem yönetim kurulumuz, 
meslektaşlarımıza teşekkür ve mesleki 
birliktelik için kurum, kuruluş ve serbest 
büro ziyaretlerine başladı. İlk aşamada, 
sırasıyla Trabzon Tapu ve Kadastro 

Bölge Müdürlüğü, Trabzon Kadastro İl 
Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, 
Trabzon Belediyesi, Karayolları 10. 
Bölge Müdürlüğü, Trabzon Lisanslı 
Serbest Harita ve Kadastro Büroları 
ziyaret edildi.

Bu ziyaretlerin ardından, Trabzon’da 
bulunan serbest harita mühendislik 
büroları ziyaret edildi.

Ziyaretlerde meslektaşlarıyla bir araya 
gelen oda başkanı ve yönetim kurulu 
üyeleri seçimlerden sonra meslektaşlarına 
teşekkür etme fırsatı buldular. 
Ziyaretlerde, bilgi paylaşımındaki 

sorunlar, mesleğin ve ülkenin gelişimi 
ile ilgili gerçekleştirilebilecek projeler, 
üyelerimizin problemleri tartışıldı.

Ziyaretlerde ayrıca kentsel dönüşüm, 
kadastro, imar uygulaması, kamulaştırma 
gibi ülkenin ve bölgenin önemli 
problemleri de konuşuldu. 

Şube Başkanı Nişancı, yapılan 
ziyaretlerin bundan sonra da devam 
ederek meslek alanı ile ilgili tüm 
kurumların ziyaret edileceğini ifade etti. 
Bilgi paylaşımının artması mesleğin ve 
ülkenin gelişimi, problemlerin çözümü 
için önemli olduğunu vurguladı. 

TMMOB Trabzon İKK Kadın Komisyonu Toplantısına Ev Sahipliği Yaptık

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğininin, Trabzon İl Koordinasyon 
Kurulu, Kadın Komisyonu Toplantısı, 
ikinci kez şubemizde yapıldı.

2011 yılı Eylül ayından beri TMMOB 
Trabzon İKK Kadın Platformu olarak 
düzenli olarak toplanan kadın mühendis, 
mimar ve şehir plancıları Trabzon 
İKK’nin 9 Şubat 2012 tarihli 21 nolu 
toplantısında TMMOB Trabzon İKK 
Kadın Komisyonu ismi ile resmiyet 
kazanmıştır. TMMOB Trabzon İKK’ya 
bağlı odaların yeni çalışma dönemleri 
için yönetim kurullarında göreve 

başlayan kadın üyelerle bir tanışma 
toplantısı düzenlenmiştir. 16 Şubat 2012 
tarihinde, 27 kadın üyenin katıldığı 
ve ikinci kez şubemiz mekanında ev 

sahipliğini yaptığımız bu toplantı da 
komisyonun resmiyet kazanma süreci de 
üyelerce değerlendirilmiştir

Toplantıda 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde Trabzon İKK’ya bağlı  tüm 
odalarla birlikte ortak etkinlikler 
düzenlenmesi kararı alınmıştır. 
Mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kadın çalışanların mesleklerini yansıtan 
“İşim ve Ben” konulu fotoğraf sergisi 
açılmasına karar verilerek, bu konuda 
çalışmalara başlanmıştır. Sergi açılışının 
ardından aynı gece kadın üyelere bir 
yemek düzenlenmesi planlanmıştır.

Fetih-1453 Sinema Etkinliğinde Buluştuk
08.03.2012 tarihinde, yönetim 
kurulumuz ve sosyal etkinlikler 
komisyonu tarafından organize edilen 
sinema etkinliği geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi. 

İstanbul’un Fethi’ni anlatan Fetih-1453 
filmini Trabzon Lara Sinemaları’nda 
üyelerimiz ile birlikte izledik. Göreve 

yeni başlayan yönetim kurulumuzun 
üyelerimizle yakından ilgilenme fırsatı 
bulduğu etkinlikte, üyelerimizin bu tür 
sosyal faaliyetlerin sıkça tekrar edilmesi 
talepleri doğrultusunda, yapılabilecek 
etkinlikler de konuşuldu. 

Salonu tamamen dolduran üyelerimize 
katılımlarından dolayı teşekkür ederiz
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anlatan bir konuşma yaptı. Yönetim 
Kurulu üyeleri kendi çalışma alanları 

Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İle Şubemizde Buluştuk
Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı 
öğrencilerine odamızı anlattık. 

05.03.2012 Pazartesi günü hazırlık 
sınıfı öğrencilerine haritacılık mesleğini 
anlatmak için şubemizde bir dizi etkinlik 
gerçekleştirdik.  Tanışma ile başlayan 
etkinliklerde Şube Başkanımız  Recep 
Nişancı bir sivil toplum örgütü olarak 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası’nın ne tür faaliyetler yürüttüğünü 

ile ilgili bilgiler vererek, mesleğe daha 
yeni adım atan öğrencilerimize “Harita 
mühendisi ne tür işler yapar, nerelerde 
görev alır ve iyi bir mühendis olmak için 
ne yapılmalıdır?” konularında bilgiler 
verdiler.

Öğrencilerin soruları ile devam 
eden toplantı ikram bölümüyle sona 
erdi. Toplantımıza katılan bütün 
öğrencilerimize yönetim kurulu olarak 
teşekkür ederiz.

Trabzon Barosu’nu 
Ziyaret Ettik

09.03.2012 tarihinde yönetim 
kurulumuzun Trabzon Barosu’na 
gerçekleştirdiği ziyarette, mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın “hukuk” alanında 
karşılaştığı sorunların çözülebilmesi için 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Trabzon Barosuna gerçekleştirilen 
tanışma ziyaretinde, baro başkanı  
Mehmet Şentürk ve Baro Yönetim 
Kurulu üyeleri ile mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın “hukuk” alanında 
karşılaştığı sorunların çözülebilmesi 
için yapılabilecekler doğrultusunda 
uzun süreli bir istişare gerçekleştirildi. 

Özellikle kamulaştırma bilirkişiliklerinde 
yaşanan sorunlar ile ilgili baro 
başkanının yaptığı öneriler, bu sorunun 
çözülebilmesi adına yönetim kurulumuza 
yeni kazanımlar sağladı. Ortaklığın 
giderilmesi davalarında da yaşanan 
bilirkişilik sorunları adına yapılması 
gerekenler detaylı bir şekilde konuşuldu. 

Ayrıca avukatların imar konularında 
bilinçlendirilmesi adına ortak faaliyetler 
yapılması konusunda kararlar alındı. 
Hukuk fakültelerinde verilen İmar 
Hukuku dersinin daha efektif olabilmesi 
için neler yapılabileceği konusunda 
fikir alışverişinde bulunuldu. İki 
sivil toplum örgütünün konumsal 
yakınlığının, bundan sonra ilişkilere de 
yansıtılabilmesi için gelecek dönemde 

yapılması gerekenlerin de konuşulduğu 
buluşma,  Şentürk’ün iade-i ziyaret 
sözüyle sonlandırıldı.

Samimi ve sıcak bir ortamda geçen 
görüşmelerden dolayı  Baro Başkanına, 
yönetim kurulu üyelerine ve baro 
çalışanlarına teşekkür ederiz. 

Yeni Dönemde İlk Yönetim Kurulu Toplantımızı Gerçekleştirdik

TMMOB’a bağlı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Trabzon 
Şubesinin, 04-05.02.2012 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 10. Olağan Genel Kurul 

sonunda göreve seçilen yönetim kurulu 
asil ve yedek üyeleri ilk toplantılarını 
yaptılar. Görev dağılımının yapıldığı 
toplantıda,  Yrd. Doç. Dr. Recep 
Nişancı oybirliği ile şube başkanı olarak 
seçildi. Ayrıca  Şakir Seyhan II. Başkan,  
H. Ebru Çolak Sayman ve  Okan Yıldız 
Yazman olarak yeni görev dağılımı 
yapıldı.

Yönetim kurulu çalışmalarının asil ve 
yedek ayrımı yapmadan hep birlikte 
yürütülmesinde, her türlü faaliyete yedek 
üyelerinde katılması, prensip kararı 
olarak belirlendi. Bu bağlamda diğer 

kurullar ve görevlendirmeler için görev 
dağılımları yapıldı.

Yeni yönetim ve yürütme kurullarının 
bütün meslektaşlarımıza, bölgemize ve 
ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Yönetim Kurulu 
1.Recep Nişancı (Başkan)
2.Şakir Seyhan (II. Başkan)
3.Okan Yıldız (Yazman)
4.Hüsniye Ebru Çolak (Sayman)
5.Ahmet Türesin Tamzaralı (Üye)
6.Volkan Yıldırım (Üye)
7.Şenol Adanur (Üye)
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HKMO Afyonkarahisar Bölge Temsilciliği 1. 
Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Erzurum Bölge Temsilciliği Olağan  
Genel Kurulu Yapıldı

Hasta Üyelerimize Ziyaret

Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğü Ziyareti 

Meslektaşlarımızla Buluştuk

18 Şubat 2012 tarihinde HKMO 
Afyonkarahisar Bölge Temsilciliğimiz’de  
genel kurul başarıyla gerçekleştirildi. 
Genel kurul’un açılış konuşması bölge 
temsilcimiz Ahmet Hikmet Şahin 
tarafından yapıldı.  Ardından konuk 

28.01.2012 tarihinde delege seçimi 
için oda üyeleri ile birlikte Erzurum 
HKMO Bölge temsilciliğinde bir araya 
gelinmiştir. 

Hava muhalefeti nedeniyle bazı 

Erzurum HKMO Bölge temsilcisi Harita Mühendisi Yakup Bozoğlu, temsilci 
yardımcısı Harita Mühendisi Hüseyin İlhan  ile birlikte 25.02.2012 tarihinde 
üyelerimizden Harita Mühendisi Hakkı Yetişir ve Harita Mühendisi Cezmi 
Atmaca’nın rahatsız olmasından dolayı hastane de ziyaretlerine gidilmiştir. 

Erzurum HKMO Bölge temsilcisi Harita Mühendisi Yakup Bozoğlu, temsilci 
yardımcısı Harita Mühendisi Hüseyin İlhan  bölge temsilciliğimize bağlı üyelerimiz 
ile birlikte bir araya gelinmiş ve  mesleki konular ile ilgili bilgi alış verişinde 
bulunulmuştur.

konuşmacılar ve üyeler genel kurulda 
söz alarak bölgemizin ilk genel kuruluna 
oldukça verimli ve paylaşımcı geçmesine 
katkı verdiler.  Genel kurulun ardından 
aynı gün yapılan genel merkez delege 
seçimleriyle genel kurul tamamlandı. 

üyelerimizin Erzurum’a ulaşamaması 
üzerine divan başkanı ve üye seçimine 
geçilmiştir.

Harita Mühendisi Hakkı Yetişir divan 
başkanlığında gündem belirlenmiş olup 
delege seçimine geçilmiştir. 

AFYON

ERZURUM

Erzurum Bölge Temsilciliğimiz,  Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürü olarak 
atanan İlhan Özlü’yü 07.10.2011 tarihinde makamında ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar dilemiştir. 
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Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Ziyaret Edildi

HKMO Doğu Marmara Bölge 
Temsilciliği yönetim kurulu olarak 
Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümünü ziyaret ettik. 

Bölgemizde mesleki ve örgütsel 
yapılanmanın geliştirilmesinde çok 
önemli bir rolü olduğuna inandığımız 
bölümümüz ile birçok etkinlikte birlikte 
olmakla beraber bölüm başkanlığına 
yapılan ilk ziyaretimiz olması açısından 

anlamlı olan günde, bölüm öğretim 
kadrosu ile bir araya geldik. 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Konak’a 
bölüm adına bölge temsilciliğimizin 
kurulması aşamasında ve mesleğimize 
verdiği katkılardan dolayı teşekkür 
plaketi takdim edildi. Bölge temsilciliği 
olarak yaptığımız faaliyetlerle ilgili 
bilgiler verildi. Oda etkinlikleri ve 
planlanan eğitimler üzerinde bilgi 

alışverişinde bulunuldu. Destekleri ile 
örgütlülüğümüze güç veren başta sayın 
Prof. Dr. Haluk Konak olmak üzere 
Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü öğretim görevlilerine ve 
öğrencilere teşekkürlerimizi sunarız.

KOCAELİ

Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi Verildi
04 aralık 2011 tarihinde kamulaştırma 
bilirkişi eğitimi düzenledik. Eğitim, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü toplantı 
salonunda 1 gün boyunca iki kategoride 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitime 
Sakarya ve Kocaeli den toplam 17 harita 
mühendisi katılmıştır. Yıldız teknik 
Üniversitesinden öğretim görevlisi 
meslektaşlarımız sayın Volkan Çağdaş 

ve Mehmet Gür verdikleri eğitim 
sonunda sınav yapılmış ve katılımcılara 
Kamulaştırma Bilirkişiliği Sertifikaları 
verilmiştir. 

Eğitimin gerçekleştirilmesinde başta 
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim 
görevlileri sayın Volkan Çağdaş ve 
Mehmet Gür ile Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğüne ve katılımcılara 
teşekkürlerimizi sunarız.

HUS Toplantıları Yapıldı

Doğu Marmara Bölge Temsilciliğimiz, 
harita uygulama sorumluluğunun 
bölge yerel yönetimleri düzeyinde 
hayata geçmesi için 2011 yılı içerisinde 

bir dizi çalışma başlatmıştır.  Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe 
belediyesinin bulunduğu Kocaeli ilinde 
serbest çalışan meslektaşlarımız zaten 
yapmakta oldukları hizmetleri tüm 
belediyelerle farklı uygulanan değişik 
formatla hazırladıkları belgeleri, artık 
bundan böyle her belediye için aynı 
formatta plankote ile başlayıp kazı 
kotunun verilmesi, bina aplikasyonu 
ve yapı tespit krokisi ile temel üstü 
vizesinde son bulacak bir çalışmayı bir 
sisteme oturtmayı amaçlamıştır. Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkan vekili 
düzeyindeki görüşmeler sonrası tüm 
alt belediyelerde uygulamanın yakın 
zamanda başlatılması hedeflenmektedir..

Benzer çalışma Sakarya ilinde 
sürmekte olup Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi, Adapazarı Belediyesi ve 
Erenler Belediyesi ile bir diz görüşme 
sağlanmıştır. Harita Uygulama 
Sorumluluğunun ilçe belediyelerinde 
uygulanması konusunda birçok belediye 
ile önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Dayanışma Konseri
HKMO Doğu Marmara Bölge Temsilciliği Öğrenci Komisyonu olarak Kocaeli 
Öğrenci İmecesi tarafından 01.12.2011’de düzenlenen İzmit Oda Orkestrası, İmece 
Sokak Grubu ve Bandista’nın  sahne aldığı dayanışma konserine katıldık.
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24. Dönem Denetleme ve Değerlendirme 
Toplantısı Yapıldı
Denetleme kurulumuz tarafından düzen-
lenen seminere Temsilciliğimizin MDU 
görevlisi Şenol Kalafat ile personelimiz 
Abdulaziz Genç ile birlikte katılmışlar-
dır. Değerlendirme toplantısında odamı-
zın farklı İllerde görev yapan temsilcile-

riyle tanışmakla birlikte, verdiğimiz hiz-
metlerde aksaklıkların giderilmesi ve dik-
kat edilmesi gereken konularda bilgilen-
dirildik. Genel Saymanımız Asiye Ülkü 
Karaalioğlu’nun katılımıyla gerçekleşen 
seminer ileriki çalışmalarımızda bize ışık 
tutacağına inanarak, denetleme kurulu-
muza teşekkürlerimizi sunarız.

Antalya CBS Sempozyumu 
31 Ekim - 4 Kasım tarihlerinde Antalya 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresine 
temsilciliğimiz adına katılım sağlamıştır. 
Kocaeli Üniversitesinden üyelerimizin 
de bildirileri ile katıldığı ve odamızın 

TMMOB adına yürüttüğü kongrenin 
sektörümüz adına önemli bir işlevi 
yerine getirdiğine inancımızla, kongre 
sürecinde emeği geçen tüm kurullara 
teşekkür ederiz.

Van Yardım Kampanyası

Van’da yaşanan deprem felaketi üzerine 
KOÜ TMMOB Öğrenci Komisyonuyla 
ortak olarak yardım kampanyası 
düzenledik. Depremzedelerin öncelikli 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
topladığımız yardımları TMMOB İKK 
aracılığıyla Van’a ulaştırdık.

HKMO Doğu Marmara Öğrenci 
Komisyonundan arkadaşlar gönderilen 
yardımların daha çabuk dağıtılması, 
depremzedelerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek en önemlisi de destek 
olabilmek amacıyla deprem bölgesine 
gittiler.

Komisyondan öğrenci üyemiz Faruk 
Bozkuş izlenimlerini bizimle şu şekilde 
paylaştı : “Umutları var o çocukların, 
rüyalar görüyorlar gerçek olmasını 
istedikleri ama sabahın ilk ışıklarıyla 
soğuk bir brandanın -ona sahip olmak 
da bir ayrıcalık- içinde gözlerini açtıkları 
zaman anlıyorlar ne kadar acımasız 
bir konumda olduklarının. Gözlerine 
bakıp konuşmak istiyorsunuz ve sorular 
sormak istiyorsunuz ama karşılığında 
alacağınız cevapların ağırlığı sizi aciz 
düşürüyor onların karşısında. Bizim için 
sadece bir sayısal değeri olan kayıplarını 
dile getirirken gözlerine bakamıyorsunuz 
ve varlığınızdan nefret ediyorsunuz ama 

onlar her şeye rağmen ayakta durup 
inadına savaşmak istiyorlar hatta bu 
acımasız doğaya karşı saygı duymaya 
çalışıyorlar. Bütün bunlara rağmen onlar 
çok kötü durumdalar ve bir yardım 
elinin ulaşmasını hayatlarının en büyük 
armağanı olarak görüyorlar. Bir çocuğun 
‘depremden ölmedik ama herhalde 
soğuktan öleceğiz’sözleri üzerine oturup 
gözyaşı dökmekten başka çareniz 
kalmıyor bazen ama çareler hemen 
yanı başımızda duruyor, oraya bir sel 
gibi gelen yardımlar hepsine yetecek 
kadar ama bunu da siyasetine alet 
eden insanlarımız varolduğu için daha 
düne kadar yardım alamayan insanlar 
görüyoruz çaresizlik içinde. Depremin 
üzerinden bir hayli zaman geçti ve 
ERÇİŞ’te gördüklerimizin sadece bir 
kesitiydi bunlar..”

Özel Sektör Toplantısı Kocaeli Temsilciliği rutin haftalık 
Yönetim Kurulu toplantılarına özel 
sektörde çalışan arkadaşlarımızı da davet 
ederek, onlarla düzenli aylık toplantılar 
yapmıştır. 

Toplantılar, temsilcilik mekanı 
dışında faaliyet alanımızdaki 
Gebze ilçesi ve Sakarya illerinde de 
gerçekleşebilmektedir. 

Ağırlıklı olarak özel sektör sorunları 

ve mesleki denetim uygulamalarının 
gündeme getirildiği toplantılarda HUS 
sorumluluğunu hayata geçirilmesi 
üzerinde yoğun çaba ve emek 
harcanmıştır.

Meslektaşlarımızın katılımlarının 
Yönetim Kurulu çalışmalarına ivme 
kattığı ve birlikteliğin bizleri daha güçlü 
daha verimli kıldığına inancımızla, tüm 
toplantılarımıza üyelerimizi bekliyoruz.
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Kocaeli Bölge Temsilciliği  
1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Doğu Marmara Bölge Temsilciliği 
olarak delege seçimi 11 Şubat 2012 
tarihinde Kocaeli Temsilcilik mekanında 
yapılmıştır. Yaklaşık 50 üyenin ve 

konukların katılımıyla gerçekleştirilen 
seçimde Genel Kurulda temsilciliğimizi 
temsil edecek 14 delegemiz 
belirlenmiştir.

18 Uygulamaları ve Sorunları Paneli

DMT temsilciliği olarak faaliyet 
alanımızda bulunan Sakarya ilimizden 
gelen talepler doğrultusunda 18. madde 
uygulama ve sorunları konulu panel 
düzenlenmiştir. 

Panele eski genel başkanlarımızdan 
Cemal İşleyici ve Hüseyin Ülkü, 
KTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram 
Uzun katılarak konu üzerindeki 
deneyim ve görüşlerini katılımcılar ile 
paylaşmışlardır. 

Serdivan Belediyesi toplantı 
salonunda yapılan panele Kocaeli ve 
Sakarya illerinde belediyeler ve diğer 
kamu kurumlarında görev yapan 
meslektaşlarımız, özel sektörümüz 
ve Kocaeli Üniversitesinden öğrenci 
arkadaşlarımız katılmışlardır. Ayrıca 
farklı disiplinlerden katılımcıların ilgi 

göstermesi ile oldukça ekin bir panel 
katılımı sağlanmıştır. 

Konuşmacıların doyurucu anlatımları 
dışında katılımcıların katkı ve soruları 
ile zengin bir tartışma ortamı sağlayan 
panelimiz sonrası çok olumlu geri 
dönüşler alınmış, panelin bir benzerinin 
yakın zamanda Kocaeli de tekrarlanması 
gündeme gelmiştir. 

Başta panelistlerimiz olmak üzere 
destekleri için Genel Merkezimize ve 
katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza 
teşekkür ederiz.

Tanışma Çayı Düzenlendi
Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü 6. Geleneksel Tanışma Çayı 1 
Aralık 2011’de gerçekleştirildi. HKMO 
Doğu Marmara Bölge Temsilciliği 
öğrenci komisyonu tarafından 
düzenlenen tanışma çayına Bölüm 
başkanı Prof. Dr. Haluk Konak, HKMO 
Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Yrd. 
Doç. Dr. Murat Selim Çepni, Genç 
Harita Mühendisleri Komisyonu 
temsilcileri, akademisyenler ve bölüm 
öğrencileri katıldı.

Tanışma Çayında Yrd. Doç. Dr Murat 
Selim Çepni, Harita Mühendisliği 

Kulüp Başkanı Selin Bostan, Öğrenci 
komisyonu temsilcisi Selim Eryılmaz 
bölüm öğrenci birliği ve meslek 
odası örgütlülüğünün gerekliliği 
hakkında görüşlerini bildirdiler. Van 
depreminden sonra Van’a giden öğrenci 
komisyonundaki arkadaşlar adına 

sunum yapan Faruk Bozkuş komisyon 
olarak başlatılan kampanyayı, Van’daki 
gözlemlerini aktardı.

KOÜ Harita Mühendisliği Sinema 
Atölyesi tarafından çekilen kısa filmler, 
bölümümüzü ve meslek odamızı tanıtan 
slaytlar gösterildi.

KOÜ Harita Mühendisliği Müzik 
Atölyesi tarafından müzik sunumları 
yapıldı. Bölüm içi kaynaşmanın 
temelinin atıldığı tanışma çayı bu yılda 
eğlenceli ve güzel bir ortamla son buldu. 
Tanışma çayının düzenlenmesinde emeği 
geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.

Çanakkale İşçi Güvenliği Sempozyumu 
“Harita İş Kolunda İş kazalarının 
Değerlendirmesi  ve Analizi “başlıklı 
bildiri sunumunu yapmak üzere 
21-23 Ekim 2011’de Çanakkale’de 
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen 3. İş güvenliği ve İşçi Sağlığı 

sempozyumundaydık. Çalışmada iş kolu 
düzeyinde iş kazalarını sınıflandırmak, 
istatistiklerini oluşturmak, alınabilecek 
önlemlere dikkat çekmek ve bunlarında 
ötesinde iş güvenliği bilincini meslek 
adamlarına taşımak amaçlanmıştır.
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Hopa Davası
Artvin’in Hopa İlçesi’nde 31 Mayıs’ta emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun 
ölümüyle sonuçlanan olayları Ankara’da protesto eden 22’si tutuklu 28 kişi, 9 Aralık 
2011’de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Hakim karşısına çıktı. Arkadaşlarımıza 
destek olmak için biz de Ankara Adliyesindeydik.

HES Paneli Düzenlendi
Hidroelektrik Santraller ve Suyun 
Ticarileştirilmesi Paneli Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Doğu 
Marmara Temsilciliği Öğrenci 
Komisyonu ve Kocaeli Üniversitesi 
Çevre Kulübü tarafından 22.12.2011 
tarihinde Umuttepe Yerleşkesi Eğitim 
Fakültesi Konferans Salonunda 
Hidroelektrik Santraller ve Suyun 
Ticarileştirilmesi konulu panel 
gerçekleştirildi. 

Panele konuşmacı olarak katılan 
Derelerin Kardeşliği Platformu sözcüsü 
aynı zamanda Orman Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Kader Cihan, konuşmasına 
hidroelektrik santrallerin çalışma 

yapısından bahsederek başladı. Daha 
sonrasında hidroelektrik santrallerin 
ekolojik koşullara etkisinden, 
suyun tarımdaki öneminden, 
suyun ticarileştirilmesinin tarıma 
yansımasından bahsedildi. Gelişen 
süreçte hidroelektrik santrallerin 
yapılacağı yöredeki halkın bilinçlenme 
sürecinden, şirketlere karşı direnişten, 
şirketlerin bu direnişi kırmak amaçlı 

uygulamaya çalıştığı yöntemlerden söz 
edildi.  

Harita Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Cankut Dağdal İnce tartışmalar 
üzerine santrallerin kurulmasının esas 
amacının ülkedeki elektrik açığını 
karşılamak olmadığını tamamen 
siyasi temellere dayandığını, suyu 
metalaştırmak olduğunu söyledi. 

Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölüm 
başkanı Gülcan Yılmaz, enerji açığının 
gelişmiş ülkelerin bireysel kullanımı 
ile 3. Dünya ülkeleri arasındaki farka 
değindi. 

Ayrıca Bolivya’da yaşanan süreçten, 
kazanımlardan söz etti.

HKMO Kayseri Temsilciliği Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Başarı İle Tamamlandı
TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Kayseri 
Temsilciliğimizin 2012 yılı  Olağan 
Genel Kurulu 12 Şubat  2012 tarihinde 
Temsilciliğimiz hizmet binasında 
gerçekleştirildi. 

Genel Kurulun açılışında ilk olarak 
Kayseri Temsilcimiz Mustafa Yıldız ve 

Üyemiz Atila Kalkan birer konuşma 
yaptılar. Yeni ticaret yasası konusunda 
neler yapılabileceği ve Genel 
Merkezimize bu konunun iletilmesi 
istendi.

Görüşmelerin ardından yeni Delege 
Adayları duyurusu yapıldı. Son olarak 
dilek ve temenniler bölümünde ise 

üyelerimiz yapılacak çalışmalara ilişkin 
görüşlerini sundular.

Aynı gün HKMO Kayseri 
Temsilciliğimiz  hizmet binasında tek 
liste olarak girilen seçim sonucunda 
delege adayları belirlendi. 

İmar Uygulamaları ve 
Tapu Planları Tüzüğü 
Paneli

23 EKİM 2011 Cumartesi saat 13:00-
17:00 de İzmit Belediyesi Konferans 
Salonunda Panel Yöneticisi Sayın Genel 
Başkanımız Ali Fahri Özten, Panelistler 
Hüseyin Ülkü ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Nihat 
Şahin katılımları ile gerçekleşmiştir. 

KAYSERİ
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 Alışılmamış Üç Kozsuz  
Konuşmaları Nasıl Yapılır

Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi Ankara

kmelikoglu@yahoo.com

Briç yazılarına Ekim 2007 yılında Bülten 
altmış sekiz ile başladık. Aradan dolu, 
dolu tam dört yıl geçti.  İlkyazımızın 
başlığı merhabadır. Yazı şu şekilde 
devam eder “Merhaba, yıllardır tutku ile 
uğraştığım olasılık hesaplarından elde 
ettiğim sonuçları briç oyunundaki kart 
dağılımlarına uyguladım. Elde ettiğim 
bulguları bir tablo içinde göstermeye 
çalıştım..” 

O günden bu güne sürekli olarak tam on 
yedi “Bülten” yazı serisi ile briç sporunu 
Bültende güncel tutmaya çalıştık. 
Yazıların devam etmesinde siz meslek 
taşlarımızın katkısını söylemek isterim. 
Bilindiği üzere elli iki kartın dört kişi 
arasında on üçer seri dağıtılması üzerine 
yapılan istatistiksel hesaplamalarda, 
dağıtılan kartlarla hangi düzeyde en 
verimli oyunu oynamanın yolları sürekli 
araştırılmaktadır. Bulunan yöntemlere 
“anlaşma” konvansiyon ismi altında 
yayınlanmaktadır. Bu gün bizim belirleye 
bildiğimiz elli bir adet yayınlanmış 
anlaşma bulunmaktadır. Ayrıca, briç 
oyun sistemleri bu sayının dışında 
kalmaktadır. Bir konuşma anlaşması olan 
küçük renklerden birinde (minör) kapalı 
yedi kart ile üç kozsuz açmanın nasıl 
yapılacağını bu yazımızda anlatmaya 
çalışacağız. 

Kapalı yedi kart veya As Rua sekiz kartlı 
minör renklere dayalı yapılan kumar üç 
kozsuz açışının amacı elbette ki karşı 

oyuncuları konuşturmamakla birlikte 
olası bir üç kozsuz ya da Şilem, (Gran 
Şilem) Büyük Şilem gibi muhteşem 
oyunları bulup oynamaktır.
 
Üç kozsuz ile oyun açan oyuncunun 
elinde kapalı minör rengine ek olarak 
yan renklerden birinde As tek ya da Rua 
ikili bir savunma kartı olmalıdır. Ayrıca 
Rua tek olabilir kabul görmektedir. 
Yâda herhangi bir, iki küçük kart ile 
birlikte Dam da yeterlidir. Üç kozsuz 
ile açılış yapıldıktan sonra açanın ortağı 
yanıtçı ortağının elini tam olarak bildiği 
kabul edilir. Yanıtçı üç kozsuzu kesin 
olarak yapacaklarına eminse pas diyerek 
ortağını oynatır. Yanıtçı ortağının 
üç kozsuzu yapacağına inanmıyorsa 
o zaman dört sinek der. Dört sinek 
demekle ortağına şu iletiyi gönderir: 
ortak üç kozsuza batarsın. Ancak dört 
minör oynaya biliriz. bun neden ile 
elinde sinek varsa pas geç. Sinek yoksa 
kendi rengin olan dört karoyu söyle der.

Yanıtçının üç kozsuzdan sonra, dört 
kara demesi oyun açana karo renginde 
şilem oynama isteğini belirtir. Açıcıya tek 
kartının olup olmadığını sorar. Açıcının 
dört karo sorusu üzerine dört kör 
demesi kör renginin, Açıcının dört karo 
üzerine dört pik demesi pik renginin tek 
olduğunu bildirir. Bu iki yanıtın dışında 
tek kartı yoksa dört kozsuz der. Dört 
kozsuz diyen açıcının elinin dağılımı 
(7–2–2–2 ) şeklindedir. 

Üç kozsuz açan dört karo üzerine beş 
sinek diyorsa elinin renginin yedi adet 
sinek ve tek renginin karo olduğunun 
söyler. Üç kozsuz açan dört karo sorusu 
üzerine beş karo diyorsa renginin karo 
sineğinin tek renk olduğu bilgisini verir. 

Dört karo diyen yanıtçının bundan sonra 
tekrar açanın tek rengini söylemesi bu 
renk sizde yoksa  (Grand şilem) Büyük 
Şilem oynamak istiyorum demektir. 

Şilem oynama arzusunda olan yanıtçı tek 
kart sorusunu sorduktan sonra açıcının 
tek kart rengini beğenmezse veya açıcı 
dört kozsuz tek kart yok demiş ise 
yanıtçı pas diyebilir veya açıcının rengini 
beş seviyesinde konuşarak ondan pas 
geçmesini ister. 

Yanıtçı; açıcının tek kart olarak söylediği 
rengi tekrar ederse, “bu tek kart olarak 
söylediğin renk sizde yoksa rengini yedi 
düzeyinde değilse altı düzeyinde söyle” 
anlamına gelmektedir. Buna örnek olsun 
diye üç numaralı diyagramda bulunan 
ortadaki el dağılımını gösterebiliriz. 
Diyelim ki yanıtçı bu el ile üç kozsuz 
açısına karşı dört Karo diyerek tek kartı 
sordu ve açıcı beş sinek diyerek rengim 
sinek tek kartımda karo dedi. Simdi 
cevapçının beş Karo deklaresi bu renk 
(karo) sizde yoksa yedi varsa altı sinek 
konuş anlamına gelmektedir.

BRİÇ
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ÖRNEK : 1

Açıcı Üç kozsuz açtı. Yanıtçı Örnek–1 sağındaki ilk 
sütunda görüldüğü gibi elinin dağılımı (3.3.5.2) şeklinde 
ise üç kozsuz oynamak için pas diyecek. Ortağı yedili 
sinek ile açmıştır. Kendi elinde diğer renklerden keser kart 
bulunmaktadır. Bu el şilem oynamaz. Pik ve kör renginden 
kayıplar vardır. Elinin kart dağılımı sekiz kayıplıdır. İkinci 
sütundaki el ile dört sinek der. Bunun anlamı elin sinek 

renginde ise pas geç. Yok, karo renginde ise dört karoya 
düzelt anlamındadır. Üçüncü ve son sütundaki gibi ise dört 
kara der. Bu ortağına elindeki tek kart varsa bana rengi ile 
söyle demektir. Cevapçının eli (Pik D10xx, Kör DVxx, 
Karo ADx ve Sinek xx) kartlarının dağılımı sıralı elinin kart 
kayıpları diğer iki dağılıma göre daha az olduğu için Şilem 
oynama olasılığı çok fazladır.

AÇICI      CEVAPÇI  QJx  AKxxx  Q10xx

3Nt Pas = Oynamak için.  Axx  J109x  QJxx

4  = Pas geç veya düzelt. Örnek 1  Axxxx  KJ10  AQx

4  = Tek kart var mi?  xx  x  xx

ÖRNEK : 2

Açıcı üç Kozsuz açtı. Cevapçı dört sinek dedi. Açıcı pas geçebilir yâda dört karo olan kozuna dönmek için dört karo der ve 
düzeltir. Doğru renk olan dört karo oynar

AÇICI                             CEVAPÇI  QJxx  xxx  Q10x 

3Nt 4   xx  J109x  QJxx 

Pas = (Rengi Sinek) Örnek 2  xx  KJxx  xxx 

4 = (Rengi Karo)  Axxxx  xx  xxx 

ÖRNEK : 3

3 Açıcı üç kozsuz açtı. Cevapçı dört kart ile ortağının tek 
renkli kartını sordu. Açıcı tek (yâda olmayan rengini) 
kartını dört seviyesinde söyler. Yanıtlar Örnek üçün sol 
tarafında bulunmaktadır. Açıcının piki tek ise sağdan birinci 
sütuna göre Şilem sinek gözükmektedir. Piki hiç yoksa 

Şilem garanti Büyük Şilem ufukta gözükmüştür. Şayet üç 
kozsuz açan dört karoya dört pik demiş ise cevapçı şimdi 
beş pik ile pikin yoksa yedi oyna pikin bir tane ise altı oyna 
diye ortağına gerekli iletiyi verir. Oyun sonucunu üç kozsuz 
açan belirler.düzeltir. Doğru renk olan dört karo oynar

AÇICI                             CEVAPÇI  Jxxxx   AKQ10xx   AKx  

3Nt 4  AKx   Ax   Q10xxx  

4 = (Pik tek) Örnek 3  AKQ   Qxxx   AQJ  

4 = (Pik tek)   xx  xx  xx 

4Nt = (Tek kart yok)

5 = (Karo tek)

5  = (sinek tek)
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KİTAP

Bilimin ve aklın yolculuğunda sayısız gel git içinde 
bir solukta okunan makalelerden oluşan Doğan 
Kuban’ın Geleceği Sorgulamayan Toplumların 
Geleceği adlı kitabı, bilimi kendine ışık edinmiş 
herkesin okuması gereken  başlıkları içeriyor. “Batı 
Ne Kadar Uygar”, “Amacını Yitirmiş Dünyanın 

Kaosu”, “Hangi Aydınlanma?”, “Batı, Çin ve 
Türkiye”, “Bozulan Toplum Dengesinin Politika 
Göstergeleri”, “Dil, Kültür ve Yabancı Dille Eğitim” 
başlıkları kitap hakkında ipucu verecek bizim 
seçtiğimiz bazı başlıklar.

Cumhuriyet 
KitaplarıDoğan Kuban

GELECEK

SİNEMA / BELGESEL
23. Ankara Film Festivali Yapıldı

Entelköy Efeköy’e Karşı

İzleyicisini, sinemanın ustaları, film ekipleri, 
akademisyenler ve sanatın diğer alanlarının 
ustaları ile buluşturan, 23. Ankara Uluslararası 
Film Festivali 15-22 mart tarihleri arasında 
yapıldı. Festival görkemli bir törenle başladı; 
Türkan Şoray ve Safa Önal’ın da konuklar 
arasında bulunduğu törende 2011’de aramızdan 
ayrılan büyük yönetmen Ömer Lütfi Akad 
anıldı.

Sahneye çağrılan Türkan Şoray, ‘’Sinema öyle 
bir büyü ki, bugün hepimiz o büyünün etkisi ile 
buradayız.” dedi.  

Ankara Uluslararası Film Festivali, “Ulusal 
Uzun Film Yarışması”, “Ulusal Kısa Film 
Yarışması”, “Ulusal Belgesel Film Yarışması”, 
“Saygı Duruşu”, Tektipleşme”, “Dünyanın 
Her Köşesinden”, “Usta İşi”, “Toplu Gösterim: 
Robert Altman”, “Ekmek, Değişim ve Sosyal 
Adalet - Mısır”, “Görüntünün Mimarı 
Antonioni”, “Özel Gösterim”, “Kısa Sınır 
Tanımaz”, “Dünya Hali”, “Türkiye Panoraması”, 
“Görenler Görmeyenlere Anlatsın”, “Geceyarısı 
Sineması”, “Beyaz Gece”,” En Kısa Gece”, 
“Çocuklar İçin” başlıkları altında onlarca film 
gösterimi, yönetmenlerle söyleşi ve panelle 
devam etti.

“Uzun metrajlı film-Türkiye” dalında ödülü 
Entelköy Efeköy’e Karşı adlı komedi filmi 
kazandı.

Şehir hayatının kargaşadan yorgun, kentin 
kaosundan kaçmaya çalışan bir grup yeşil 
çevreci  hep beraber Ege’nin o güne kadar 
sakin hayat süren bir köyünde, komün şeklinde 
yaşayabilecekleri yeni bir köy inşa etmeye 
girişirler. 

Şehirli çevrecilerin oraları bırakıp, kendi 
köylerine geldiğini gören yerel köy halkı ise 

kurak tarlalarını ve eski evlerini bu idealist 
kentlilere olduğundan pahallıya sattıkları için 
gidişattan oldukça memnundur. 

Fakat bölgeye kurulması planlanana termik 
santral kararı köyün yeni sakini olan çevrecileri 
bir anda ayağa kaldırır. Tarımdan umudu 
kesen köylüler yeni iş imkanları doğacağı 
için sevinirken, ekolojistler santrala tamamen 
karşıdırlar. Termik santral iki ‘köyün’ arasını 
açacak, karşılıklı protestolara kadar giden 
renkli günlere sahne olacaktır... 
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POYRAZ

Benim adım Poyraz;
Rüzgârım ben.
Yumuşak atın tepmesi misaliyim.
Estim miydi bir
Önümde durulmaz.

Yalancıların mumlarına üflemeyi
Severim en çok.
Ağzı yanmasın diye çocukların
Muhallebiye üfledikleri
Benim annelerin.

Denizleri beyaz beyaz köpürten benim,
Benim fındıkkabuğu gibi
Sallayan kayıkları.
Sıcaktan bunalan bedenlerin
Essin diye bekledikleri de benim,
Öfkelendiğim de iliklerini donduran da ben.

Pencerelerinizden dolan benim
Okşayarak düşlerinizi.
Hafif olduğumu sanmayın
Yüküm bedelsiz ağır.
Sevgilerinizin kokusunu
Taşıyan da benim,
Yüreklerinin çırpıntısını da,
Özleyenlerinizin.

Savurduğum toz toprak değil sade,
Düzenbazların şapkalarını
Uçuran da benim,
Deviren de devrilmez sandıklarınızı.
Bir de muzipliğim tutunca,
Genç kızların eteklerini savururum.
O kadarını da hoşgörün artık…

Benim adım Poyraz,
Varlığım zor, bilirim de
Yokluğum dayanılmaz.

Murat Selim Çepni

SUDOKU

Kolay

Zor
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Atananlar 
Emekli Olanlar

•				1906	sicil	numaralı	üyemiz	Davut	
Güney, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kadastro Dairesi 
Başkanlığı Daire Başkanı iken 
30.10.2011 tarihinde Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı görevine 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•				2955	sicil	numaralı	üyemiz	Levent	
Turan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yapı İşleri Daire Başkanlığı`ndaki 
harita mühendisliği görevinden, 
Ardahan Belediyesi`ne Belediye 
Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•				3280	sicil	numaralı	üyemiz	Yusuf	
Piri 19.12.2011 tarihinde TCK 
14. Bölge Müdürlüğü taşınmazlar 
Başmühendisliği görevinden, 
Kamu Özel Sektör Ortaklığı 
Bölge Müdürlüğü Taşınmazlar 
Başmühendisliği görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•				3773	sicil	numaralı	üyemiz	Ayhan	
Bingöl, Çankaya Belediyesi’ndeki 
harita mühendisliği görevinden 
emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza 
emeklilik yaşamında mutluluklar 
dileriz.

•				4423	sicil	numaralı	üyemiz	
İsmail Hakkı Çiçek, Botaş 
Genel Müdürlüğü Arazi, İnşaat 
ve Kamulaştırma Daire Başkan 
Yardımcısı görevinden, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na halkla 
ilişkiler ve basın müşaviri olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•				4559	sicil	numaralı	üyemiz	Alaattin	
Koca, 20.01.2012 tarihinde 

Rize Valiliği İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü’ndeki harita 
mühendisliği görevinden emekliye 
ayrılmıştır. Meslektaşımıza emeklilik 
yaşamında mutluluklar dileriz.

•				4598	sicil	numaralı	üyemiz	Hacı	
Mulla Emiroğlu 30.01.2012 
tarihinde Gaziantep İl Afet Acil 
Durum Müdürlüğü’nden, Adana 
İl Özel İdaresine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•				5330	sicil	numaralı	üyemiz	Erdem	
Emin Maraş Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•	 5874	sicil	numaralı	üyemiz	Yrd.	
Doç. Dr. Çetin Mekik 06.04.2012 
tarihinde girdiği doçentlik sınavını 
geçerek Doçent ünvanı almıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•				6838	sicil	numaralı	üyemiz	Aslı	
Garagon Doğru, 12.01.2012 
tarihinde Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Jeodezi A.B.D 
Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz. 

•				6856	sicil	numaralı	üyemiz	
Erdinç Örsan Ünal, Botaş Genel 
Müdürlüğü Arazi, İnşaat ve 
Kamulaştırma Daire Başkanlığı 
bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Müdürlüğü’ne atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•				7682	sicil	numaralı	üyemiz	Fuat	
Güler 25.09.2011 tarihinde 
Gaziantep Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’ndeki harita 
mühendisliği görevinden, Kırıkkale 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 

atanmıştır.  Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•				7827	sicil	numaralı	üyemiz	İsmail	
Ercüment Ayazlı 04.10.2011 
tarihi itibariyle Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümü Kamu Ölçmeleri Anabilim 
Dalı’na Öğretim Üyesi olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz. 

•				8017	sicil	numaralı	üyemiz	Serkan	
Karatepe 14.07.2011 tarihinde Gıda 
Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne 
Mühendis olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•				8290	sicil	numaralı	üyemiz	Ercan	
Deridüzen, Karayolları XII. Bölge 
Müdürlüğü’ndeki Yapı Etüt Şefi 
görevinden, Karayolları II. Bölge 
Müdürlüğü’ne Kamulaştırma 
Kontrol Mühendisi olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•				8465	sicil	numaralı	üyemiz	
Muhammet Cevat Bilgin 28.10.2011 
tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Harita Müdürlüğü’ne 
Harita Mühendisi olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•				9613	sicil	nolu	üyemiz	Bülent	
Örs, Aralık 2011 tarihinde TCK 
14. Bölge Müdürlüğü taşınmazlar 
ekip mühendisliği görevinden, 
Kamulaştırma Başmühendisliği 
görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

•				11114	sicil	numaralı	üyemiz	Ayşe	
Göknur Kavaklıoğlu 17.03.2011 
tarihinde Gıda Tarım Hayvancılık 
İl Müdürlüğü’ne mühendis olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz. 

•		 11382	sicil	numaralı	üyemiz	Kadir	
Kızılkan 20.09.2011 tarihinde 
Uzunköprü Belediye Başkanlığı İmar 
Şehircilik Müdürlüğü’ne atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.
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Doğanlar
•	 4464	sicil	numaralı	üyemiz	Türkay	

Gökgöz ile meslektaşımız Makbule 
Gökgöz çiftinin 15.12.2011 
tarihinde ikiz erkek çocukları 
olmuştur. Mete ve Barış adını 
verdikleri bebeklere “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşlarımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 5390	sicil	numaralı	üyemiz	Niyazi	
Ertan ve 5755 sicil numaralı üyemiz 
Özlem Ertan’ın 28.11.2011 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Rüzgar 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 5651	sicil	numaralı	üyemiz	Murat	
Berk ile Semra Berk çiftinin 
21.03.2012 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Alya Beril adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

•	 5765	sicil	numaralı	üyemiz	Yılmaz	
Balun ile Gülay Balun çiftinin 
08.09.2011 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Bora adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 5838	sicil	numaralı	üyemiz	Mehmet	
Bultan ile Özlem Bultan çiftinin 
18.09.2011 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. İpek adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
melektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

•	 6345	sicil	numaralı	üyemiz	Ümit	
Kuşgöz ile Nilgün Kuşgöz çiftinin 
10.11.2011 tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. Demir adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
melektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

•	 7168	sicil	numaralı	üyemiz	Ersen	
Kılıç’ın 08.08.2011 tarihinde 
bir çocuğu olmuştur. Arda adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 7279	sicil	numaralı	üyemiz	Filiz	
Kılınç ile 7591 sicil numaralı üyemiz 
Ali Kılınç çiftinin 02.11.2011 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. 
Zeynep adını verdikleri bebeğe 
“Aramıza hoş geldin” diyerek, 

meslektaşlarımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

•	 7373	sicil	numaralı	üyemiz	Şevket	
Ataseven ile Enise Zertaç Ataseven 
çiftinin 02.04.2012 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. 
Egemen Burak adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

•	 7467	sicil	numaralı	üyemiz	Banu	
Yılmaz Aygül ve Tadoğan Aygül 
çiftinin  31.12.2011 tarihinde 
bir çocuğu olmuştur. Doğa adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 7563	sicil	numaralı	üyemiz	Ahmet	
Selçuk Görgün ile Büşra Görgün 
çiftinin 30.06.2011 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. 
Mehmet Evren adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

•	 7742	sicil	numaralı	üyemiz	Ersin	
Karadere ve Hilal Karadere çiftinin 
09.01.2012 tarihinde bir erkek 

•	 7392	sicil	numaralı	üyemiz	Murat	
Demir ile Seda Yılmazyerli çifti 
01.10.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 7682	sicil	numaralı	üyemiz	Fuat	
Güler ile Hilal Turhan çifti 
11.09.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 8645	numaralı	üyemiz	Hakan	
Durmuş ile Dr. Leyla Bostan çifti 
28.10.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 8840	sicil	numaralı	üyemiz	Serhan	
Öztunç ve Ezgi Durukan çifti  
11.02.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 9435	sicil	numaralı	üyemiz	
Selin Yakın ile Koray Turda çifti 
04.06.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 11232	sicil	numaralı	üyemiz	Alper	
Şimşek ile Canan Karabıçak çifti 
03.06.2011tarihinde  evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 11382	sicil	numaralı	üyemiz	
Kadir Kızılkan ile Hilal Çetin çifti 
25.09.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.
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çocukları olmuştur. Batuhan adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 7772	sicil	numaralı	üyemiz	Barış	
Altan ile Eylem Altan çiftinin 
06.02.2012 tarihinde bir Erkek 
çocukları olmuştur. Sarp Kuzey 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 7792	sicil	numaralı	üyemiz	Ersen	
Genç ve Özge Genç çiftinin 
06.12.2011 tarihinde bir çocuğu 
olmuştur. Çağan Deniz adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 7983	sicil	numaralı	üyemiz	Erdem	
Şentürk ile Fatma Şentürk’ün 
14.01.2012 tarihinde bir kız 
çocuğu olmuştur. Arya Cemre adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, melektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 8066	sicil	numaralı	üyemiz	Hakan	
Demirci’nin 28.10.2011 tarihinde 
ikiz çocukları olmuştur. Ahmet Kutsi 
ve Mehmet Akif adlarını verdikleri 
bebeklere “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

•	 8272	sicil	numaralı	üyemiz	Bülent	
Atsan ile Sinem Atsan çiftinin 
09.01.2012 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Mert adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, melektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 8307	sicil	numaralı	üyemiz	Halis	
Tekin ile Canan Tekin çiftinin 
20.10.2011 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Ömer Kürşat 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, melektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 8321	sicil	numaralı	üyemiz	Tolga	
Güral ile Evrim Güral çiftinin 
10.07.2011 tarihinde bir erkek 

çocuğu olmuştur. Turkut Berkay 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, melektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 8402	sicil	numaralı	üyemiz	Hasan	
Ali Kütük ile Derya Kütük çiftinin 
12.03.2012 tarihinde bir erkek 
çocukları olmuştur. Emir  adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, melektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 8721	sicil	numaralı	üyemiz	Abdullah	
İnan ile Mehtap İnan’ın 05.10.2011 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Hüseyin Emre adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
melektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

•	 8737	sicil	numaralı	üyemiz	
Fatih Yılmaz ile Yeşim Yılmaz’ın 
11.11.2011 tarihinde ikiz çocukları 
olmuştur. Alara ve Kuzey adlarını 
verdikleri bebeklere “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, melektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 8792	sicil	numaralı	üyemiz	Elif	
Somuncu ve 8859 sicil nolu üyemiz 
Baki Somuncu çiftinin 24.11.2011 
tarihinde bir çocuğu olmuştur. Eda 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşlarımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 8827	sicil	numaralı	üyemiz	Haydar	
Caferoğlu ile Özlem Caferoğlu 
çiftinin 08.10.2011 tarihinde bir kız 
çocuğu olmuştur. Nil adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

•	 8867	sicil	numaralı	üyemiz	Alper	
Tural ve Neslihan Tural çiftinin 
22.12.2011 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Elif adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

•	 8870	sicil	numaralı	üyemiz	Selçuk	
Aksoy  ile Reyhan Aksoy çiftinin 
14.02.2012 tarihinde bir erkek 

çocuğu olmuştur. Şehzade Ahmet 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 9461	sicil	numaralı	üyemiz	Hıfsı	
Peker’in 26.01.2012 tarihinde bir 
çocuğu olmuştur. Emircan adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 9502	sicil	numaralı	üyemiz	
Ziya Han Kaptanoğlu ile Fatma 
Kaptanoğlu’nun 01.11.2011 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. 
Zeynep Sude adını verdikleri bebeğe 
“Aramıza hoş geldin” diyerek, 
melektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

•	 9969	sicil	numaralı	üyemiz	
İbrahim Tiryakioğlu ile Deniz 
Tiryakioğlu`nun 25.11.2011 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. 
Ela Naz adını verdikleri bebeğe 
“Aramıza hoş geldin” diyerek, 
melektaşımıza ve ailesine mutluluklar 
dileriz.

•	 10251 sicil numaralı üyemiz Zeynep 
(Demiröz) Yıldırım ile 8183 sicil 
numaralı Bünyamin Yıldırım 
çiftinin 13.02.2012 tarihinde bir 
kız çocukları olmuştur. Beyza adını 
verdikleri “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşlarımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

•	 10424	sicil	numaralı	üyemiz	Osman	
Nurettin Erişen ve Derya Erişen 
çiftinin 29.10.2011 tarihinde bir 
erkek çocuğu olmuştur. Deniz adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 10847	Sicil	numaralı	üyemiz	
Zafer Köse  ile Emine Burçin Köse 
çiftinin 05.03.2012 tarihinde bir 
kız çocukları olmuştur. Beren adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.
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•	 222	sicil	numaralı	üyemiz	Nedim	

Akca yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

•	 396	sicil	numaralı	üyemiz	Metin	
Özkuzu yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

•	 1191	sicil	numaralı	üyemiz	Ahmet	
Refik Dişli 07.11.2011 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

•	 1644	sicil	numaralı	üyemiz	Doç.	Dr.	
Ersoy Arslan’ın eşi ve meslektaşımız 
Ar. Gör. Adil Enis Arslan’ın 
annesi Semin Arslan 30.01.2012 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşlarımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 1869	sicil	numaralı	üyemiz	Yılmaz	
Eren’in annesi Akife Eren yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 2047	sicil	numaralı	üyemiz	Salih	
Yavuz’un annesi Gülsüm Yavuz 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

•	 2092	sicil	numaralı	üyemiz	Hülya	
Apak’ın babası yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 2308	sicil	numaralı	üyemiz	Ayşegül	
Kara Özdemir’in babası 16.11.2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 2815	sicil	numaralı	üyemiz	ve	İzmir	
Şubemiz Akhisar Eski İlçe Temsilci-
miz Mustafa Coşkun, 02.12.2011 ta-

rihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

•	 2957	sicil	numaralı	üyemiz	Sait	
Topuz’un annesi 07.02.2012 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 3288	sicil	numaralı	üyemiz	Hüseyin	
Çavuş’un annesi Huriye Çavuş 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

•	 3314	sicil	numaralı	üyemiz	Naciye	
(Şen) Aksu’nun babası 09.03.2012 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 3507	sicil	numaralı	üyemiz	Bülent	
Bitigen’in 22.12.2011 tarihinde 
babası yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 3968	sicil	numaralı	üyemiz	Ayhan	
Erdoğan’ın babası Lütfü Erdoğan 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

•	 4255	sicil	numaralı	üyemiz	Hasan	
Karslı’nın babası Hayati Karslı 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

•	 4348	sicil	numaralı	üyemiz	Reşit	
Çebi’nin annesi Safinaz Çebi 
23.11.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 4646	sicil	numaralı	üyemiz	Kürşat	
Uzun’un babası 02.01.2012 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 5315	sicil	numaralı	üyemiz	F.	Sedef	
Seçkin Büyük’ün eşi Erdal Büyük, 
10.11.2011 tarihinde geçirdiği 
trafik kazası sonucu yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 6189	sicil	numaralı	üyemiz	Tamer	
Saracık’ın annesi Zehra Saracık 
06.12.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 7057	sicil	numaralı	üyemiz	Mustafa	
Akca’nın babası yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 7095	sicil	numaralı	üyemiz	
Süleyman Taşkıran’ın annesi 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

•	 7151	sicil	numaralı	üyemiz	Şeyda	
Alkan’ın babası yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 8636	sicil	numaralı	üyemiz	Reha	
Üner’in babası Necip Üner yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

•	 10310	sicil	numaralı	üyemiz	Turgay	
Gökatalay’ın annesi Remziye 
Gökatalay 02.12.2011 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

•	 Meslektaşımız	Müh.	Bnb.	Mithat	
Çolak 16.03.2012 tarihinde 
Afganistan’da şehit olmuştur. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Bilindiği üzere Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları (SHKMMB), talebe bağlı hizmetlerde işveren 

ile yaptıkları basılı (matbu) TİP Sözleşmelerini, Odanın ilgili birimlerinden temin edebilmektedirler. 

SHKMMB, söz konusu TİP Sözleşmelerini, HKMOBİS Üye Giriş sekmesinden giriş yaparak alabilmeleri için 

yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup pilot uygulamaya geçilmiştir. Bu amaçla pilot uygulama Bursa Şubemizce 

başlatılmıştır. 

Pilot uygulama ile birlikte ortaya çıkabilecek sıkıntıların da aşılmasıyla genel uygulama başlatılacaktır. Bu yönde 

HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği‘nde de değişiklik çalışmaları yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

MART 2012
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Konu: LİHKAB‘ların Mesleki Denetim Hizmet Ücreti Hk.

DUYURU
Değerli üyelerimiz,

Oda tarafından yürürlüğe konulan “LİHKAB Büro Tescil Yönergesi‘nin iptaline ilişkin açılan davalarda, Danıştay 8. Dairesi 
tarafından 27/12/2011 tarih, Esas No : 2011/6746 sayılı kararı ile Yönerge‘nin bazı maddeleri için yürürlüğün durdurulması 
kararı verilmiştir.

“Denetim” işlemleri için gerek 04.08.2010 tarihinde yayımlanan 2010 / 2 sayılı Genelge‘de ve gerekse, söz konusu 
Yönerge‘de yer alan hükümler için ilgili mevzuata aykırılık görülmemiştir. Danıştay‘ın verdiği yürürlüğün durdurulması 
kararları da dikkate alınarak Yönetmelik hazırlanmaktadır. Hazırlanan Yönetmeliğin 43. Olağan Genel Kurul sürecinde 
kesinleştirilerek yürürlüğe konulması planlanmaktadır.

Yönergenin yürürlüğü durdurulan maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. LİHKAB Denetim Hizmet Ücretleri ise Yönetim 
Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiştir.

Bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, sözleşmelerin HKMOBİS üzerinden alınması ve ilgi mevzuatlar çerçevesinde hareket 
edilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
NİSAN 2012

Karar No : 26.03.2012 - 87/1517

“LİHKAB‘ ların HKMO LİHKAB Büro Tescil Yönergesi‘nde belirtilen Mesleki Denetim Hizmetlerine ait Hizmet Ücreti‘nin 
TMMOB kanununda belirtilen Hizmet Gelirleri bölümü çerçevesinde ve her bir iş için ayrı olmak üzere Oda Genel 
Kuruluna kadar 4,00 TL olarak belirlenmesine,”
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Değerli üyemiz,

03.04.2012 Tarih ve 28253 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren bazı 
yönetmeliklerde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin içerisinde “Yapı aplikasyonu” işlemlerine ait mevzuat 
düzenlemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aynı Resmi Gazetede yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği”ndeki değişiklikle yeni şeklini almıştır.

Odamız, “Yapı Aplikasyon Projesi” konusunda uzunca bir dönemdir bilimsel ve teknik çalışmalar yapmasının yanında, 
konunun bakanlık ve yerel yönetimler düzeyindeki yetkililerinin de katılımını sağlayarak neredeyse ülkenin dört bir yanında 
şubelerimizle birlikte düzenlediği panel, forum ve toplantılar sonucu hazırladığı rapor ve diğer yayınları ile konuyu sürekli 
gündemde tutmuştur.

Yapıların aplikasyon projelerinin hazırlanmasında “proje müellifi”, projenin uygulanmasında ise “Fenni mesul”ün yetki ve 
sorumluluk görevlerinin Harita Mühendislerinde olması gerektiği bilimsel ve teknik olarak açıklanmaya çalışılmış, kişi ve 
kurumların bu yönde bilgilendirilmesine özen gösterilmiştir. 

 Önceki adıyla “3030 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan Belediler Tip İmar Yönetmeliği”nde bu yönde 1999-2000 yıllarında 
bazı adımların atılması sağlanmış, ancak eksik olan bu düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesinde sıkıntı ve sorunlar 
yaşanmıştır. Odamız, eksik olan bu düzenlemeye rağmen HKMO bünyesinde iç mevzuat düzenlemesi yapmıştır. Ancak yerel 
yönetimlerde bu işleyiş ciddi düzeyde hayata geçirilememiştir. Odamız, Şube ve Temsilciliklerimizle birlikte konunun sağlıklı 
bir şekilde çözüme kavuşturulması için uğraş vermeye  devam etmiştir. 

3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak ilk olarak 1985 yılında Yönetmelikte yapılan son değişikler ile “Dördüncü 
Bölüm: Yapı Ruhsatı İşleri - Madde 57”de “Yapı Aplikasyon Projesi” tanımı yapılmış ve Harita Mühendisleri “proje müellifi” 
olarak tanımlanmıştır. Doğal olarak düzenlenen projenin uygulama aşamasında (Yönetmeliğin 58. maddesi Fenni Mesuliyet 
Hizmetleri bölümü) “Fenni Mesul” görevinin de Harita Mühendisleri tarafından yürütülmesi gerekli bir işleyiş olacaktır. 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan bu düzenlemeye paralel olarak Odamız çok kısa bir sürede iç mevcut 
düzenlemelerinde gerekli değişiklikleri yapacaktır.

Kentlerimizin mühendislik, mimarlık ve planlama ilkelerine uygun kurulması ve gelişmesinde Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin görev, yetki ve sorumlulukları bilimsel, sosyal ve toplumcu bir yaklaşımla sürecektir. 

Saygılarımızla.

TMMOB HKMO Genel Merkez Nisan 2012
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Sayı : 3/B15- 293                                                                                                                                                         07/02/2012

Konu: Yapı Aplikasyon Belgesi ve Yapı
            Röleve Ölçü Krokisi

T.C. 
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI‘NA 
KOCAELİ

Gebze‘de serbest mesleki faaliyette bulunan üyelerimiz Oda Genel Merkezi‘ne yaptıkları yazılı başvurularında; “..Belediyenizce 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları‘ndan, Aplikasyon Krokisi adı altında Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve 
Müşavirlik Bürolarının yapması gereken Bina Aplikasyon Krokisi ve yapı kullanma izin belgesi ekinde yer alan bina röleve (halihazır 
durumu gösterir uygun ölçekli kroki) krokisinin istenilmeye başlandığı” ifade edilerek hatalı uygulamanın durdurulması yönünde 
girişim yapılması istenmektedir.

26867 sayılı ve 5 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Yönetmeliğin 3. maddesinin b) bendinde; “Kadastro teknik hizmetleri: Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte iken Kanunla 
lisanslı bürolara devredilen, tescile tâbi olmayan, aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi ile tescile tâbi olan, cins değişikliği, 
arzî irtifak hakkı tesisi veya terkini ve birleştirme işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetleri” ifade ettiği, aynı yönetmeliğin 31. 
Maddesinde ise; “Lisanslı büro, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen kadastro teknik hizmetlerinden, tescile tâbi olan işlemlerin 
yapımı ile tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolünde görevli ve yetkilidir.” denilmektedir.

Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası‘nda belirtildiği üzere; 
“..mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir Oda kurul masına karar vermek, aynı ihtisasa mensup meslek 
mensuplarını bir Odanın bünyesinde toplamak, mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının 
birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için 
gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak..” görevleri Kamu Tüzel Kişiliğine haiz TMMOB ye verilmiştir. TMMOB 
bileşeni olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) kanunun verdiği görev ve yetki çerçevesinde Harita ve Kadastro 
mühendislerinin yetki ve sorumlulukları, çalışma alanları ve disiplinine ilişkin ikincil mevzuat düzenlemesi yapmıştır.

Bu kapsamda Odamızın 11 Mart 2006 Tarih ve 26105 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği‘nde “... konum belirlemeleri, yer altı ve teknik altyapı tesis ölçmeleri, her türlü 
mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri/Aplikasyon..” hizmetler Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik 
Bürolarının çalışma alanı içerisinde belirlenmiştir.

Bilindiği üzere Tapuda kayıtlı parsele ait aplikasyon krokisi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
(KBB) İmar Yönetmeliği‘nin (59-B-1) maddesinde tanımlanan yapı ruhsatına esas mimari proje ekinde yer alan ‘‘ yapı yaklaşma 
mesafeleri ve yapı projelerine göre hazırlanacak yapı aplikasyon belgesi ‘‘ ayrı ayrı belgelerdir.

Arsa Aplikasyon Krokisi parselin tescilli kadastro verilerine göre Tapu Planları Tüzüğü ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 
Üretim Yönetmeliği‘ne uygun olarak 16.06.2005 tarih 5368 nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) 
hakkında Kanun ve yukarıda belirtilen yönetmelik gereğince lisanslı bürolarca, bu büroların sorumluluk sınırları dışındaki yerlerde 
ise yetkili kurum ve kuruluşlarca araziye uygulaması yapılıp aplikasyon kusurları giderildikten sonra kesinleştirilerek düzenlenen 
krokidir.

Bu krokinin KBB İmar Yönetmeliği‘nin (59-A-3) maddesinde LİHKAB‘lar, LİHKAB‘ların sorumluluk sınırları dışındaki yerlerde ise 
kadastro müdürlüğü veya serbest çalışan harita kadastro mühendisi tarafından düzenleneceği hükmü yer almaktadır.

Yapı Aplikasyon Belgesi parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin teknik alt yapıların konumlarını gösteren; arsa aplikasyon 
krokisi, imar durumu, yapı yaklaşma mesafeleri, ve yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim planındaki ölçülerine göre, kontrol 
noktalarına dayalı biçimde, Tapu Planları Tüzüğü, Büyük ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak sayısal ve çizgisel şekilde müellif serbest harita ve kadastro mühendisi (SHKM) tarafından düzenlenip imzalanan; Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve KBB İmar Yönetmeliğinin (59-B-1) maddesinde hazırlanması istenen yapı ruhsatına esas mimari 



142 Resmi Yazışmalar
Harita Bülteni Mart 2012

proje eki uygulama (aplikasyon) planlarını yapı veya yapıların, teknik altyapıların aplikasyon krokilerini ve hesaplarını içeren 
belgedir.

Tapu Planları Tüzüğü‘nde “Vaziyet plânı: Parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas 
projeleri ile yerleşim plânındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel 
şekilde düzenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve plânı,” ifade eder şeklinde tanımlanmış 
olup yetki ve sorumluluk Harita ve Kadastro Mühendisine verilmiştir

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) Hakkında Kanun ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kadastro teknik hizmetlerinin bir bölümünü (yukarıda belirtilen yönetmelikte ifade edildiği üzere) Lisanslı harita kadastro 
bürolarına devretmiştir.

İmar mevzuatı uyarınca yapı yaklaşma mesafeleri ve yapı ruhsatına esas mimari ve mühendislik projelerine göre hazırlanan, 
aplikasyona esas vaziyet planını, yapı aplikasyon krokisini ve hesaplarını içeren yapı aplikasyon belgesi yapı ruhsatı aşamasında 
belediyeye mimari proje eki olarak sunulan belge (plan/proje) olup belediyesince onaylanarak kesinleştirilmesi gerekmektedir.

Sözü edilen aplikasyona esas vaziyet planını, yapı aplikasyon krokisini ve hesaplarını içeren yapı aplikasyon belgesi Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü hizmet alanı ile ilgili belge / planlar değildir.

Uygulama (aplikasyon) işlerinin uygulama esasları Bakanlar Kurulu‘nca imzalanıp 5 Temmuz 2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinin 83. maddesinde, tek tek 
sayılmıştır. Yönetmeliğin 83-c maddesinde, “.Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu ve mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemleri Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün belirleyeceği esaslar çerçevesince yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir. 83-d maddesinde ise “.. Plan ve 
projelerin zemine uygulanması için uygulama planları veya krokileri hazırlanır..” hükmü getirilmiştir.

Görüldüğü üzere TKGM‘nin yetkileri tescilli parsellerin mülkiyet aplikasyonu ve yer gösterme işlemleri ile sınırlanmıştır. Ayrıca bu 
yönetmelikte yetki ve sorumluluk 4. madde ile Harita ve Kadastro Mühendislerine verilmiştir.

Yapının tamamlanması sonrası Yapı Kullanma İzin Belgesi için bina ve eklentilerinin mevzuata uygun ölçüldüğünü gösterir röperli 
krokisinin (Yapı Röleve Ölçü Krokisi ) hazırlanması işlemleri de TKGM‘nin hizmetleri arasındaki işlemler değildir.

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 28. Maddesi ( 09.12.2009 tarihli /5940 sayılı yasa ile değiştirilen): “..müelliflik, fenni mesuliyet, 
şantiye şefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede: “... fenni mesul mimar ve 
mühendisler uzmanlık alanlarına göre yapının... bu kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt 
ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun inşa edilmesini denetlemekle görevlidir. ..Fenni mesuller uzmanlık alanlarına 
göre yapım işlerinin denetimine ilişkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye vermek ve 
yapı kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetindedir...” şeklindedir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve mevcut KBB İmar Yönetmeliği‘nin yapı kullanma izni başlıklı 66 maddesinde de; “...bu iznin 
alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi, ekinde fenni mesullerin yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun 
olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır. Mal sahibinin müracaatı üzerine belediye yapının ruhsat ve eklerine fen ve 
sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını, ... belirler.” hükümleri yer almaktadır.

Bu konuda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 03.08.2009 tarih ve 1685-2009/14 sayılı 
Genelgelerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi aşamasında “.., imar mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen mimari proje, 
vaziyet planı ile tapu planlarının birbirleri ile uyumlu olması esastır. Medeni kanunumuzun 719 uncu maddesi, “Taşınmazın 
sınırları tapu planları ve arz üzerindeki sınır işaretleri ile belirlenir. Tapu planları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa asıl 
olan plandaki sınırdır.” hükmünde olduğundan tapu siciline güven ilkesinin zedelenmemesi ve herhangi bir hak kaybına dolayısıyla 
da hazine zararına neden olunmaması için belediye ve valiliklerce binanın; vaziyet planına uygun olarak yapıldığının ve herhangi bir 
sınır tecavüzünün bulunmadığının tespitinden sonra yapı kullanma izin belgesi verilmesi yasal bir zorunluluktur.

Bu nedenle Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki binalarda yapı kullanma izin belgesi ekinde bina ve eklentilerinin mevzuata 
uygun ölçüldüğünü gösterir röperli krokisinin bulunması gerekmektedir...” kuralı-uygulaması getirilmiştir.

Esasen yapıların aplikasyonunun Yapı Aplikasyon Belgesi kapsamında düzenlenen Vaziyet Planı ve yapı aplikasyon değerlerine 
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göre yaptırılması ve temel vizesi içinde yapıların röleve ölçülerinin yaptırılarak krokilerinin düzenletilmesi bir zorunluluktur. (KBB 
İmar Yön. mad. 61-A-1,3) Bu ölçülerin vaziyet planı ve yapı aplikasyon belgesi ölçü değerleriyle yanılma sınırı içinde kaldığının 
saptanması durumunda temel vizesinin verilmesi gerekmektedir.

Tüm bu işlemlerde yetkili ve sorumlu serbest çalışan proje müellifi ve fenni mesul harita kadastro mühendisleridir. Çünkü Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 61. maddesinde;

“A) Fenni Mesuliyet: “proje ile ilgili sorumluluk proje müellifine ait olmak üzere yapının fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım 
aşamasına göre, mimar, inşaat, makine ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür. Ayrıca İdare varsa ek projelerin fenni 
mesuliyetini konusuna göre ilgili meslek adamlarının üstlenmesini ister.” hükmü yer almaktadır.

Mimari proje eki, yapı aplikasyon belgesinin ve aplikasyon işlemlerinin müellifi harita kadastro mühendisidir. Yapı aplikasyon 
belgesi kapsamındaki aplikasyon planı, aplikasyon krokileri, aplikasyon hesapları ve yapı yerindeki aplikasyon işlemlerinin 
denetiminin İmar Kanunu‘nun 28. maddesi uyarınca fenni mesul harita mühendisi tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle ve temel vizesinden sonra yapıların konumlarında herhangi bir değişikliğin olup olmadığının da kontrolü açısından 
yapı kullanma izni aşamasında fenni mesul raporları ile birlikte ruhsata esas yapıların mimari ve mühendislik projelerine uygun 
yapıldığını belgeleyen röperli krokinin müellif tarafından düzenlenmesi ve fenni mesul harita mühendisinin kontrol edip 
imzalanmasından sonra yapı kullanma izni verilmelidir. Böylece yapı süreci imar kanununa ve mevcut KBB İmar Yönetmeliğine 
uygun olarak belediyesince gerçekleştirilmiş olacaktır. 
 
Ayrıca Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik‘te Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Bürolarının yapacakları hizmetler açık olarak belirtilmiş olup, Vaziyet Planı - Yapı Aplikasyon Belgesi - Yapı Röleve Ölçü Krokisi vb. 
mühendislik hizmetleri yetki alanlarında yer almamaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 13.09.2011 tarih ve 8520 sayılı Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine 
gönderdiği yazılarında; Vaziyet Planı / Bağımsız Bölüm Planı ve Röperli Kroki (Yapı Röleve Ölçü Krokisi) hizmetlerinin de Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları tarafından yapılmasının mümkün olabileceği yönündeki görüşleri mevzuata aykırılık 
içermektedir. TKGM‘nin yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı bir görüş vermesi hukuksal sıkıntı yaratmakla birlikte görev ve yetki 
aşımı yapmaktadır. Çünkü 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 64. maddesindeki “İlgili 
İdarece yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce tapu kaydında cins değişikliği yapılması zorunludur.” hükmü 13.07.2000-
24108 sayılı R..G.‘de yayımlanan madde ile metninden kaldırılmıştır.

Yukarıda yasa ve yönetmeliklerden alıntılanarak belirtildiği üzere Vaziyet Planı, Yapı Aplikasyon Belgesi, Bağımsız Bölüm Planı ve 
Röperli Kroki (Yapı Röleve Ölçü Krokisinin) düzenlenmesinde yetki ve sorumluluk Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Büroları‘na aittir.

Açıklanan bilgiler ışığında Belediye Başkanlığınızca bu alandaki uygulamanın gözden geçirilmesi, yapı sürecinde müellif ve fenni 
mesul Harita ve Kadastro Mühendislerinin görev ve sorumluluklarının eksiksiz yerine getirmelerinin sağlanması, bölgenizde faaliyet 
gösteren Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının iş alanlarının hak kaybına uğramaması ve sıkıntılarının aşılması 
yönünde göstereceğiniz duyarlık için şimdiden teşekkür eder,

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

 
A. Fahri ÖZTEN 
Yönetim Kurulu a. 
 Genel Başkan
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Sayı: 3/B15-628                                                                                                                                                           04/04/2012

Konu : İhale hk. 

T.C. 
ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 
AR-GE PLANLAMA VE PROJE TESİS MÜDÜRLÜĞÜNE
ERZURUM

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. 

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, 
üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri 
arasındadır. 

Kurumunuzca 2012/33097 ihale kayıt numarasıyla yayımlanan ihale ilanında; “Ağrı ilinde 23 projeden oluşan İmar Dışı KÖK ile 
(YG/AG)/AG Elektrik Dağıtım Şebekesi ve Projesi ve Kamulaştırmaya Esas Harita ve Planların Hazırlanması” işlerinin ihale 
edileceği bildirilmiştir. 

Birim fiyat teklif cetveliniz incelendiğinde; anılan hizmetlerin içerisinde bulunan Aplikasyon, Kamulaştırmaya esas harita ve 
planların hazırlanması hizmetlerinin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ kapsamında olduğu, diğer 
hizmetlerin ise farklı mühendislik hizmetleri olduğu tartışmasızdır.

4734 sayılı Kamu ihale Yasasının (4964 sayılı yasa ile değişik) 14 üncü maddesi; “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi 
tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte 
yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere 
ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye 
konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler....” şeklindedir. 

Söz konusu maddede açıklanan uygulamalar İhale makamının keyfiyetine tabi olmayıp, bilimsel, mesleki ve teknik gerekçelere göre 
yapılması gerektiği açıktır.

İhale konusu hizmetler yetki ve sorumlulukları yönünden farklı meslek disiplinlerini ilgilendiren hizmetlerdir. Bu nedenle söz konusu 
hizmetlerin; ortak girişim-Konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak yaptırılması gerekmektedir. 
Buna rağmen, kurumunuzun TİP İdari Şartnamesinin 17.6. maddesinde “Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.” denilmektedir. Ayrıca 
yine aynı şartnamenin 18.1. maddesinde de “İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” denilmektedir.

Bununla birlikte gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer 
yasa ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye 
meslek adamıdır. 

Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, 
ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na kayıtlı oldukları, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki 
faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir. 

11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları 
Tescil Yönetmeliği’nin 5. maddesinde “Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı” “Kamulaştırma, gecekondu 
ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları” ve “Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri” Harita Kadastro Mühendislik 
ve Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest Harita Kadastro Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu 
belirtilmiştir.

Diğer taraftan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Harita Mühendislik 
Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik‘te herhangi bir yöntem ve ölçekteki 
çizgisel ve sayısal harita yapımı, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri etüt ve işletme haritaları, tescile konu olan harita ve planlar ve 
her türlü projelerin araziye uygulama işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmekte olup, ayrıca ihaleye 
katılacaklardan A, B, C, D ve E grubu olmak üzere Harita Müteahhitlik Karneleri istenileceği belirtilmektedir. 
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Ancak ihale ilanında söz konusu hizmetlerin önemli bir bölümü Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini kapsadığı 
halde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı maddede sadece tek bir meslek alanının müellifliğinde bulunan 

Elektrik Dağıtım Şebekesi Proje İhalelerinde: 

YG ve AG Elektrik Dağıtım Şebekesi Proje İhaleleri ile Yalnız YG Elektrik Dağıtım Şebekesi Proje İhalelerinde;

YG ve AG birlikte olmak kaydıyla Elektrik Dağıtım Şebekesi Projeleri,

Yalnız YG Elektrik Dağıtım Şebekesi Projeleri

Yalnız AG Elektrik Dağıtım Şebekesi Proje İhaleleri ile Yalnız Mevcut YG ve AG Elektrik Dağıtım Şebekesinin Çıkartılması İhalelerinde;

YG ve AG birlikte olmak kaydıyla Elektrik Dağıtım Şebekesi Projeleri,

Yalnız YG Elektrik Dağıtım Şebekesi Projeleri

Yalnız AG Elektrik Dağıtım Şebekesi Projeleri

Yalnız Mevcut YG ve AG Elektrik Dağıtım Şebekesinin Çıkartılması
NOT: Köy ve Beldelerin grup ihalelerine ait iş deneyim belgeleri; sadece Köy ve Beldeler ile 5.000 (beşbin) nüfusa kadar olan ilçelere ait ihalelerde 
kullanılır.
YG Dağıtım Hatları Proje İhalelerinde; 

YG ve AG birlikte olmak kaydıyla Elektrik Dağıtım Şebekesi Projeleri

Yalnız YG Elektrik Dağıtım Şebekesi Projeleri

YG Dağıtım Hatları (ENH) veya Enerji İletim Hatları Projeleri 

YG Dağıtım Hatları (ENH) veya Enerji İletim Hatları Tesisi (İş deneyim belgesinin etüt-proje işlerini kapsayan kısmı dikkate alınır.)

Benzer işler ayrı ayrı değerlendirilecektir.” ifadesi yer almaktadır.

Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir 
şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki 
alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile yönetmelik 
hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur. 

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve 
yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak 
görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak 
yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. 

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek 
giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız. 

Saygılarımızla. 

A. Fahri ÖZTEN  
Yönetim Kurulu a.  
Genel Başkan 
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Sayı     : 3/B15-629                                                                                                                                    04/04/2012
Konu    : İhale hk.
                
T.C. 
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE
ZONGULDAK

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. 

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üye-
lerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır. 

Belediyenizce Kamu İhale Kurumunun 2012/36332 ihale kayıt numarası ile yayımlanan  ihale ilanında ; “Karadeniz Ereğli Belediyesi Sı-
nırları İçerisinde 1000 Hektar alan üzerinde ilave Sayısal Halihazır Harita yapımı hizmet alımı” işlerinin  ihale edileceği bildirilmiştir. 

İhale ilanınız incelendiğinde; Halihazır Harita Yapımı hizmetinin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  kap-
samında olduğu tartışmasızdır.

Bununla birlikte gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer yasa 
ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek 
adamıdır. 
Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, ister tüzel 
kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na kayıtlı oldukları, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki faaliyetlerini sür-
dürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir.
11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tes-
cil Yönetmeliği’nin 5. maddesinde a) bendinde “Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı” Harita Kadastro 
Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest Harita Kadastro Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında oldu-
ğu belirtilmiştir.
Diğer taraftan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Harita Mühendislik Hiz-
metlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik‘te “...her tür ve ölçekte halihazır harita ya-
pımı, tescile konu olan harita ve planlar ve tapu tescili yapılması işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu” belirtil-
mekte olup, ayrıca ihaleye katılacaklardan A, B, C, D ve E grubu olmak üzere Harita Müteahhitlik Karneleri istenileceği belirtilmektedir.  
Ancak ihale ilanında söz konusu  hizmetlerin Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini kapsadığı halde ihaleye hangi mes-
lek gruplarının katılabileceği, benzer iş olarak kabul edilecek işler, anahtar personel, teknik personel gibi kriterler yer almamaktadır.
Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte ihale ilanın 4. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Serbest Harita 
Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürolarının haricinde yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri dışında olan, halihazır harita yapma yet-
kisi bulunmayan diğer gerçek ve tüzel kişiliklerin ihaleye katılabilmelerini gündeme getirmektedir. 
Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara mey-
dan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorun-
luluktur. 
Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönet-
melik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmekte-
dir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak yargı süreci-
ne başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. 

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek gide-
rilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız. Saygılarımızla. 

A. Fahri ÖZTEN  
Yönetim Kurulu a.  
  Genel Başkan 
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