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Harita Bülteni Șubat 2011

4 YAYIN KURULU

Bültenimizin bu sayısında “HKMO’dan Haberler” 

bölümünde; Meslekte 50 Yıl hizmet plaketlerinin verildiği 

geceyi sizlere ulaştırıyoruz. Oda Genel Merkezince her yıl 50. 

hizmet yılını dolduran üyelerimize “Meslekte 50 Yıl Hizmet  

Plaketi” verilmektedir. Bu yıl da 1960 yılı mezunlarına 4 

Aralık 2010 tarihinde Ankara’da düzenlenen gecede plaketleri 

verildi.

Ayrıca 27 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da yapılan TMMOB 
41.Dönem 1.Danışma Kurulu Toplantısı, 04.02.2011 tarihinde 

Diyarbakır’da gerçekleştirilen HKMO Diyarbakır Şube 
Danışma Kurulu Toplantısı, 12 Şubat 2011 tarihinde Trabzon 

Şube’de gerçekleştirilen Temsilciler Toplantısı, “HKMO’dan 

Haberler” bölümünde yer almaktadır. 

Bu yıl on üçüncüsü düzenlenecek olan “Türkiye Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı” ile ilgili bilgilere ve kurultay 

konularına da yine bu bölümden ulaşabilirisiniz.

24 Aralık 2010 tarihinde Adana’da gerçekleştirilen Tapu 
Planları Tüzüğü ve Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) 
Paneli’ne, 11 Şubat 2011 tarihinde Bursa’da yapılan Tapu 
Planları Tüzüğü, Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı, Harita 
Uygulama Sorumululuğu konulu panele ve 18 Şubat 2011 

tarihinde Antalya’da düzenlenen Antalya Toplulaştırma 
Forumu’na ilişkin haberler “Panel-Forum-Sempozyum” 

bölümünde yer almaktadır.

Oda Genel Başkanımız tarafından gerçekleştirilen Erzurum ve 
Sivas Temsilcilikleri ile Gümüşhane İl Temsilciliği ziyaretlerini, 
Odamız önceki dönem başkanlarından Sayın Kemal Akman’a 
yapılan ziyaretle ilgili haberi, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin Oda Genel 
Merkez ziyareti’ni, TMMOB 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi 1.Yürütme Kurulu ve 1.Düzenleme Kurulu Toplantısı 
haberlerini “HKMO’dan Kısa Kısa” bölümünde bulabilirsiniz.

Odamız hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi 

ve mesai saatlerinde bir standardın oluşturulması amacı ile 

Odamızda düzenlenen yeni “resmi çalışma saatleri”miz ve 

“Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin bazı 

fıkralarının iptali istemi ile Danıştay’da açılan dava”nın 

duyurusu, TKGM Teşkilat Yasası üzerine ilgili komisyona 

sunulan raporumuz, TKGM ihaleleri ile ilgili kuruma 

yazdığımız yazı ve eki rapor ve Milli Savunma Bakanlığı 

tarafından  duyurusu  yapılan bazı ihalelere ilişkin olarak ilgili 

birimlere yazılan yazılarımız  bültenimizin bu sayısında sizlere 

iletilmektedir. 

“HKMO’dan Kısa Kısa” bölümde ayrıca, 06.02.2011 

tarihinde Ankara’da Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi’nde 

yapılan HKMO 2010/2011 Dönemi Öğrenci Birliği Toplantısı, 
24.01.2011 tarihinde yitirdiğimiz, Odamızın Diyarbakır 

Bölge Temsilciliği ve Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi 

sevgili Zeynel Abidin Öztürk’ün Mezar Ziyareti, Erzurum 
Bölge Temsilciliğinde gerçekleştirilen devir teslim işlemi, 
Isparta İl Temsilciliği binasının açılışı, 26 Şubat 2011 günü 

Kastamonu’da gerçekleştirilen Yapı Denetimi Bilgilendirme 
Paneli, 10.12.2010 tarihinde yapılan TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu Toplantısı ve Genel Başkan Ali Fahri Özten tarafından 

gerçekleştirilen çeşitli ziyaretlerin haberleri yer almaktadır.

Bültenimizin “Basına ve Kamuoyuna” bölümünde; 

“Yükseköğretimde Demokratik Reform”, “2011 Yılı Bütçesi”, 
“62. Dünya İnsan Hakları Günü”, “Füze Kalkanı Projesi”, 
“Hrant Dink İçin Adalet”, “Üniversitelerde Öğrencilere Yönelik 
Saldırılar”, “İller Bankası Yasa Tasarısı”, “Ostimde Yaşanan 
İş Kazaları”, “Üniversitelerdeki Öğrenci Eylemleri”, “Torba 
Yasa’nın Gerçekleri” ve “İstihdam Politikaları” gibi konuların 

yeraldığı basın açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

Oda Başkanımızın Halk Tv’de yayınlanan “Ayrıntı” 

programına ve Radyo Karadeniz’de “Gündeme Dair” 

programına konuk olduğu ve 2B Yasa Tasarısı ile İller 

Bankası’nda yaşanan tasfiye süreci hakkında Odamızın 

görüşlerinin dile getirildiği haberler “Basından” bölümünde 

yer almaktadır. Ayrıca TMMOB çalışmalarını “TMMOB 

Güncesi” bölümünden takip edebilirsiniz.

“Şubelerimizden Haberler” bölümünde ise, şubelerce 

düzenlenen etkinliklere, çalışmalara ve şube haberlerine yer 

vermekteyiz.

Bültenimizin “Kültür Sanat” bölümünde, sizler için seçtiğimiz 

kitap, sinema ve tiyatrolar ile üyelerimizden gelen şiirleri, 

bulmaca ve briç dosyasını bulabilirsiniz. 

Atananlar Emekli Olanlar, Evlenenler, Yeni Doğanlar ve 
Aramızdan Ayrılanlar  ise, “Duyurular” bölümünde sizlere 

ulaşmaktadır.

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

ültenimizin Mart 2011 

sayısıyla birlikteyiz, herkese 

merhaba. Bir önceki 

bültenimizin “Merhaba” 

yazısında “Emperyalizm” tanımına vurgu 

yaparak, unutturulmaya çalışılan bu 

gücün artık kapı komşumuz olduğunu 

anımsatmış, ülkemizin de “Bağımlı/yarı 

bağımlı” bir ülke konumunda olduğunu 

belirtmiştik. Ancak emperyalizm 

Türkiye’ye yalnızca sömürülecek 

bir ülke olduğu için değil, “Dünya 

ölçeğinde jeopolitik bir yeri olduğu için 

daha çok önem vermektedir!” diyerek, 

“Emperyalizmin Asya’ya yerleştiğini”, 

bu nedenle ülkemize ve bölgemize 

uluslararası güçler tarafından büyük bir 

“basınç” uygulandığını yazmıştık.

Ne yazık ki kısa süreçte saptamalarımızı 

doğrulayan gelişmelerin yaşanmakta 

olduğunu görmekteyiz.

Arap ülkelerinde çok önemli siyasi 

değişikliğe neden olacak halk hareketleri 

yaşanmaktadır. 

İlk olarak Tunus’ta, 17 Aralık 2010 

tarihinde başlayan olaylar, önceleri 

“İşsizlik ve pahalılığı” protesto eylemi 

niteliğindeydi. Gün geçtikçe ve 

olaylar “durulmayınca” protestoların 

siyasal yönetimi hedef alan bir “Halk 
ayaklanması” olduğu görüldü. Tunus’ta 

halk “Bin Ali” diktatörlüğünü yıktı, Bin 

Ali ülkeden kaçtı. Ne var ki Tunus’a 

özgü bir durum sanılan “Halk hareketi” 

hiç umulmayan bir ülkeye, Mısır’a 

sıçradı. Tüm dünya Akdeniz havzasının 

halk hareketleriyle sarsılmaya başladığını, 

hareketin “domino etkisi” yarattığını kısa 

sürede anladı. Mısır’ın başkentindeki 

Tahrir (Özgürlük) Meydanı Mısırlı 

emekçi, orta sınıf temsilcileri ve 

aydınlarla doldu. İskenderiye ve Süveyş 

kentlerindeki direnişçiler de eyleme 

katıldı.  Bazı eski bakanlara seyahat 

yasağı konuldu. Hüsnü Mübarek ve 

milyarder işadamı oğulları kayıplara 

karıştı. Mübarek rejimi de Bin Ali rejimi 

gibi kanlı bir polis rejimiydi. 

Arap ülkelerindeki “Halk hareketi” 

kısa sürede Yemen, Irak, Fas, Ürdün, 

Umman ve Libya’ya sıçradı. Kuşkusuz 

en dramatik “Ayaklanma” Libya’da 

gerçekleşti. Ülkenin, Mısır ve Tunus’a 

oranla dünya egemenleri için kaliteli 

ve çok büyük petrol yataklarına sahip 

olması zaten Libya’nın önemine işaret 

etmekteydi. 

Diğer tarafta yanı başımızda, Kuzey 

Irak’ta Süleymaniye’de, “Yolsuzluk, 

yoksulluk, işsizlik, antidemokratik 

uygulamalara karşı” olarak başlayan 

gösteriler kısa sürede Halepçe kasabasına 

sıçradı ve genişleyerek ilerlemektedir. 

Değerli arkadaşlar, değerli dostlar...

Bölgede yaşanan “Ayaklanmalar”ın 

ve “Halk isyanı”nın çok iyi 

değerlendirilmesi gerektiğine işaret 

etmek istiyoruz. Halkın gücünün sokağa 

indiğinde örgütsüz de olsa haksızlıklar 

karşısında ne denli “Altüst edici” olduğu, 

ortaya çıkan önemli bir veridir. 1968’in 

ünlü eylem adamı ve yazar Tarik Ali 

bu hareketleri, “Arap halkının 1848 
Devrimi”dir diye tanımladı. Bilindiği 

gibi “1848 Devrimleri” 19. yüz yılın 

en yaygın kitlesel devrimleriydi. Bu 

kitlesel hareketlerin Fransa, Alman 

Konfederasyonu, Prusya, Habsburg 

İmparatorluğu, İtalya ve Romanya 

üzerinde önemli etkileri oldu. (Osmanlı 

Devleti ve Rusya bu devrimlerin dışında 

kaldı.)

1848 devrimcilerinin çoğu zanaatkârdı, 

yani kentliydi. Özellikle Paris’te metal 

işçileri ve Berlin’de dokumacılar kitlesel 

hareketlerin başını çekiyordu. Son on 

yılın Avrupa toplumunun patlamaya en 

hazır unsurlarıydılar çünkü her yerde 

iktisadi değişimlerin getirdiği çok büyük 

sorunlarla karşı karşıya idiler. Sokaklarda 

yürüyenler, muhafazakâr krallığa karşı 

dikilen -işçi ve burjuva ittifakı- bütün 

Paris “Halkı”ydı. 

Fransa’da Cumhuriyetçi ayaklanma 

ve işçi ayaklanmaları “Vatandaşlık” 

ve “Devredilemez haklar” temelinde 

“Aydınlanma ilkelerine dayalı” radikal 

sosyal değişimleri talep etmişti. 

Bu talepler Kral Louis’nin tahttan 

indirilerek İkinci Cumhuriyet’in 

kurulmasıyla sonuçlandı. 

Değerli meslektaşlarımız, değerli 

dostlar...

Devrimler karmaşık yapıda olaylardır. 

Her ülkenin kendi özel durumu, iç 

çelişkileri ve tarihsel konumu vardır.  Ne 

var ki ortada duran gerçek, Ortadoğu’da 

ve Kuzey Afrika’da hiçbir şeyin bundan 

sonra “Eskisi gibi” olmayacağıdır. 

Kuşkusuz burada sorun, 1789 ve 1848 

devrimlerinde olduğu gibi “Hareketin” 

kimin lehine yönlendirilmeye 

çalışılacağıdır. Söz konusu bu halk 

ayaklanmalarını kısmen de olsa 

“Kendiliğinden” olarak niteleyebiliriz. 

Zira ayaklanmaların birinci nedeninin 

işsizlik ve ekonomik refah talepleri 

olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 

Merhaba
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Toplumsal olarak sürekli muhafazakârlık 

gösteren Kuzey Afrika ve Arap ülkeleri 

sosyal yapının işlevini yerine getiremiyor 

oluşu ve kurum ilişkilerinin yetersiz 

kalışı gibi nedenlerle zaten doğal olarak 

diyalektik açıdan böyle bir mücadeleye 

açık ülkelerdir. 

Bilindiği gibi “Halk” kavramı içinde 

her türlü sınıfı barındıran bir anlam 

taşımaktadır. Temel sorun, 1848 

Devrimi’ne baktığımızda da görüldüğü 

gibi bu topluluğun, yani her sınıftan 

insanın “ Demokrasi” taleplerinin, 

karşılığında neyi bulacağıdır? Şimdilik 

“Halk”ın “Zorbalara” karşı kesin ve 

sanal zaferini tüm dünya “Medya”sı 

kutluyor. Oysa bu tür olaylarda “Bilimsel 
bakış”a gereksinim vardır. “Bilimsel” 

olarak ilk bakışta görünen, bu ülkelerde 

“Zorba”ların yıkılmasından sonra “Halk” 

içinde gizli bulunan uzlaşmaz karşıt 

öğelerin ortaya çıkacağı ve uzun bir 

savaşıma sahne olacağıdır.

Şu unutulmamalıdır ki 1848 Paris 

ayaklanmasında zorbaları deviren 

“Halk”ın en kalabalık kesiminden 

olan yoksullar iktidarlarını ilan edince, 

isyana katılan “Halk”ın diğer bir kesimi 

olan burjuvazi panikledi ve hem ulusal 

düşmanları hem bir “Zorba!” olan Alman 

diktatörü ve gericisi Bismarc’ı yardıma 

çağırdı!  

Bugün Tahrir Meydanı’ndaki 

kalabalıklar görevlerini yapmanın 

huzuruyla evlerine çekildiler. Ama 

uluslararası sistemin adamı Amr 

Musa’nın ABD’li iki senatör Joseph 

Lieberman ve John McCain’le Tahrir 

Meydanı’nı turlaması toplumsal tarihin 

tekerrürden ibaret olduğunu kanıtlıyor. 

Bu ülkelerin, yeni bir gerici dalganın 

mı yoksa ilerici bir mücadele sürecinin 

mi içine sürükleneceklerinin kaderi asıl 

bundan sonra çizilecektir. 

Değerli meslektaşlarımız, değerli 

arkadaşlar...

Dünyada, bölgemizde ve çevremizde 

yaşanan değişimler ve gelişmelerin 

diğer ülkeleri etkilediği gibi ülkemize 

de yansıdığını ve etkilediğini belirtmek 

istiyoruz. Sorun, bölge ülkeleri gibi 

Türkiye’nin de başta ekonomik ve siyasal 

olmak üzere birçok yönden zor bir 

sürece sokulması girişimlerinin giderek 

derinleşmesidir. 

Bölgemizde bütün bu önemli tarihsel 

olaylar yaşanırken ülkemizde de siyasal 

iktidarca, son dönemlerde reformlar 

adı altında gerçekleştirilen yapısal 

değişiklikler tüm toplumu etkilediği 

gibi biz mühendisleri ve mesleğimizi de 

yakından etkilemektedir. 

Türkiye aylardır “Torba Yasa”yı 

konuşmaktadır. Daha doğrusu 

algılamaya, anlamaya, konuşmaya, 

anlatmaya çalışmaktadır. Siyasal 

iktidarın, kazanılmış haklara yönelik 

en önemli müdahalesi “Torba 
Yasa”nın (Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun) yasalaştırılmasıydı. Bir 

çok yasayı ve 224 maddeyi içeren böyle 

bir “Torba Yasa” Türkiye tarihinde 

görülmüş değildir. Bu noktada 

hemen belirtmeliyiz ki “24 Ocak 
1980 Kararları” ile başlayan yeniden 

yapılanma adına dönüşüm, söz konusu 

“Torba Yasa” ile uyum içindedir. 

Torba yasa ile birlikte, artık kamu 

personeli tıpkı özelleştirmenin gazabına 

uğramış kuruluşların çalışanları gibi, 

değişik kurumlara dağıtılabilecek, daha 

sonra işçi pozisyonuna, oradan da 

sözleşmeli pozisyonuna, en sonunda da 

kapıya konabilecek, 18-29 yaş arasındaki 

çalışanların sigorta primlerinin işsizlik 

sigortasından ödenecek olması nedeniyle 

29 yaş üzerinde işten çıkarılmaların 

artması, çalışma yaşamında esneklik ve 

kuralsızlığın kabul görülmesi, çalışma 

yaşamındaki dayanışma ve kolektif 

hareket edilmesinin önüne geçilmesi, 

Danıştay kararları ile “Kamu yararına 

aykırılık içerdiği” gerekçesi i le iptal 

edilen özelleştirme uygulamalarının 

önünün açılması,  önümüzdeki günlerde 

yaşanılacak gelişmeler olacaktır.

Torba yasa yine, iş kazaları ve işçi 

güvenliği konularında yaşanan sıkıntıları 

daha da artıracak düzenlemeler 

içermektedir. Öyle ki iş denetimi ile 

ilgilenecek kişilerin, uzman değil, 

“Sıradan” memurlar olabilmesini bile 

yasalaştırmaktadır. 

Söz konusu düzenleme, dünyada iş 

kazaları sıralamasında ön sıralarda olan 

bir ülke olduğumuz gerçeğinin göz ardı 

edildiğini, fabrikalarda, atölyelerde, 

maden ocaklarında, sanayi bölgelerinde 

ruhsatsız ve denetimsiz işyerlerinde 

ve güvencesiz koşullarda çalışan 

emekçilerin, işçilerin hayatlarının hiçe 

sayıldığını göstermektedir. Son olarak 

Şubat 2011’de Afşin-Elbistan termik 

santrali kömür sahasında yaşanan 

ölümler ülkemizde çalışma yaşamındaki 

bu koşulların en yakıcı örneklerinden 

olmuştur. 

Ankara/OSTİM’de kaybettiğimiz 

yirmiye yakın işçinin acısının yaşandığı 

aynı gün içerisinde, Türkiye’nin dört 

bir yanından Ankara’ya gelenler “Torba 
Yasa”nın geri çekilmesi için eylem 

yaparken bunların bilincindeydiler. 

Siyasi iktidar ise, yasaya direnen işçi, 

memur, emekçi, aydın ve on binlerce 

insana cop, biber gazı, tazyikli su ile 

karşılık vermeyi yine ihmal etmemişti.

Değerli meslektaşlar, 

Siyasal iktidarın diğer bir önemli 

yasal düzenlemesi ise İller Bankası’nın 

dönüşümüdür. 2006 yılından bu 

yana gündemde tutulan İller Bankası 

hakkındaki değişiklik 8 Şubat 2011 

tarihli Resmi Gazete’de “İller Bankası 
Anonim Şirketi Hakkında Kanun” olarak 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 

1933 yılında Belediyeler Bankası olarak 

kurulan İller Bankası artık “İLBANK 

A.Ş.” oldu.

İller Bankası bundan böyle mevcut 

bankalar statüsünde yer alacak, yerel 
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yönetimlere teknik hizmet ve finans 

desteği yerine normal bankacılık 

kurallarını işleterek kâr amaçlı yüksek 

faizle kredi verecek, dış ülkelerden 

borç para alınmasına aracılık edecek; 

dolayısıyla yerel yönetimlerin dış 

borçlanmasında aktif rol alacaktır. 

Diğer taraftan yılların birikimli, 

deneyimli teknik elemanları farklı 

kurumlara dağıtılarak bu birikim 

yok edilecektir. Unutmamalıyız ki 

ETİBANK, SÜMERBANK, TÜPRAŞ, 

TEKEL, TELEKOM, Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü gibi kurumların 

tasfiyesi bir kaç yıl gibi kısa bir sürede 

gerçekleştirilmiştir. Sıra adım adım diğer 

kamu kuruluşlarına doğru ilerlemektedir.

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, 
25 Kasım 2010 tarihinde TBMM’de 

kanun maddeleri üzerinde neredeyse 

hiçbir görüşme yapılmadan jet hızıyla 

geçti. 163 yıllık bir geçmişe sahip 

TKGM hakkındaki yasal düzenlemenin 

bu şekilde gerçekleştirilmesi büyük bir 

hayal kırıklığı ve şaşkınlık yarattı. 9 

Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanan ve 2004 yılından bu yana 

üzerinde çalışma yapılan “TKGM 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun” düzenlemesi sürecinde 

Odamız tarafından dile getirilen ve 

önerilen görüşlere yer verilmemesi 

düşündürücüdür. 

Yasa ile birlikte, Kadastro İlçe 

Müdürlüklerinin kapatılarak il 

düzeyinde tekleştirilmesi, “Tapu 

ve Kadastro Uzmanı” diye bir 

tanımlamaya gidilmesi ve 30 yaş 

sınırı getirilerek yetişmiş personelin 

önünün kesilmesi, yıllarını bu kuruma 

vermiş tüm çalışanlara ekonomik 

yönden hiçbir iyileştirme yapılmaması, 

kurumun birçok alanda yeni görevler 

ve sorumluluklar alması gerekirken 

bu düzenlemelerden kaçınılması, çok 

sayıda Genel Müdürlük ve Bakanlık 

Müşaviri kadrolarının yaratılması ile 

yetinilmesi kabul edilemeyecek bir 

durumdur. “Ben yaptım oldu!” görüşü ile 

gerçekleştirilen bu değişiklik Odamız ve 

kurum çalışanlarınca; TKGM’yi geleceğe 

taşıyamayacak, ülkemiz ve halkımıza 

yeterli, çağdaş hizmeti sunamayacak bir 

düzenleme olarak değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan ana muhalefet partisi 

tarafından ilgili kanunun bazı 

maddelerinin iptali için Anayasa 

Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

Değerli meslektaşlar, değerli arkadaşlar,

Türkiye yeni bir seçime doğru giderken 

ülkede yaşanılan gelişmelere akıl ve 

bilinçle bakıldığında özetle; Danıştay 

ve Yargıtay üyeliklerine yapılan büyük 

sayıda atamalar, HSYK seçimlerinde 

yargı bağımsızlığı üzerine gündeme gelen 

tartışmalar, gözaltı ve tutuklamaların 

kaygı verici boyutlara ulaşması, kamuya 

eleman alımının 4B ve 4C kapsamında 

yapılması, cari açık ve dış açığın ciddi 

oranda artışı, alım gücünün aşırı 

düşmesi, işsizliğin artık kolayca kabul 

edilebilir bir olguya dönüşmesi, bir 

çok alanda üretimden uzaklaşılması, 

sıcak paraya bağımlılığın artması, 

özelleştirmeler ve kamu arazilerinin 

satışının hız kesmeden devam etmesi, 

aşırı kar hırsı yüzünden başta maden 

ocaklarında olmak üzere ölümlerin 

yaşanması, iş güvenliği ve işçi sağlığının 

yok sayılması, demokrasi ve özgürlükler 

adına korku toplumu yaratma ve biat 

psikolojisinin tüm topluma hakim 

kılınması, sessiz kılma, ayrım yapma, 

kimliksizleştirme ve ötekileştirme 

politikasının etkin hale gelmesi, 

kapitalizmin yarattığı krizlerin bedelinin 

işçi, köylü ve çalışanlara çıkarılmakta 

olduğu tespitleri yapılabilir. 

Ülke’nin bu yoğun, sıkıntılı ve sorunlu 

gündemi içerisinde Odamızın 2011 

yılı içerisindeki etkinlikleri arasında 

yer alan “13. Türkiye Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı”, “3. 

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Kongresi-2011”, “Genç Haritacılar 

Günleri 2011” ve “10. Yaz Eğitim 

Kampı” çalışmaları ile birlikte 

Şubelerimiz bünyesinde düzenlenen 

Arazi Toplulaştırması, TUS, LİHKAB, 

Tapu Planları Tüzüğü, Vaziyet Planı, 

vb. konulu panel ve seminerler, sosyal 

ve kültürel etkinlikler yoğun bir şekilde 

devam etmektedir. 

Bilindiği üzere “13. Türkiye Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı” 18-22 

Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara’da 

yapılacaktır. Kurultay hazırlık çalışmaları 

devam etmektedir. Önceki kurultaylarda 

olduğu gibi bu kurultayda da toplum 

ve kamu yararı çerçevesinde, ülkenin 

gelişmesi ve kalkınması yönünde mesleki 

politikaların oluşturulmasına yönelik 

önemli katkı ve destek sağlanacaktır.

Bu doğrultuda, “Yeniden İnsan 

İçin…” özdeyişi ile gerçekleştirilmesi 

kararlaştırılan “13. Türkiye Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı”nda 

farklı kurum ve kişilerin katılacağı 16 

teknik oturum, 4 özel oturum ve 3 panel 

düzenlenecektir. Mesleki alanda aklın ve 

bilimin ışığında açılım geliştirmemizde 

oldukça önemli bir payı olan 

kurultayımıza, tüm meslektaşlarımızı 

davet ediyoruz.

Kamusal ve demokratik bir meslek 

kuruluşu olarak, demokrasinin kurum 

ve kurallarıyla hayata geçirilmesinin, 

özgürlüklerin, bağımsızlığın, hukukun 

üstünlüğünün ve insanca yaşamın 

egemen kılınması ve bilince çıkartılması 

için herkese görev ve sorumluluklar 

düştüğünü bir kez daha yineliyoruz. 

Ve hep birlikte “Yeniden İnsan İçin..” 

diyoruz. 

Sevgi ve dostlukla…

Saygılarımızla 

HKMO
42. Dönem Yönetim Kurulu
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eceye 1960 yılı mezunları, 

TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı, Oda ve Şube 

yöneticileri, Odanın önceki dönem 

başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri 

ile misafirler katıldılar. Meslekte 50 yılını 

dolduran meslektaşlarımız Türkiye’nin 

dört bir yanından aileleri ile birlikte 

geceye katıldılar. 

Açılış konuşmasını yapan Oda Genel 

Başkanı A. Fahri Özten; Odamızın 

kuruluşundan bu yana mesleğin 

gelişimi ve ülkenin kalkınması yönünde 

mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. 

Sayın Özten, Oda’nın 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 Arif Delikanlı’ya 

mesleğimize ve Odamıza vermiş 

olduğu özverili hizmet ve emeklerinden 

dolayı şükran plaketi verildi. Sayın 

Delikanlı’ya plaketi verilirken, Oda 

Başkanımız A. Fahri Özten ve Sayın 

Delikanlı’nın dönem arkadaşlarından 

Erdal Akdağ, Ayhan Kalyoncu ve Ahmet 

Yaşayan kısa birer konuşma yaptılar. 

Sayın Delikanlı’ya plaketi, TMMOB 

Başkanı Mehmet Soğancı tarafından 

verildi. Sayın Soğancı plaket töreninde 

yaptığı konuşmasında, TMMOB ve 

Odaların verdikleri onurlu mücadeleden 

söz etti ve Arif Delikanlı ile dönem 

arkadaşlarının bu mücadeledeki rollerini 

ve önemlerini vurguladı. Bilimi ve 

teknolojiyi halk yararına kullanan bir 

mesleğin mensupları olarak geçmişten 

gelen bu mücadele geleneğini inançla 

sürdürdüklerini belirtti.

Ardından Şube yöneticileri tarafından 

meslekte 50. yılını dolduran 14 

meslektaşımızdan geceye katılabilen 

10 kişiye “Meslekte 50. Yıl Hizmet 

MESLEKTE 50. YIL 

HİZMET PLAKETLERİ VERİLDİ

Oda Genel Merkezince her yıl meslekte 50 hizmet yılını dolduran 

üyelerimize “Meslekte 50. Yıl Hizmet Plaketi” verilmektedir. 

Bu yıl 1960 yılı mezunlarına 4 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da 

düzenlenen gecede plaketleri verildi. 

Plaketleri” sunuldu. Plaketlerin verilmesi 

sırasında konuşmalar yapıldı, birlikte 

yaşanmış anılar herkesle paylaşıldı. 

Aramızdan ayrılan meslektaşlarımız da 

saygıyla anıldı. 

Meslekte 50. yılını dolduran 

meslektaşlarımızın özgeçmişlerini içeren 

birer kitapçık hazırlandı. Kitabın sunuş 

bölümünden;

“Ülkemizde Harita ve Kadastro 

Mühendisliği eğitimine 1949 yılında 

şimdiki adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi 

olan İstanbul Teknik Okulu’nda 

başlanmıştır. Okul, ilk mezunlarını 

1952 yılında vermiştir. Bu tarihten önce 

Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi, 

gerek Milli Eğitim Bakanlığı ve gerekse 

Harita Genel Komutanlığı aracılığıyla 

yurt dışında yapılmaktaydı.

Günümüzde, Harita ve Kadastro 

Mühendisliği eğitimine son düzenleme 

ile her yıl 1280 civarında öğrenci 

başlamaktadır. Bir taraftan bölüm ve 

öğrenci sayısı hızla artarken, buna koşut 

olarak yeni mezun genç mühendis sayısı 

da hızla artmaktadır.

1954 yılında Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği’nin on kurucu 

Odasından biri olan Odamızın 

kuruluş yılındaki üye sayısı 60 iken, 

bugün itibariyle üye sayımız 12.000’e 

yaklaşmıştır. Oda Genel Merkezine 

bağlı on şube, yedi bölge temsilciliği ve 

160 il/ilçe temsilciliği ile ülke genelinde 

örgütlenmesini sürdüren Odamız, 

ülkemizin her köşesinde meslek ve 

meslektaşlarımıza hizmet vermekte, 

ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine 

katkı sağlamaktadır.

Odamız kuruluşundan bu yana; bilimi, 

teknolojik gelişmeyi ve mühendisliği, 

ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde, 

kamunun ve toplumun yararına, 

emekten ve halktan yana kullanılması 

yönünde kararlılığını sürdürmektedir. 

Bu onurlu mücadelesinde gücünü ve 

desteğini üyelerinden alan Odamız, 

bilimin ışığında ve ortak akılla birlikte 
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karar alma, üretme ve paylaşma 

anlayışını tüm birimlerinde yaşama 

geçirmektedir.

Odamızca, 2002 yılından bu yana her 

yıl Meslekte 50 hizmet yılını dolduran 

üyelerimize “Meslekte 50. Yıl Hizmet 

Plaketi” verilmektedir. Mesleğimize 

50 yıl hizmet eden, emek veren 

her meslektaşımıza ayrı ayrı sonsuz 

teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan 

meslektaşlarımızı da saygı ve özlemle 

anıyoruz.

Siz ÇINARLARIMIZ’ın mesleğimize 

vermiş olduğu büyük hizmetleri, emek 

ve katkıları, hakettiğiniz övgüleri her 

kesime sunabilmek maalesef hiç kolay 

olamamaktadır. Ancak bilinmektedir 

ki, emeğin en yüce değer olduğu 

Odamız tarafından her platformda dile 

getirilmekte ve savunulmaktadır. İyi ki 

sizler varsınız.

Sizlerin bilgi ve birikimleri bizler için 

hep ışık olacaktır. 1960 yılı mezunları 

olan sizlerin özgeçmişlerinin yer aldığı 

bu kitapçık, “50 Yıl Hizmet Plaketi” ile 

birlikte verilmek üzere teşekkürümüzün 

küçük bir ifadesi olarak hazırlanmıştır. 

Attığımız her adımda, yazdığımız her 

yazıda ve aldığımız kararlarda sizlerin 

varlığı bize güç vermektedir.

Birlikte nice yıllara...

Saygı ve Sevgilerimizle...”

Meslek yaşamında 50 hizmet 

yılını dolduran meslektaşlarımızın 

özgeçmişlerine www.hkmo.org.tr 

adresinden ulaşabilirsiniz.

TMMOB  41. Dönem  1. Danışma Kurulu Toplantısı Yapılda

TMMOB 41. Dönem I. Danışma 

Kurulu toplantısı 27 Kasım 2010 

tarihinde 313 kişinin katılımıyla 

Ankara’da yapıldı. 

TMMOB 41. Dönem Çalışma 

Programının ve ülke gündemindeki 

gelişmelerin görüşülmesi gündemiyle 

toplanan Danışma Kurulu, TMMOB 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Soğancı’nın, TMMOB’nin 41. dönemin 

ilk altı ayındaki çalışmaları ve yapılması 

planlanan etkinliklerle ilgili yaptığı 

sunumuyla başladı.Ardından Oda 

temsilcileri ve İKK temsilcileri söz alarak 

Oda çalışmaları hakkında bilgi verdiler, 

gündem üzerine görüş ve önerilerini 

sundular.

Toplantıda sırasıyla; Mehmet Torun 

(MADENMO), Cengiz Göltaş (EMO), 

Ali Fahri Özten (HKMO), Ali Ekber 

Çakar (MMO), Serdar Harp (İMO), 

Dündar Çağlan (JMO), Tores Dinçöz 

(İstanbul İKK), Fuat Günak (İMO 

İzmir), Fikri Düşünceli (Bursa İKK), 

Nevzat Ersan (İMO Ankara), Erhan 

Karaçay (EMO İstanbul), Hayati Can 

(MMO İstanbul), Murat Taşdemir 

(ÇMO), Ali Hasan Bakır (HKMO 

İstanbul), Tigin Öztürk (EMO İstanbul), 

Gültekin Dikilikaya (JMO İzmir), 

Mustafa Altıokka (Adana İKK), Çetin 

Kurtoğlu (JMO), Hüseyin Atıcı (MMO 

Adana), Beyza Metin (EMO İstanbul), 

Ercüment Cervatoğlu (MMO Bursa), 

Orhan Atilla (MMO İstanbul), Haluk 

Direskeneli (MMO Ankara), Petek 

Ataman (GIDAMO), Semih Oktay 

(MMO Diyarbakır) söz aldılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı ve Oda Yönetim 

Kurulu Başkanımız A. Fahri Özten’in 

Danışma Kurulu konuşma metinlerine 

(www.hkmo.org.tr/genel/bizden_

detay.php?kod=8037)adresinden 

ulaşabilirsiniz.
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HKMO Diyarbakır Şube Danışma 

Kurulu toplantısı 04.02.2011 tarihinde 

yapıldı. Şube Danışma Kurulu’na 

Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan; 

Genel Başkan Ali Fahri Özten, İkinci 

Başkan Hacı Hasan Tuzcu, Genel 

Sekreter Ertuğrul Candaş, Yönetim 

Kurulu Üyesi Burak Kukul, Yönetim 

Diyarbakır Şube Danışma Kurulu 

Toplantısı Yapıldı

Kurulu Yedek Üyesi Ayhan Bingöl ile 

Oda Müdürümüz Timur Bilinç Batur, 

Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube 

Danışma Kurulu üyeleri katıldılar. 

Toplantıda Diyarbakır Şubesi etkinlik 

alanı içerisinde yapılan temsilcilik 

atamaları, Van Bölge Temsilciliğinin 

kurulması ve son dönemde yaşanan 

gelişmeler ve şube etkinlikleri 

değerlendirildi. Toplantıda örgüt 

çalışmaları, yaşanan son toplumsal 

olaylar paralelinde atılan adımlar ve 

verilen kararlara ilişkin açıklamalarda 

bulunuldu, yöneltilen sorulara yanıtlar 

verildi. Yaşanılmakta olan gelişmeler 

hakkında bilgi sahibi olmadan 

fikir üretmenin doğru bir yaklaşım 

olmadığının vurgulandığı toplantıda 

Oda’nın kurumsal işleyişinin önemi ifade 

edildi. Yakın zamanda kaybettiğimiz 

Diyarbakır Şube Kurucu üyesi ve 

Başkanı Sevgili Zeynel Abidin Öztürk’ün 

anıldığı toplantıda; onun verdiği emek ve 

mücadeleler anısına Yönetim Kurulumuz 

tarafından şubemizin toplantı salonuna 

adının verilmesi önerildi. 

Trabzon Şube Temsilciler toplantısı 

12 Şubat 2011 tarihinde Şube’de 

gerçekleştirildi. Toplantıya; Genel 

Başkan A.Fahri Özten, Trabzon Şube 

başkanı Fazıl Uzun, Şube Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Artvin, Rize, Trabzon, 

Giresun, Gümüşhane, Bayburt il 

temsilci ve temsilci yardımcıları ile DSİ, 

Bayındırlık İl Müd., Tapu ve Kadastro 

Bölge Müd., Belediye iş yeri temsilci ve 

yardımcıları katıldılar.

Toplantıda Şube çalışmaları Şube 

Başkanı Fazıl Uzun tarafından özetle 

aktarıldı. Genel Başkan A. Fahri Özten 

Odanın son dönem çalışmaları hakkında 

bilgilendirme yaptı. Uygulamada 

yaşanılan sıkıntı ve sorunlar temsilciler 

tarafından dile getirildi. İllerde 

etkinliklerin yapılmasının altı çizildi. 

Mesleki çalışma ilkeleri ve mesleki etik 

konularına vurgu yapıldı. Şube ve il 

temsilciliklerinde yerel sorunlara ve 

diğer toplumsal gelişmelere duyarlılığın 

daha da arttırılması istenildi. TUS, 

Tapu Planları Tüzüğü Vaziyet Planı, 

Bağımsız Bölüm Planı, LİHKAB, 

SHKMMH vb. konular hakkında 

bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı. 

Temsilcilere yönelik eğitim seminerinin 

düzenlenmesinin yararlı olacağına dikkat 

çekildi. Saat 13.00’de başlayan toplantı 

saat 17.30’da tamamlandı.

Şube Yönetim Kurulu ve toplantıya 

katılım sağlayan temsilcilerimize 

teşekkür ederiz. 

HKMO Trabzon Şube Temsilciler Toplantısı Yapıldı
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HKMO Adana Şubesince düzenlenen 

“Tapu Planları Tüzüğü ve TUS” konulu 

panel 24 Aralık 2010 tarihinde Adana’da 

yapıldı. Oda Genel Başkanımız Ali 

Fahri Özten’in yürütücülüğünde 

gerçekleştirilen panele; Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma 

ve Uygulama Genel Müdürü Osman 

İyimaya, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Müşaviri Nihat Şahin, Odamız önceki 

dönem Oda Başkanlarından ve HKMO 

Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemeleri 

Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü 

konuşmacı olarak katıldılar.

Açılış konuşmalarında Adana Şube 

Başkanı Hasan Zengin, Adana yerelinde 

yaşanan imar ve kentleşme sorunlarına 

değindi ve panelin bu sorunlar ekseninde 

önemli katkı sağlayacağına inandığını 

belirtti. Sayın Zengin konuşmasında, 

Tapu Planları Tüzüğünün yayımlanması 

sonrası süreci aktardı. Teknik Uygulama 

Sorumluluğu-fenni mesul konusunda 

Harita ve Kadastro Mühendislerinin 

önemine vurgu yaparak yerel 

yönetimlerle olan ilişkileri özetledi. 

Panelden beklentileri dile getirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan 

Vekili Sayın Zihni Aldırmaz 

konuşmasında; Adana ilindeki çeşitli 

imar sorunlarını, kurumlardaki farklı 

uygulamalardan kaynaklı sorunları 

belirterek, bu gibi paneller ile konuların 

gündeme getirilmesi ve çözüm 

önerilerinin ortaya konulmasının anlamlı 

olduğunu vurguladı. Bu panellerin 

yerelde daha fazla yapılmasının ve 

sonuçlarının yazılı olarak paylaşılmasının 

gerekli olduğunu ifade eden Sayın 

Aldırmaz, paneli düzenleyen Adana 

Şubemize teşekkür etti.

Adana Bayındırlık ve İskan İl Müdürü 

Ahmet Kırılmaz da konuşmasında; 

benzer şekilde il genelinde imar 

çalışmaları konusunda yaşanan 

sıkıntılardan bahsederek; yaşanılan 

problemlerin iyi bir planlama çalışması 

ile çözülebileceğini belirtti. 

Açılış konuşmalarından sonra panelistler 

adına ilk olarak söz alan panel yöneticisi 

HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 

Özten konuşmasına katılımcıları Oda 

adına selamlayarak başladı. Tapu 

Planları Tüzüğü ile TUS konularında 

Odamızın bugüne değin yürüttüğü 

çalışmaları özetle aktaran Sayın Özten 

konuşmasında özetle; “Bir ülkede 15 kez 

imar aff ı çıkarılıyorsa, eğer uygulayıcılar 

ve kenti yönetenler birtakım siyasal 

baskılara maruz kalıyorlar, yasa ve 

ilgili yönetmelikleri uygulamakta 

zorluk yaşıyorlar ya da yaratıyorlar ise 

bunun sorgulanması gerekir” dedi. 

Ülkemizde bir konuda tüzük çıkarmanın 

zorluğunu ifade eden Özten, bu tüzüğün 

çıkarılmasında da birçok zorluğun 

yaşandığını, uygulama da ise farklı 

sıkıntıların yaşanılmakta olduğunu; 

kurum ve kuruluşların ilgili yasa ve 

yönetmelikleri uygulamada yer yer keyfi 

hareket ettiklerine tanık olunduğunu, 

dolayısıyla istenilen başarının elde 

edilemediğini söyledi. 

Panelin yapılmasının temel amaçlarından 

birinin de uygulamada bu sorunların 

aşılmasına katkı sağlanması olduğunu 

dile getirdi. TUS’un hayata geçirilmesi 

ile kentlerin yapılaşmasında yansıma 

bulduğunu söyleyen Sayın Özten, 

“ilgili yasa ve yönetmeliklerin göz ardı 

edilmesiyle çağdaş kentleşme olgusundan 

uzaklaşıldığını, kentlerin büyümüş köy-

kentlere dönüştüğünü, gelecek kuşaklara 

kötü bir miras bırakıldığını belirtti. Bu 

süreçte mühendislerin sorumluluğunun 

göz ardı edilemeyeceğine vurgu yaptı.

Sayın Özten, farklı meslek gruplarınca 

ortak üretilen projelerde, Teknik 

Uygulama Sorumluluğu gibi alanlarda 

Tapu Planları Tüzüğü 

ve Teknik Uygulama 

Sorumluluğu 

(TUS) Paneli 

Adana’da Yapıldı
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bir yetki karmaşası yaşandığını, bu 

noktada her meslek mensubunun kendi 

yetki alanında kalması gerektiğini, 

yetkisi olmayan alanlarda faaliyet 

göstermenin etik ve yasal olmadığını 

bildirdi. Bunun yanı sıra, yakın zamanda 

yayımlanan Maden Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğine ilişkin; yönetmelikte yer 

alan “Haritacı” tanımının yanlışlığı ile 

ilgili eleştirilerini de dile getirdi. 

Panelistlerden Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı Müşaviri Nihat Şahin 

konuşmasında, Medeni Kanun’un 

mülkiyet hakkını nasıl tanımladığını 

açıklayarak; Tapu Planındaki sınırın 

esas kabul edildiği ilk ve en önemli 

tanımlamanın bu kanunda var olduğunu 

belirtti. “Tapu Planı Tüzüğünün 

Getirdikleri” başlıklı bir sunu ile söz 

konusu tüzük ile yeni getirilen kavramlar 

ve tanımlara açıklık getirdi. 

HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 

Düzenlemeleri Komisyonu Başkanı 

Hüseyin Ülkü konuşmasında Tapu 

Planları Tüzüğü ve Kat Mülkiyeti 

Yasasına dair, konunun, İmar 

Uygulamaları aşamaları ile açıklandığı 

bir sunum gerçekleştirdi. Sayın Ülkü, 

Bağımsız Bölüm Planları ve Vaziyet 

Planlarının hazırlanması ve uygulanması 

konularında da katılımcılara detaylı bilgi 

aktardı. 

Teknik Araştırma ve Uygulama 

Genel Müdürü Osman İyimaya 

konuşmasında; Yapı Denetim 

Kanunu’nda yapılması planlanan 

değişikliğe değinerek; bu alanda gerek 

aplikasyon projesinin hazırlanması 

ve gerekse uygulanması aşamalarında 

harita ve kadastro mühendislerinin 

yetki ve sorumluluklarından bahsetti. 

Konuşmasında, İmar Kanununun 28. 

maddesi ile Kat Mülkiyeti yasasında 

yapılan değişiklikler ve “Planlı Alanlar 

Yönetmeliği”ndeki son değişikliklere 

de değinen Sayın İyimaya; özellikle 

İmar Planlarının uygulama projelerinin 

parçacı değil bütüncül yaklaşımla ele 

alınması, 18. Md. uygulanmadan 15-

16 Md. uygulamasının yapılmaması 

gerektiğine vurgu yaparak, bu 

yaklaşımlar dışındaki uygulamaların 

doğurduğu sıkıntıları ifade etti. 

Panelin ikinci bölümünde soru ve 

cevaplar kısmına geçildi. Katılımcılar 

tarafından sorulan sorulara panelistler 

tarafından açıklamalar getirildi. Gelen 

sorular kapsamında; SHKMMB’nın 

yetkileri ve iş alanlarının belirlenmesi 

konusunda Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün yetkisinin olmadığı, 

bazı Kadastro Müdürlüklerinin aksi 

yönde verdiği görüşlerin yasal dayanağı 

olmadığı açıklandı. 

Bu bölümde ayrıca; Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun bütün illerde 

uygulamaya geçmesiyle yaşanması 

muhtemel problemlerin nasıl 

çözülebileceği ile ilgili değerlendirmeler 

yapıldı. Yapı denetim kuruluşlarının, 

01.01.2011 tarihi itibari ile 81 ilde 

faaliyete geçtiğinde, yapı denetim 

firmalarında çalışan harita ve kadastro 

mühendislerinin sadece müellif serbest 

çalışan harita ve kadastro mühendisleri 

ile Fenni mesul harita ve kadastro 

mühendislerinin yaptıkları harita 

mühendislik hizmetlerinin denetim 

işlemlerini yapabileceklerinin altı önemle 

çizildi.

Genel olarak; Bağımsız Bölüm Planları 

ve Vaziyet Planlarının hazırlanması 

ve uygulanması, LİHKAB, Teknik 

Uygulama Sorumluluğu (TUS), 

Lisanslı Harita Mühendislerinin 

yetki ve sorumlulukları, Parselasyon 

planlarının hazırlanması ve uygulanması, 

Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 

uygulanmasındaki yaşanılan sıkıntılar vb. 

konular dile getirildi. 

Verimli geçen etkinliğin hazırlanmasında 

katkı ve emeği geçen herkese ve Adana 

Şubemize teşekkür ederiz.
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HKMO Bursa Şubesince düzenlenen 

"Tapu Planları Tüzüğü, Vaziyet Planı, 

Bağımsız Bölüm Planı ve Harita 

Uygulama Sorumluluğu" konulu panel 

11 Şubat 2011 tarihinde Bursa’da 

yapıldı.

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 

Özten’in yürütücülüğünde gerçekleşen 

panele; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 

Müdür Yardımcısı Bülent Ercan, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşaviri 

Nihat Şahin, Odamız önceki dönem 

Oda Başkanlarından ve HKMO 

Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemeleri 

Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü, 

HKMO Bursa Şubesi 2.Başkanı Hakan 

Bebek konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin birinci oturumunda, açılış 

konuşmaları yapıldı. Bursa Şube Başkanı 

Ufuk Ay, Bursa’da yaşanan hisseli 

parselasyon ve kaçak yapılaşma konuları 

ile birlikte Tapu Planları Tüzüğünde 

yer alan vaziyet planı ve bağımsız bölüm 

planı kavramlarına değinerek panelde bu 

konulara açıklık getirileceğini belirtti. 

Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) 

ve 5912 sayılı Kat Mülkiyetinde 

değişiklik yapan yasa konusuna da 

değinen Sayın Ay, konuşmasının 

sonunda tüm panelistlere ve katılımcılara 

teşekkür etti.

Panel yöneticisi HKMO Genel 

Başkanı Ali Fahri Özten konuşmasına 

katılımcıları Oda adına selamlayarak 

başladı. Odamızın bugüne kadar Tapu 

Planları Tüzüğü ve TUS konusunda 

yürüttüğü çalışmaları ve bu konudaki 

görüşlerini aktaran Sayın Özten, panelde 

bu konularda uygulamada yaşanan 

sıkıntıların konuşulacağını belirtti. 

Ülkemizde bir konuda tüzük çıkarmanın 

zorluğunu ifade eden Özten, bu tüzüğün 

çıkarılmasında da birçok zorluğun 

yaşandığını, uygulama da ise farklı 

sıkıntıların yaşanılmakta olduğunu 

söyledi. Panelin yapılmasının temel 

amaçlarından birinin de uygulamada 

bu sorunların aşılmasına katkı sağlaması 

olduğunu dile getirdi. TUS’un hayata 

geçirilmesi ile kentlerin yapılaşmasında 

yansıma bulduğunu söyleyen Sayın 

Özten, farklı meslek gruplarınca ortak 

üretilen projelerde, Teknik Uygulama 

Sorumluluğu gibi alanlarda yetki 

karmaşası yaşandığını belirterek bu 

noktada her meslek mensubunun kendi 

yetki alanında kalması gerektiğini 

bildirdi. Yapı Denetim Kanunu’na da 

değinen Sayın Özten, Yapı Denetim 

Kuruluşlarının bir projeyi yapma 

yetkisinin olmadığını, yasa gereği 

görevlerinin yalnızca denetim yapmak 

olduğunu özellikle belirtti.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşaviri 

Nihat Şahin konuşmasında, Bursa’da 

uygulanmakta olan kent bilgi sisteminin 

TAKBİS’in bir modeli olduğunu ve ilk 

olarak Bursa’da uygulanmaya başladığını 

belirtti. Bu nedenle Bursa’nın öneminin 

altını çizerek bizler için iyi bir örnek 

olduğunu söyledi. Ardından Tapu 

Planları Tüzüğü konusuna değinen 

Şahin, "tapu planı" kavramının ilk kez 

Medeni Kanunda yer aldığını söyledi 

ve Medeni Kanunun 705., 719., 998., 

1000. ve 1003. maddelerine değindi.

Hazırlamış olduğu bir sunu ile Tapu 

Planı Tüzüğünün amaç ve kapsamını 

anlatarak, tüzüğün getirmiş olduğu yeni 

kavramlardan olan ve panelin konusunu 

belirleyen "vaziyet planı" ve "bağımsız 

bölüm planı" kavramlarının tanımlarını 

yaptı.

Teknik Araştırma ve Uygulama 

Genel Müdür Yardımcısı (Mimar) 

Bülent Ercan, konuşmasına Genel 

Müdürlüğü tanıtarak başladı. Ardından 

yapı aplikasyon belgesi kavramına 

değinen Sayın Ercan, parselasyonların 

ve aplikasyonların yapılması sırasında 

aplikasyon belgesini kimin yapacağını, 

belgenin içeriğinde neler olması 

gerektiğini belirtti. 

Yapı Denetim Kanunu’na değinerek; bu 

alanda harita mühendislerinin yetki ve 

sorumluluklarından bahsetti. 

HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 

Tapu Planları Tüzüğü, 

Vaziyet Planı, 

Bağımsız Bölüm Planı, 

Harita Uygulama 

Sorumluluğu Konulu 

Panel Bursa`da Yapıldı
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Düzenlemeleri Komisyonu Başkanı 

Hüseyin Ülkü konuşmasında İmar 

Uygulamaları ile ilgili önemli işlem 

adımlarını içeren bir sunum yaptı. 

Sayın Ülkü, Bağımsız Bölüm Planları 

ve Vaziyet Planlarının hazırlanması 

ve uygulanması konularında da 

katılımcılara detaylı bilgi aktardı.

Hakan Bebek ise, harita mühendislerinin 

yapı sektöründeki konumu ve Bursa’daki 

durumu ile ilgili açıklamalar yaparak, 

Harita Uygulama Sorumluluğu ile ilgili 

bir öneri model çalışması sundu. 

Panelin ikinci bölümünde soru ve 

cevaplar kısmına geçildi. Katılımcıların 

sormuş olduğu sorulara panelistler 

tarafından açıklamalar getirildi.

Gelen sorular kapsamında; özellikle 

Yapı Denetim Kuruluşları çerçevesinde 

harita ve kadastro mühendisinin 

görevlerine değinildi. Teknik uygulama 

sorumluluğuna açıklama getirilerek 

yapı denetim şirketlerinin görevinin 

yasa gereği sadece denetim yapmak 

olduğu, bunu yaparken de bünyesinde 

en az bir harita ve kadastro mühendisi 

bulundurması gerektiğinin altı çizildi. 

Genel olarak panelde; Yapı Denetim 

Kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları, 

Bağımsız Bölüm Planları ve Vaziyet 

Planlarının hazırlanması ve uygulanması, 

Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS), 

Yapı Denetim Kuruluşlarında harita 

ve kadastro mühendislerinin yetki ve 

sorumlulukları, Parselasyon Planlarının 

hazırlanması ve uygulanması, aplikasyon 

belgelerinin hazırlanması, Harita 

Uygulama Sorumuluğu (HUS) vb. 

konular dile getirildi. 

Verimli geçen panelin hazırlanmasında 

katkı ve emeği geçen herkese ve Bursa 

Şubemize teşekkür ederiz. 

Arazi Toplulaştırma 

Forumu Antalya’da 

Gerçekleştirildi

Antalya Şubemiz ile Antalya Ticaret 

ve Sanayi Odası’nca düzenlenen 

“Arazi Toplulaştırma Forumu” 

18 Şubat 2011 tarihinde Antalya 

Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Meclis 

Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe, 

yerel yönetimler, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları, mühendis ve mimarlar, 

meslektaşlarımız ve Serik ilçesi Aşağıoba 

köylüleri ve öğrenciler katıldılar.

Bilindiği üzere kırsal alanda yaşam 

standartlarının yükseltilmesi, 

kırdan kentlere bilinçsiz göçlerin 

önlenmesi, tarımsal üretim alanlarının 

geliştirilmesi, üreticilerin örgütlenmesi 

ve desteklenmesi, sulu tarıma geçiş 

ve daha fazla verim alınması, yeni 

iş alanları yaratılması, mevcut tarihi 

ve kültürel mirasın korunması, köy 

yerleşim yerlerinin iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesinde Arazi Toplulaştırması-

Kırsal Alan Düzenlemesinin gerekliliği 

tartışmasızdır. Bu kapsamda forum, 

toplulaştırma çalışmalarının hız 

kazandığı, bilimsel çalışmaların ve 

teknolojinin hızla geliştiği ve meslek 

alanlarını etkilediği günümüzde, arazi 

toplulaştırma çalışmalarının farklı meslek 

disiplinleri ve yöre insanlarıyla birlikte 

ele alınması yönüyle önemli bir etkinlik 

olarak gerçekleşti.

Forumun açılışında HKMO Antalya 

Şube Başkanı Ali Topdemir ve Antalya 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin 

Osman Budak birer konuşma yaptılar. 

Açılış konuşmalarında Arazi 

Toplulaştırma hizmetlerinin tarım 

alanındaki üretim artışına sağlayacağı 

katkılar ifade edildi, yerel yönetimlerin 

bu konuda duyarlı olması gerektiği 
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belirtildi. Tarım ve gıdanın önemine 

vurgu yapıldı. 

Açılış konuşmalarında ayrıca, Antalya 

ili Serik ilçesi Aşağıoba Köyü’nde 

mülkiyet, malik bilgileri, arazi dağılımı 

vb. konularda bilgiler verilerek köyde 

toplulaştırmaya yönelik yapılan ön 

çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Açılış konuşmalarının ardından Odamız 

Genel Başkanı Sayın Ali Fahri Özten 

yürütücülüğünde gerçekleştirilen 

“Forum” da, Tarım Reformu Gen. 

Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma 

ve Dağıtım Dairesi Başkanı Dr. 

Gürsel Küsek, Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkan 

Vekili Yusuf Meşhur, DSİ 6.Bölge 

Müdürlüğünden Harita Mühendisi 

M. Kemal Çiftçi, Antalya Tarım İl 

Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube 

Müdürü Salih Toros konuşmacı olarak 

yer aldılar.

Oda başkanımız sayın Ali Fahri Özten 

konuşmasında özetle; “.. Yüzyılımızda 

dünyanın önünde duran temel sıkıntı ve 

sorunların başında hızlı nüfus artışına 

karşın artırılmayan tarım toprakları ile 

mevcut ve artan nüfusun beslenmesi 

sorunu gelmektedir. 

Bu sorun Türkiye benzeri gelişmekte 

olan ülkelerde daha ciddi boyutlardadır. 

Sorunun kaynağında sürekli artan 

nüfusa karşılık, toprak varlığının aynı 

kalması hatta azalması yatmaktadır. 

Sınırlı sayılabilecek mevcut tarım 

topraklarından daha fazla miktarda 

verim alınması Arazi Toplulaştırması-

Kırsal Alan Düzenlemesi ile olanaklıdır.

Ülkemizde toplulaştırması yapılabilecek 

arazi miktarı yaklaşık olarak 14 

milyon ha olarak hesaplanmaktadır. 

Bunun 8.5 milyon hektarı sulu ve 5.5 

milyon hektarı da kuru tarım alanları 

oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 

17.yy’ da başlatılan toplulaştırma 

çalışmalarına ülkemizde 1960’lı 

yıllarda başlanılmıştır. 1960’dan 

günümüze yaklaşık 1 milyon ha alanda 

toplulaştırma yapılmıştır. Toplulaştırma 

Mühendislik Hizmetlerinde “Proje 

üretimi” ile üretilen projenin “yapım 

işinin” birbirine karıştırılmaması gerekir. 

Proje mühendislik hizmetlerindeki 

“müellifl ik” olgusu ile yapım işindeki 

“fenni mesul” yetki ve sorumlulukları 

karıştırılmamalıdır.” ifadelerinde 

bulundu.

Sayın Özten; “Arazi toplulaştırma 

projelerinin hayata geçirilmesi ile, 

kuru tarımdan sulu tarıma geçişle 

artan işletme verimlilikleri sonucu 

toplulaştırma için yapılan harcama 

giderleri kısa sürede geri dönmektedir. 

Bir diğer yönüyle toplulaştırma ile bir 

anlamda mülkiyet konusunda yenileme 

ve güncelleme de yapılmaktadır. Diğer 

taraftan bu çalışmalara “Taşınmaz 

Değer” bilgilerinin de eklenmesi 

gerekliliği vardır. Ayrıca parsel bazlı 

“Bilgi Sistemleri” nin kurulması için 

önemli bir adım atılmaktadır” dedi. 

Sayın Özten konuşmasının devamında 

arazi toplulaştırma çalışmalarının 

beraberinde, topraksız köylü ve topraksız 

çiftçilerin topraklandırılması için 

“Toprak Reformu” sürecinin de hayata 

geçirilmesini güçlendirmesi gerektiğini 

belirtti.

Panelistlerden Dr. Gürsel Küsek, 

toplulaştırma mühendislik hizmetleri 

ve uygulama yapılmasının gerekliliği, 

toplulaştırma sonrası tarım işletme 

büyüklükleri ve verimliliği, sulama 

hizmetleri ve Türkiyede bugüne 

kadar yapılan toplulaştırma hizmetleri 

hakkında rakamsal bilgiler verdi.

Kemal Çiftçi sunumunda Aşağı Seyhan 

Ovası’nda (Adana) 1995 yılında 

başlatılan toplulaştırma hizmetlerinin 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

kapatılması sonrası 2008 yılından 

itibaren DSİ Adana Bölge Müdürlüğü 

tarafından yürütüldüğünü belirterek 

bölgedeki çalışmalar hakkında bilgiler 

verdi. Sulama amaçlı topluluşatırma 

hizmetleri, halkın sürece katılımı ve ilgili 

mühendislik çalışmaları hakkında sunum 

yaptı.

Yusuf Meşhur konuşmasında, 

toplulaştırma mühendislik hizmetlerinde 

mülkiyet ve kadastro hizmetleri ve 

yapılması gerekli çalışmalar hakkında 

bilgiler verdi. Salih Toros yaptığı 

sunumda, Antalya bölgesindeki tarımsal 

faaliyetler, tarımsal üretim süreci ve 

Antalya’daki verimlilik, toplulaştırma 

hizmetleri, köy bazında çalışmalar ve 

halkın katılımı hakkında istatistiki 

bilgiler verdi.

Panelistlerin ardından soru yanıt 

bölümüne geçildi. Özellikle Aşağıoba 

köylülerinin Toplulaştırma mühendislik 

hizmetleri süreci ve sonrası hakkındaki 

soruları dikkat çekiciydi. Toplulaştırma 

mühendislik hizmetleri hakkında çeşitli 

sorular katılımcılar tarafından soruldu, 

panelistler gelen soruları cevapladı.

Antalya Şubesi ve Antalya Ticaret Sanayi 

Odasınca ortaklaşa düzenlenen etkinliğe 

katılım ve ilgi büyüktü.  

Emeği geçen herkese, katkı ve destek 

veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür 

ederiz.
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Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından 26 Şubat 2011 günü 13.00-

17.30 saatleri arasında Kastamonu 

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı 

Salonu’nda’Yapı Denetimi Sistemi’ 

Bilgilendirme paneli yapıldı. Kastamonu 

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 

Üyelerinden Katip Üyesi Feza Tiryaki 

yürütülücülüğünde gerçekleştirilen 

panelde; ATO Proje İşleri Başkan 

Yardımcısı ve AKİMDER Başkanı 

Nazmi Şahin, Yapı Denetim Kuruluşları 

Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Kaya ve 

Oda Genel Başkanımız A. Fahri Özten 

konuşmacı olarak yer aldılar. Etkinliğe, 

yerel yönetimler, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları, mühendis ve mimarlar; 

meslektaşlarımız katıldılar.

Sn. Feza Tiryaki açılış konuşmasında 

katılımcıları selamlayarak panel hakkında 

kısa bir açıklama yaptı. Ardından 

panelistlerin sunumlarına geçildi.

İnşaat Mühendisi Nazmi Şahin; 

“Yapı Denetim Sistemi Nedir?” 

konulu sunumunda; Türkiye'de Yapı 

Denetimi, Yapı Denetimi Şantiye 

Uygulaması, yapı denetiminin işlem 

adımları konularını aktardı. Sayın 

Şahin, yapı denetim sisteminin hangi 

aşamalardan geçerek günümüze geldiği; 

yapı denetiminin tarihçesi hakkında 

bilgiler verdi. Yaşanılan depremler 

ve sonrasında yapıların durumunu, 

can ve mal kayıplarını, depremlerden 

sonra çıkartılan yasa ve yönetmelikleri 

değerlendirdi. Sunumunda ayrıca yapı 

denetiminin işlem adımları anlattı.

İnşaat Mühendisi Hüseyin Kaya; “Yapı 

Denetimi Uygulama Esasları” konulu 

sunumunda; yapı denetimi ile ilgili 

idari uygulamalar, yapı denetiminde 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

uygulamaları ile yapı denetiminin 

cezai ve hukuki sorunlarını aktardı. 

Sayın Kaya sunumunda; yapı denetim 

sisteminin neler getireceği, yapı üretim 

süreçleri ve yapı denetim kuruluşunun 

görev ve sorumlulukları, şantiye şefl iği 

konularında değerlendirmelerde 

bulundu. Kaya ayrıca yapı sahibinin, 

proje müellifl erinin, yapı müteahhitleri 

ile şantiye şefl erinin görev ve 

sorumluluklarına da değindi. 

Sayın A. Fahri Özten yaptığı sunumda 

ilk olarak yapı denetim kuruluşlarına 

yönelik TMMOB’nin görüşlerini 

özetle ifade etti. Sonrasında; Yapı 

Denetimi Uygulamalarında Harita 

Mühendisiliğinin Yetki ve Sorumluluğu 

üzerine değerlendirmelerde bulundu ve 

yapı denetiminde harita mühendislerinin 

önemini, yapı sürecinde var olmalarının 

gerekliliğinin altını çizdi. Uygulamada 

yapılmakta olan hatalı yaklaşımlara 

değindi. Sunumunda Medeni Kanunu, 

Tapu Planları Tüzüğü, Lisanslı 

Ölçme Büroları Yasası, Kat Mülkiyeti 

Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliğine atıfl arda bulunarak; yapı 

denetiminde olması gereken vaziyet 

planı, bağımsız bölüm planı, aplikasyon 

belgesi, ebatlı krokinin düzenlenmesi 

gerekliliğine vurgu yaptı. Belediye 

Kanununa değinen Sayın Özten mevcut 

yanlış uygulamalardan örnekler vererek 

kentleşme, mülkiyet ve kentli hakları 

konularının altını çizdi.

Panelde Kastamonu, Zonguldak, Bartın 

ve Karabük’ten katılan meslektaşlarımız 

sordukları sorular ve verdikleri katkılar 

ile dikkat çekti. Panelde Yapı Denetim 

Uygulaması sürecinde Harita ve 

Kadastro Mühendisliğinin yetki ve 

sorumluluğu ve Harita ve Kadastro 

Mühendislerinin konuya duyarlılığı öne 

çıktı.

Yapı Denetimi Sistemi 

Bilgilendirme Paneli 

Yapıldı

HKMO
Şubat 2011
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Genel Başkanımız A. Fahri Özten 

07.01.2011 tarihinde, yeni hizmet 

binasına taşınan Erzurum Temsilciliğine 

ziyarette bulundu. Erzurum Temsilcimiz 

Yakup Bozoğlu ve Temsilci yardımcımız 

Hüzeyin Çakanlı ile kamu ve özel 

sektörden meslektaşlarımızla Temsilcilik 

binasında mesleki gelişmelerin, meslek 

alanımıza ilişkin mevzuatlarda yaşanan 

düzenlemelerin ele alındığı bir toplantı 

yapıldı. 

Toplantıda özetle; Teknik Uygulama 

Sorumluluğu, LİHKAB, Maden Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik, 

mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 

haklarının korunması ve geliştirilmesi 

konuları ele alındı. Sayın Özten bu 

alanlarda yaşanan gelişmeleri ve Odanın 

bu gelişmelere dair görüşlerini paylaştı. 

Sayın Bozoğlu’nun da Bölgeye yönelik 

değerlendirmeleri aktardığı toplantıda 

meslektaşlarımızdan gelen talepler 

doğrultusunda, yaşanan sorunların 

çözüm yolları tartışıldı.

Genel Başkanımız A. Fahri Özten 

13.01.2011 tarihinde Sivas 

Temsilciliğine ziyarette bulundu. 

Sivas Temsilcimiz Vedat Çirağ ve 

temsilci yardımcıları Osman Özbilum, 

Onur Altunay ile Temsilcilik hizmet 

binamızda değerlendirme toplantısı 

gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Vedat Çirağ, Tokat 

ve Yozgat illerini de kapsayan Sivas 

Temsilciliği’nin kuruluşundan bugüne 

dek yürütülen çalışmalar hakkında 

bilgilendirmede bulundu. 

Değerlendirme toplantısında; 

Sivas Temsilciliği hizmet binasının 

hizmete geçmesi, büro görevlisinin 

istihdam edilmesi, Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi’nde Harita ve Kadastro 

Mühendisliği Bölümü’nün açılması 

ve yakın bir tarihte eğitime başlayacak 

olması, üniversite ve öğrenci ilişkilerinin 

kurulması ve ortak etkinliklerin 

yürütülmesi, bölgede meslektaşların 

sorunlarına yönelik faaliyetlerin 

yürütülmesi, yerel yönetimlerdeki 

Serbest Mühendislik Hizmetleri ve 

kurum ilişkileri gibi konularda genel bir 

değerlendirme yapıldı.

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. Temsilcilik çalışmalarında 

özverili çalışmalarda bulunan tüm 

arkadaşlara Oda adına teşekkür etti.

Genel Başkanımız A. Fahri Özten 

14.01.2011 tarihinde Gümüşhane 

İl Temsilciliğine ziyarette bulundu. 

Gümüşhane İl Temsilcimiz Yrd.

Doç.Dr. Hasan Tahsin Bostancı ile 

Gümüşhane’deki mesleki faaliyetler, 

yaşanan sorunlar ve meslektaşlarımızın 

talepleri değerlendirildi. Üyelerden 

gelen taleplerin karşılanması ve yaşanan 

sorunların giderilebilmesi yönünde 

yürütülmesi gereken faaliyetler ile 

özellikle Gümüşhane Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümü ve öğrencilerle 

ilişkiler, ortak etkinlikler hakkında bilgi 

paylaşımı yapıldı.

Sayın Özten, İl temsilcimiz Sayın 

Bostancı’nın da görev yaptığı 

Gümüşhane Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümü’nü ziyaret etti. 

Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim 

Kalaycı ve bölüm öğretim üyeleri ile, 

Gümüşhane Üniversitesi ve Harita 

Mühendisliği bölümü, bilimsel 

çalışmalar, öğrenci ve öğretim üyelerinin 

sorunları, Oda ve üniversite ortak 

etkinlikleri, Oda çalışmaları hakkında 

ortak değerlendirmeler yapıldı. 

Ziyarette; Bölüm Başkanı Doç. Dr. 

İbrahim Kalaycı’nın yanı sıra bölüm 

öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr. Özşen 

Çorumluoğlu, Yrd.Doç.Dr. Kemal 

Çelik, Yrd.Doç.Dr. Fatih Döner, Yrd.

Doç.Dr. Yusuf Aşık, Öğr.Gör. İbrahim 

Asri yer aldılar.

İl temsilcimiz, temsilci yardımcımız, 

Bölüm Başkanı ve akademisyenlerle 

birlikte öğle yemeği yenildi. 

Erzurum ve Sivas Temsilcilikleri İle 

Gümüşhane İl Temsilciliği Ziyaret Edildi.

Erzurum Temsilciliği 

Ziyareti

Sivas Temsilciliği Ziyareti

Gümüşhane

İl Temsilciliği Ziyareti
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Odamızın 1961-1962, 1962-1963, 

1963-1964 tarihleri arasında, yedi, sekiz 

ve dokuzuncu dönem Oda Başkanlığını 

yapan, 24 sicil numaralı Odamız üyesi 

Sayın Kemal Akman, 28.01.2011 

tarihinde Oda yönetim kurulu 

tarafından ziyaret edildi. 

Harita ve Kadastro Mühendisliği 

bölümünün Türkiye’deki ilk 

mezunlarından ve aynı zamanda 

Odamız örgütlü yapısının kuruluşunda 

emekleri olan Sayın Kemal Akman ile 

Harita ve Kadastro Mühendisliğinde 

dünden bugüne yaşanan gelişmeler 

ve günümüzdeki durumu üzerine 

değerlendirmeler yapıldı. Sayın Akman’a 

mesleğimiz adına vermiş olduğu katkı 

ve çaba, göstermiş olduğu fedakarlıklar 

ve örgütlülüğümüze kattığı değerler için 

Odamız adına teşekkürlerimiz iletildi. 

Sayın Kemal Akman yapılan sohbet 

sırasında özellikle, sevgi ve emek 

ile her türlü zorluğun üstesinden 

gelinebileceğinin altını çizdi. Oda 

yönetim kurulu aracılığı ile tüm 

üyelere sevgilerini ilettiğini belirtti ve 

ziyaretimizden dolayı mutluluk ve onur 

duyduğunu ifade ederek teşekkür etti. 

Odamız  Önceki Dönem 

Başkanlarından 

Sayın  Kemal Akman 

Ziyaret Edildi

31.01.2011 tarihinde Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümü öğretim üyeleri; Bölüm Başkanı 

Sayın Doç. Dr. Saff et Erdoğan, Yrd. 

Doç. Dr. Tamer Baybura, Yrd. Doç. Dr. 

İbrahim Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Murat 

Uysal ve Öğr. Gör. İbrahim Tiryakioğlu 

Oda Genel Merkezimizi ziyaret ettiler.

Ziyarette, Afyon Kocatepe 

Üniversitesinde 2001 yılında 

açılan Harita Mühendisliği Bölüm 

Başkanlığı’nın daha önce Oda Yönetim 

Kurulu’ndan talepte bulundukları 

teknik destek ve katkı çerçevesinde, Oda 

Yönetim Kurulunca “Total Station” 

ölçüm cihazı bağışı yapıldı. 

2 adet “Total Station” ölçüm cihazı Oda 

Genel Başkanımız Sayın Ali Fahri Özten 

tarafından Bölüm Başkanı Sayın Doç. 

Dr. Saff et Erdoğan’a teslim edildi. Sayın 

Özten, Oda ile üniversiteler arasındaki 

iletişim ve bilgi paylaşımı ile birlikte 

gerçekleştirilmekte olan ortak etkinlikler 

hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.

 Doç. Dr. Saff et Erdoğan Rektörlük 

ve bölüm başkanlığı adına Odamıza 

katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür 

ettiklerini belirterek, Genel Başkanımız 

Sayın Ali Fahri Özten’e üniversite adına 

bir plaket verdi. 

Sayın Erdoğan 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. 

Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyeleri Genel 

Merkezimizi Ziyaret Ettiler
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TMMOB Yönetim Kurulu kararı 

ile TMMOB 41. Dönem Çalışma 

Programında yer alan etkinlikler 

çerçevesinde “TMMOB Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Kongresi 2011” TMMOB 

adına Odamızca yürütülecektir. 

2007 yılında ilki düzenlenen ve 2 yıllık 

aralıklarla gerçekleştirilen Kongrenin 

3 üncüsü Antalya Şubemizin ev 

sahipliğinde 31 Ekim - 04 Kasım 2011 

tarihlerinde Antalya’da yapılacaktır. 

Odamız tarafından Kongre Düzenleme 

Kurulu Başkanlığı’na HKMO 

Fotogrametri ve Uzaktan Algılama 

Komisyonu Başkanı ve 12. Türkiye 

Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 

Başkanlığı görevini de yürütmüş olan 

Sayın Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker 

görevlendirildi.

Kongre Düzeleme Kurulu ilk toplantısı 

25 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da 

HKMO MİSEM Haldun Özen 

Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

Toplantıya, TMMOB’ye bağlı çeşitli 

Odaların temsilcileri ile birlikte, HKMO 

bünyesinde yer alan komisyonların 

ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı. 

Toplantının açılış konuşması HKMO 

Genel Başkanı Sayın A.Fahri Özten 

tarafından yapıldı. 

Sayın Özten konuşmasında; kongre 

süreci ve önemi hakkında kısa bir 

bilgilendirmede bulundu. Toplantıda, 

Kongre Düzenleme Kurulu adına gerekli 

çalışmaları yürütecek olan Yürütme 

Kurulu Üyeleri belirlendi. 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 

Sayın Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker 

yürütücülüğünde gerçekleştirilen 

toplantıda; ağırlıklı olarak Kongrenin 

ana teması, sloganı, olası oturum ve 

panel konuları, geçmiş kongrelerden 

örnekler verilerek tartışıldı ve görüş 

alışverişinde bulunuldu. 

Kongrenin yapılacağı Antalya ve 

kongrenin gerçekleştirileceği salonların 

görüntüleri ve yapılması gereken 

çalışmalar hakkında katılımcıların 

bilgilendirildiği toplantıda; bir sonraki 

Düzenleme Kurulu toplantısına kadar 

tüm Kurul üyelerinden alınacak görüş 

ve öneriler doğrultusunda Yürütme 

Kurulu üyelerinin gerekli çalışmaları 

gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.

TMMOB  3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 

1. Düzenleme Kurulu Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Oda Yönetim Kurulumuz önceki dönem 

Oda Başkanı Hüseyin Ülkü’nün de 

katılımıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 

Müdürü Sayın Osman İyimaya’yı 11 

Mart 2011 tarihinde ziyaret etti. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü (TAUGM)’ne yeni hizmet 

binasındaki çalışmalarında başarı 

dileklerimiz iletildi. Görüşmenin 

ana konusu “Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliği “idi.

Görüşmede son dönemlerde gündeme 

gelen mevzuat değişiklikleri, yetki ve 

sorumluluklar ve uygulamada yaşanılan 

sorunlara değinilerek “Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliği”nde meslek 

alanlarımıza yönelik bazı değişiklik 

ve eklemelerin yapılmasına ilişkin 

Odamızca bir rapor hazırlandığı 

belirtildi. Hazırlanan rapor hakkında 

Sayın İyimaya’ya genel bilgiler 

verilerek “Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliği”nde gerekli incelemelerin 

yapılması istenildi.

Sayın İyimaya, bilimsel ve teknik 

verilere, fen ve sanat kuralları 

çerçevesinde böyle bir raporun 

hazırlanmasının önemli olduğunu ve 

raporu inceleyeceklerini belirttiler.

Ayrıca görüşmede; Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı tarafından 1993 

yılında çıkartılan “Harita Mühendislik 

Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif 

ve Müellif Kuruluşların Ehliyet 

Durumlarına Ait Yönetmelik”te 

güncelleme yapılması konusunda Oda 

olarak çalışma başlattığımız belirtildi. 

Sayın Genel Müdür bu yöndeki 

çalışmaya sıcak baktıklarını belirttiler.

TAUGM ve Sayın Genel Müdür 18-22 

Nisan 2011 tarihlerinde yapılacak 13. 

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultayı’na davet edildi.

HKMO
Mart 2011

Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı Teknik 

Araştırma Uygulama Genel 

Müdürlüğü Ziyaret Edildi
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24.01.2011 tarihinde yitirdiğimiz, 

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, sevgili Zeynel Abidin 

Öztürk için Oda Yönetim Kurulumuz, 

önce Diyarbakır’daki evinde ailesine 

ve yakınlarına başsağlığında bulundu 

ve ardından Elazığ’daki mezarına saygı 

ziyaretinde bulundu.

Bir dönemin yakın tanıklığını yapmış, 

saygın, onurlu, ilkeli, devrimci karakterli 

bir yurtseverdi Zeynel Abidin Öztürk. 

Sonsuzluğa uğurlamak, vedalaşmak 

hiç kolay olmadı. Kararlı bir insan, bir 

mücadele adamı için değerli eşi Aygül, 

ziyaretimizde şöyle diyordu “ ..O, Odası 

ve meslektaşları için çok şeyler yaptı, 

ama en çok da benim için fedakarlık 

yaptı, hiçbir zaman kırmadı beni..” 

1970’li yıllar, yaşanılan zor bir üniversite 

dönemi, ardından bir meslek adamı ve 

demokratik kitle örgütünde yıllar sürecek 

insanca bir yaşam için mücadele... Bir 

yandan mesleki dayanışma diğer bir 

yandan demokrasi, barış, özgürlük ve 

yurtsever bir anlayışla mücadele süreci... 

Sevgili Zeynel Abidin Öztürk, “Seni 

Unutmayacağız” diyoruz.

Sevgili 

Zeynel Abidin Öztürk’ün 

Evi ve Mezarı 

Ziyaret Edildi

Arkadaşım 

Zeynel Abidin Öztürk’e!

Sana ölüm yakışmadı keke Zeynel

Çok acele ettin arkadaş

Hani direnecektin söz verdin

“Ben dersimliyim kolay ölmem” 

demiştin

Ne oldu birden

Tüm sevdiklerini yasa boğarak

24 Ocak şafağında, neden sustun

Dersim susar mı?

Amed susarmı?

Dicle, Fırat susar mı?

“Uçtu Zeynel dedi” Aygül telefonda 

“gitti”dedi

Çağlar açtı telefonunu nerdesin dedim 

“Babam öldü” dedi

İnanamadım Zeynel

Daha çok işin vardı

Özgürlük için

Barış için

Halkların kardeşliği için,

Daha mücadele devam ediyor biliyorsun

Zorbalığa ve yoksulluğa dur demek için

Son söz daha söylenmedi

Nevroz da buluşmak için

Az zaman kalmıştı

Munzurda,

Barış ve özgürlük Türküleri 

haykıracaktık.

Ecel geldi dediler

Ecelde kim oluyor dur deseydin

Sen ecele az mı meydan okumuştun

Git başımdan deseydin

Neden gittin sonsuzluğa

Halkımızın yiğit evladı

Neden sustun

Munzur susar mı

Devrimciler susar mı

Sana güle güle demiyorum inadına

Çünkü sen ölmedin Zeynel,

Sevenlerinin kalbindesin

Rahat uyu 

sevgili arkadaşım

H.Hasan Tuzcu
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T
arih 24 Ocak 2011. Sabahın 

erken saatlerinde sevgili 

dostumuz, yol arkadaşımız 

Zeynel Abidin Öztürk’ün ölüm haberi 

geldi Diyarbakır’dan. Ölüm, bu 

kez hayat dolu, mücadeleci, yürekli 

bir arkadaşımızı en verimli çağında 

aramızdan çekip aldı. Bir güzel insanı, 

bir arkadaşı, bir dostu, bir meslektaşımızı 

kaybettik. Barışı, sevinci, dayanışmayı, 

ileriye doğru yürümeyi paylaştığımız bir 

arkadaşımızı sonsuzluğa uğurladık. 

Zeynel Abidin Öztürk’ün özellikle 

üniversite yıllarında öne çıkan insana, 

yaşama ve çevreye duyarlılığı, emek 

sermaye çelişkisi, sınıfsal mücadele 

ve dayanışma bilinci yaşamı boyunca 

hiç değişmedi. Zeynel Abidin Öztürk 

ilericiydi, sosyalistti, devrimciydi, barış 

ve özgürlük yanlısıydı. Baskı ve şiddete 

karşıydı. Yoksulluğa karşı refahın, 

demokrasinin, hizmetin yanındaydı. 

Sevgili Zeynel Abidin Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası’nın Diyarbakır Şube 

örgütlenmesinde özverili çalışmalarda 

bulundu. HKMO Diyarbakır Bölge 

Temsilciliği ve ardından Diyarbakır 

Şubesi’nin kurulmasında aktif görev aldı, 

Diyarbakır İl temsilciliği, Bölge ve Şube 

başkanlığı, Oda Genel Kurul delegeliği, 

TMMOB delegeliği ve Oda Onur 

Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 

Etkinliklerde ve toplantılarda bölge 

duyarlılığını nasıl önemsediğini dile 

getirir, yaşanılmakta olan süreci anlatırdı. 

Renkli kişiliği herkesi etkilerdi.

Aslen Tunceliliydi. Hep Diyarbakır’da 

kaldı. Eşiyle, aydınlanmaya, hizmete, 

o bölgenin daha çok ihtiyacı olduğuna 

inanıyordu. Diyarbakır’da geçen çalışma 

yaşamı (DSİ) boyunca her zaman bir 

abi, bir arkadaş, bir dost gibiydi. Daima 

dürüstlüğün ve doğruların önemine 

vurgu yapardı. 

Düşüncelerinde ve davranışlarında 

tutarlıydı. İnsanları kırmamaya çalışırdı. 

Sabırlıydı. Kendisine yapılan kötülükleri 

hep içinde saklardı. Yine de dostça 

yaklaşırdı insanlara. O aynı zamanda iyi 

bir öğretmendi. Dicle Üniversitesi’nde 

yıllarca mühendislik-mimarlık 

bölümlerinde meslek alanıyla ilgili 

dersler verdi. 

Eşi Aygül ile üniversite yıllarında 

tanışmışlardı. Aygül de öğretmendi. 

Zeynel’in hastalığı döneminde bir an 

bile yalnız bırakmamıştı sevgili eşini. 

Hep yanı başındaydı. Tedavisinin daha 

rahat yapılabilmesi için Ankara’ya 

taşınmaya karar vermişlerdi. Hatta ev 

bile tutmuşlardı. Birlikte Oda Genel 

merkezine gelmişlerdi Ocak ayının ilk 

haftasıydı. Oda örgütlülüğü, ülkede ve 

dünyada yaşanılan son gelişmeler ve Oda 

etkinlikleri üzerine sohbet etmiştik. 

Ölümü hiç düşünmedik ki birbirimizden 

hatır isteyelim. Ölüm her zaman olduğu 

gibi yine erken gelmişti. Aramızdan 

uçup gitmesini kabullenmek kolay 

olmayacak. Ne mutlu ki o hayatında 

kendisi ve başkaları için güzel şeyler 

yaptı. Diyarbakır Şube Konferans 

salonuna adı verilerek bu güzelliğinin, 

onurlu duruşunun, yaşama bakışının ve 

anlayışının daima bizlerle olacağı ve yol 

göstereceğinin altı çizildi.

Sevgili Zeynel, dünyada ve Türkiye’de 

önemli bir dönem yaşanıyor. Gün, birlik, 

mücadele ve dayanışma günü. Sen aydın 

ve devrimci düşüncelerinle, cesaretinle 

yanımızdasın. Yolumuzu aydınlatmaya 

devam edeceksin. 

Seni sevgiyle, dostlukla daima 

hatırlayacağız. Gönlümüzde ve 

anılarımızda yaşamaya devam ediyorsun. 

Unutmayacağız seni..

HKMO 42. DÖNEM YÖNETİM 

KURULU

Sevgili 

Zeynel Abidin 

Öztürk’ün ardından
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HKMO Öğrenci Birliği’nin ilk toplantısı 

06.02.2011 Pazar günü Ankara’da 

Odamız Meslek İçi Sürekli Eğitim 

Merkezinde yapıldı. Yaklaşık olarak dört 

saat süren toplantıya öğrenci temsilcileri 

ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan 

2.Başkan Hacı Hasan Tuzcu, Genel 

Sayman Asiye Ülkü Karaalioğlu, 

Örgütlenme Sekreteri Özkan Talay, 

Üye Burak Kukul katıldılar. Toplantıya 

Şubelerden; İstanbul Şube’den Yıldız 

Teknik Üniversitesi (2) ve İstanbul 

Teknik Üniversitesi (2), Kocaeli 

Temsilciliği’nden Kocaeli Üniversitesi 

(1), Trabzon Şube’den Karadeniz 

Teknik Üniversitesi (5) ve Gümüşhane 

Üniversitesi (1), Samsun Şube’den 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1), 

Zonguldak Temsilciliği’nden Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesi (2), Ankara 

Şube’den Afyon Kocatepe Üniversitesi 

(3), Konya Şube’den Selçuk Üniversitesi 

(1) ve Aksaray Üniversitesi (2), Kayseri 

Temsilciliği’nden Erciyes Üniversitesi 

(2) olmak üzere toplam 22 Öğrenci 

Temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında Sayın Asiye 

Ülkü Karaalioğlu ve Sayın Burak Kukul 

Öğrenci Birliği ile ilgili gelişen süreci 

özetle aktardı. Ardından söz alan öğrenci 

temsilcileri kendi üniversitelerindeki 

gelişmeleri aktararak, HKMO Öğrenci 

örgütlenmesi ve çalışmaları konusunda 

yapılması gerekenlere ilişkin görüş ve 

önerilerini sundular. 

Toplantı aşağıdaki gündemle toplandı.

Gündem maddeleri;

• Tanışma

• Bilgilendirme

• Öğrenci örgütlenmesi

• Genç Haritacılar Günleri 

Etkinliği- Mayıs 2011

• Sosyal Çalıştay

• HKMO Öğrenci Kurultayı

• 13. Türkiye Harita Bilimsel ve 

Teknik Kurultayı

• Yaz Eğitim Kampı

• Çalışma Programının belirlenmesi

• Öğrenci birliği seçimi

• Görüş ve öneriler 

Gündeme yönelik maddeler kapsamında 

görüşmeler yapıldı. Toplantıda dile 

getirilen görüş ve önerilerin öğrenci 

temsilcileri aracılığıyla üniversitelerine 

taşınarak, gerekli tartışmaların 

öğrencilerle birlikte yapılması 

kararlaştırıldı.

Toplantıda yapılan Birlik seçimi 

sonucunda; Öğrenci Birliği Başkanı 

olarak ilk üç aylık dönem için Karadeniz 

Teknik Üniversitesi’nden Emre Karagöz 

ve Yazman olarak Volkan Bilgin 

seçildiler. 

Toplantıya katılan, eleştiri, görüş ve 

önerilerde bulunan tüm Şube öğrenci 

temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

HKMO 2010/2011 Dönemi Öğrenci Birliği 

Toplantısı Yapıldı

31 Ekim - 04 Kasım 2011 tarihlerinde 

Antalya’da düzenlenecek  olan 

“TMMOB 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Kongresi” 1. Yürütme Kurulu Toplantısı 

15 Ocak 2010 tarihinde HKMO 

Antalya Şubesi ev sahipliğinde yapıldı. 

Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın 

Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker, Kongre 

Sekreteri Sayın Ümit Ertürk, Yürütme 

Kurulu Üyeleri Sayın,  Asiye Ülkü 

Karaalioğlu, Yrd.Doç. Dr. Ebru Çolak, 

Aslı Topal, Lütfi Ünal, Niyazi Ertan, 

Tevfik Fikret Horzum ile Antalya 

Şube Başkanı Sayın  Ali Topdemir, 

Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 

Ufuk Aydın’ın katıldığı toplantıda 1. 

Düzenleme Kurulu toplantısında verilen 

görevler üzerinde  değerlendirmeler 

yapıldı. 

Toplantı öncesinde ayrıca Kongre 

Merkezi ve Fuar alanı ile ilgili gerekli 

araştırmalar yapılarak Kongrenin Antalya 

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesinin 

uygun olacağı değerlendirildi. 

Düzenleme Kurulu üyelerinden gelen 

görüş ve önerilere paralel olarak “Kongre 

Merkezi, Kongre Hazırlık Takvimi, Ana 

Tema, Slogan, Çağrı Metni, Anahtar 

Kelimeler, Afiş, Broşür vb.” konularda 

Düzenleme Kurulu’nun onayına 

sunulmak üzere gerekli çalışmalar 

yapıldı.

TMMOB 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 

1.Yürütme  Kurulu Toplantısı Yapıldı
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03.02.2011 günü KESK, DİSK, TTB 

ve TMMOB tarafından Torba Yasa 

Tasarısı’nı protesto etmek amacıyla 

organize edilen eylemin temel amacı 

Meclis çevresinde bir insan zinciri 

oluşturmaya çalışmak ve emekçilerin 

kazanılmış haklarının kaybına dikkat 

çekmekti.

Ankara’ya ulaşmak isteyen 180 otobüsün 

sadece 80’ine izin verildi. Darbe 

dönemlerini aratmayan uygulamalarla 

hem polis hem jandarma tarafından 

yolları kesildi, kimlikleri toplanıp 

kayda geçirildi! Eyleme katılma şansı 

yakalayan kalabalıklar ise Ziya Gökalp 

Caddesi’nden Kızılay’a kadar yürüdü. 

Korteji, Kızılay’da barikat kurmuş polis 

durdurdu.’’Tayyip sonun Mübarek 

olsun’’şeklinde slogan günün sloganıydı. 

Grup, “Torba” tasarının geri çekilmesini 

isteyen pankartlar taşırken, eylem alanına 

üzerinde torba bulunan bir maket de 

getirildi.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 10. 

maddesinin 1. fıkrası ile Anayasa’nın 

25 ve 26. maddelerinde ifade/düşünce 

Özgürlüğü en geniş anlamıyla güvence 

altına alınmıştır. Alandaki kalabalıklar 

bunu yerine getiriyorlardı. Hükümet 

ise eylemi bastırmak ve başarısız kılmak 

için her yolu denemişti. Özellikle “ikinci 

bir ordu yaratılıyor” tartışmalarını 

kanıtlarcasına ülkenin dört bir 

bucağından akın akın gelen mobilize 

olmuş polis birliklerinin hem karadan 

hem havadan Ankara’ya taşınması 

pek başarılı olmuştu! Her göstericiye 

bir polis düşecek sayıdaki emniyet 

güçleri, havadan helikopterler, aşağıdan 

panzerlerle adeta “askeri” tatbikat 

gerçekleştirircesine, tazyikli su ve biber 

gazı ile binlerce insanı mağdur etmiştir. 

Bu durum her yasa değişikliği ile halkın 

haklarına saldıran siyasal iktidara büyük 

bir güven ortamı yaratmıştır.

Şunu hemen belirtmeliyiz ki 

Türkiye’nin geleceğini, Türkiye 

Cumhuriyeti yurttaşlarının onlarca yıllık 

mücadelesiyle kazanılmış haklarının 

büyük bölümünü bir çırpıda “götürecek” 

olan bu yasa tasarısına karşı toplumun 

bu denli duyarsız kalması anlaşılır 

değildir. Belki Ankara Valiliği’nin, hafta 

başında yaptığı açıklamada bu eylemi 

“yasadışı” ilan ederek, Meclis çevresinde 

herhangi bir eylemin yapılmasına izin 

verilmeyeceğini ve eylem yapılması 

konusunda ısrar edildiği takdirde 

emniyet kuvvetlerinin eylemcilere engel 

olacağını açıklaması bir neden olarak 

gösterilebilir. Fakat diğer taraftan en 

dinamik olması gereken/olduğu sanılan 

kesimlerin bile toplum için, geleceğimiz 

için bunca önemli bir olayda etkili 

olamaması düşündürücü olmalıdır.

Eylemi bir-iki televizyon kanalı dışında 

çoğu haber organının yayınlamamış 

olması ayrı bir ibretlik durumdur. 

Arap ülkelerindeki eylemleri an be 

an veren, saatlerce açık oturumlar 

düzenleyen “görsel medya” ne yazık 

ki, ülke varlıklarının özelleştirme 

adı altında yok edilmesine, dış borç 

miktarının katlanarak artmasına, üretim 

ekonomisinden giderek uzaklaşılmasına, 

işsizliğin çığ gibi büyümesine, 

yoksulluğun her geçen gün artmasına, 

geçen hafta içerisinde iller Bankası’nın 

yerel yönetimler bankacılığı kimliğinden 

çıkartılarak tasfiye edilmesine, tüm 

yurttaşları güvencesiz işçi konumuna 

indirgeyen “Torba yasa” tasarısına karşı 

duyarsız kalmaktadır. “Medyamız”(!) 

bu tavrıyla, halkına ve ülkesine çoktan 

sırtını dönmüştür ve “Türkçe konuşan 

yabancı TV” eleştirisini hak etmektir.

İşte belki de tüm bu nedenlerden ötürü 

gün yılgınlığa düşmeme günüdür. Gün, 

mücadeleyi bırakmama, bağımsız, özgür 

ve demokratik bir Türkiye için bayrağı 

daha da yükseklere taşıma günüdür. 

Gün yaşama daha duyarlı olma 

günüdür.

Torba Yasa

Tasarısı Protesto 

Edildi
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10 Aralık 2010 tarihinde TMMOB 

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 

temsilciliğimizin de katılımı ile yapıldı.

Toplantı konu başlıkları;

1-TMMOB İKK tarafından katılımı 

sağlanan TMMOB danışma kurulu 

hakkında bilgi verilmesi,

2-TMMOB Başkanı Mehmet 

Soğancı’nın ilimizi ziyaret planı,

3-Etkinlik takviminin olusturulması

4-K.Maras’ta Kamu ve özel sektörde 

faaliyet gösteren mühendis ve 

mimarların çalışma kosulları ve 

sorunları hakkında görüş alışverişinde 

bulunulmuştur.

Ayrıca yeni görevine baslayan 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih 

Karaaslan’ın makamında ziyaret edilmesi 

yine temsilciliğimizin de katılımı ile 

yapılmıştır.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 

K.Maraş’ta Yapıldı

Antalya Şube etkinlik alanı içerisinde 

bulunan Isparta İl Temsilciliği hizmet 

binası 18 Şubat 2011 tarihinde açıldı. İl 

Temsilciliği hizmet binasının açılışına 

Genel Başkan A. Fahri Özten, Şube 

Başkanı Ali Topdemir, Şube Yönetim 

Kurulu, Adana Şube Başkanı Hasan 

Zengin ve Bölgedeki meslektaşlarımız, 

diğer meslek disiplinlerinin temsilcileri 

ve yerel basın katıldı.

Açılış töreninde İl temsilcisi Süleyman 

Gülboy, Şube Başkanı Ali Topdemir ve 

Genel Başkan A. Fahri Özten kısa birer 

konuşma yaptılar. Açılış konuşmalarında 

Odanın yatay örgütlenmesinin önemi, İl 

temsilciliklerimizde hizmet binalarının 

açılışı, mesleğin gelişimi, Odanın son 

dönem etkinlikleri, Oda çalışmaları, 

Isparta İl Temsilciliği kuruluş yılı 

olan 1979 yılından bu yana Oda 

çalışmalarındaki yeri, özellikle 32 yıldır 

temsilcilik görevini yürüten Süleyman 

Gülboy `un bu süreç içerisinde Oda 

çalışmalarına katkı ve destekleri vb. 

konular dile getirildi.

İl temsilcimiz Süleyman Gülboy`a 

özverili çalışmalarından dolayı teşekkür 

ederiz.

Isparta 

İl Temsilciliği Hizmet 

Binasının Açılışı Yapıldı
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HKMO İzmir Şubemizce İzmir 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 

“LİHKAB ve Mesleğimizin Güncel 

Sorunları” konulu toplantı Genel 

Başkanımız A.Fahri Özten, TMMOB 

Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa 

Erdoğan, Sayman Sayın Asiye Ülkü 

Karaalioğlu’nun katılımlarıyla 05 Mart 

2011 Cumartesi günü gerçekleştirildi. 

Şube Sekreteri Servet Alabalık’ın 

yönettiği toplantıya İzmir Şube il/ilçe 

temsilcileri ve üyelerimiz katıldılar.

Toplantı Genel Başkanımız A.Fahri 

Özten, Şube Başkanı S.Selçuk Savcı’nın 

konuşmalarıyla açılış yapıldı. 

A.Fahri Özten’in açılış konuşmasında; 

ülkede yaşanan sosyal ve ekonomik 

gelişmeler ve mesleki alanlarımıza 

yansımaları ve Odanın sürece bakışı 

hakkında genel bir değerlendirme 

yaparak meslektaşlarımızın yaşadığı 

sorunlara değindi. Sayın Özten 

toplantının önemine vurgu yaparak 

her konuyu açık bir şekilde tartışmanın 

gerekliliğini dile getirdi. 

Sayın S.Selçuk Savcı’nın açılış 

konuşması ise; “ …Ülkemizde yapılan 

Tüm özelleştirme uygulamaları doğal 

olarak işsizliğe, açlığa, iş güvensizliğine, 

üretim politikalarının yok edilmesine, 

örgütlü emek güçlerinin zayıfl atılmasına 

hizmet etmiştir. Küresel sermaye 

güçlerinin dayattığı özelleştirme furyası 

kaçınılmaz olarak mesleğimizin de 

bir kaos ortamına sürüklenmesine 

neden olmuştur. Sorunlarımıza çözüm 

bulabilmek için içinde bulunduğumuz 

Türkiye gerçeklerini iyi tahlil etmek 

zorundayız…”dedi. Sayın Savcı 

toplantının önemini ve gerekliliğini dile 

getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Sayın 

Servet Alabalık yürütücülüğünde 

gerçekleştirilen toplantıda Sayın Genel 

Başkanımız A.Fahri Özten ve Sayın 

S.Selçuk Savcı konuşmacı olarak yer 

aldılar. Toplantıda; LİHKAB ile ilgili 

kanun, yönetmelik ve ilgili genelgeler, 

LİHKAB sorunları, Lisanslı Harita 

ve Kadastro Mühendislik Büroları ile 

Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik 

Büroları arasında yaşanan sorunlar, 

yetki ve sorumluluklar, olası tekelleşme 

gelişmeleri ve alınması gereken önlemler, 

vatandaş ile yaşanan sorunlar, mesleki 

denetim, ücret tarifesi ve fiyatların 

düşüklüğü, yargı süreci ve gelişmeleri, 

Kadastro Müdürlükleri ile teknik 

belge; bildirim vb. konularda yaşanan 

sorunlar başta olmak üzere çeşitli 

konular görüşüldü. Katılımcılar hem 

soru sordular hem de bazı konulara 

açıklık getirerek tespitlerde bulundular. 

Gündeme getirilen sorulara Oda 

mevzuatı ve işleyişi çerçevesinde yanıtlar 

verildi.

Mesleğimizin Güncel 

Sorunları ve LİHKAB 

Konulu Toplantı İzmir’de 

Yapıldı

HKMO
Mart 2011
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Kurultayın Amacı

B
ilimin ve teknolojinin hızla 

ilerlediği günümüzde Harita ve 

Bilimsel Teknik Kurultayları, 

bilimsel ve teknik gelişmelerin yanı 

sıra ülkemizde ve dünyada yaşanılan 

ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal 

gelişmelerin değerlendirilmesi, 

yorumlanması ve kamuoyunun 

bilgilendirilmesi yönünde temel bir 

görevi yerine getirmektedir.Harita ve 

Kadastro Mühendisliği alanındaki teknik 

ve sosyal gelişmelerin meslektaşlarımıza 

ve kamuoyuna duyurulması, bu 

gelişmeler doğrultusunda dünyada ve 

ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların 

paylaşımı, mesleki sorunlarımızın 

belirlenmesi ve çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi, diğer meslek alanları ile 

ilişkilerin derinleştirilmesi etkinliğimizin 

temel hedefl eri arasında yer almaktadır.

Harita ve Kadastro Mühendisliği 

alanında ve hizmet sürecinin her 

aşamasında yer alan kamu kurum 

ve kuruluşları, yerel yönetimler, 

üniversiteler, özel sektör ve bu alanda 

serbest çalışan kişi ve kuruluşlar yaklaşık 

çeyrek asırdır sürdürülen Türkiye Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nda iki 

yıl sonra tekrar buluşacaklar. Önceki 

kurultaylarda olduğu gibi bu kurultayda 

da toplum ve kamu yararı çerçevesinde, 

ülkenin gelişmesi ve kalkınması yönünde 

mesleki politikaların oluşturulmasına 

önemli katkı ve destek sağlayacaklardır.

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Düzenleniyor13. 

Teknik Eğitim Programları

18-22 Nisan 2011 tarihlerinde yapılacak 

olan 13. Türkiye Harita Bilimsel ve 

Teknik Kurultayı kapsamında, bilgiye 

doğru yolla, hızlı erişim sağlayabilmek 

amacıyla; “Hidrografik Ölçmeler” 

ve “Uzaktan Algılamanın Temelleri 

13. Türkiye Harita Bilimsel ve 

Teknik Kurultayı 

Kompozisyon Yarışması

ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak 

Mekansal Veri Üretimi” konularında 

paralel olarak gerçekleştirilecek iki ayrı 

teknik eğitim programı düzenlenecektir. 

16-17 Nisan 2011 tarihlerinde yapılacak 

olan eğitimlerin meslektaşlarımıza 

önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

1.Hidrografik Ölçmeler; Bu eğitim 

programı HKMO Sürekli Bilimsel 

Teknik Komisyonlarından olan 

Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu 

tarafından 16 - 17 Nisan 2011 

tarihlerinde 2 tam gün olarak 

Ankara HKMO MİSEM Salonunda 

gerçekleştirilecektir. 

Katılım Ücreti 150 TL’dir. Bu ücret, 

eğitim materyalleri, çay-kahve ikramları 

ve 2 öğle yemeğini kapsamaktadır. 

Eğitimin 2. Gününde Mogan Gölü’nde 

bir uygulama yapılacaktır.

2. Uzaktan Algılamanın Temelleri 

ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak 

Mekânsal Veri Üretimi;  Bu eğitim 

programı HKMO Sürekli Bilimsel 

Teknik Komisyonlarından olan 

Fotogrametri ve Uzaktan Algılama 

Komisyonu tarafından 16 - 17 Nisan 

2011 tarihlerinde 2 tam gün olarak 

Ankara HKMO MİSEM Salonunda 

gerçekleştirilecektir. Katılım Ücreti 150 

TL’dir. Bu ücret, eğitim materyalleri, 

çay-kahve ikramları ve 2 öğle yemeğini 

kapsamaktadır. 

Eğitim uygulamalı olarak bilgisayar 

salonunda her kişiye bir bilgisayar 

düşecek şekilde gerçekleştirilecektir.

Eğitim programları 09 - 17:30 saatleri 

arasında gerçekleştirilecektir. Eğitim 

sonrasında katılımcılara katılım belgesi 

verilecektir.

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultayı kapsamında; mesleki anlamda 

yaşanan deneyimlerin farklı bir bakış 

açısı ile paylaşımı amacıyla bir iş 

kazasında kaybettiğimiz meslektaşımız 

Gülseren Yurttaş anısına düzenlenen, 

Meslektaşlarımız ve yakınlarının 

katılabileceği “İş Sağlığı ve Güvenliği” 

konulu fotoğraf yarışmasının birincilik 

ödülü digital fotoğraf makinesi olarak 

belirlenmiştir. 

Ayrıca en iyi genç sunum, poster ve sözlü 

sunum sahiplerine de plaket verilecektir.

Fotoğraf Yarışması  İş Sağlığı 

ve Güvenliği Gülseren Yurttaş  

Anısına

“Dünyayı Kağıda İzdüşürenler” 

konulu kompozisyon yarışması 

bütün lise ve dengi okulların son sınıf 

öğrencilerine açıktır. Öğrencilerin, 

yazacakları kompozisyon ile yeryüzünü 

belirli matematik esaslar dahilinde 

bir düzlem üzerine izdüşüren Harita 

ve Kadastro Mühendisliği (Harita 

Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği) 

konusundaki bilgi birikimlerini, 

algılarını ve düşüncelerini ifade etmeleri 

beklenmektedir. 

Yarışmanın ana amacı; Harita ve 

Kadastro Mühendisliği (Harita 

Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği) 

eğitimi almış, ürettikleri mekan ve 

konum bilgisini çok sayıda işkolunda 

topluma sunarak önemli bir disiplini 

oluşturan meslek insanlarını ve yaptıkları 

işi, bu mesleği seçmesi olası gençlerin 

tanımasına katkı sağlamaktır.
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• Dünyada ve ülkemizdeki siyasal, 

ekonomik, toplumsal gelişmeler ve 

meslek alanına yansımaları,

• Türkiye kadastrosu (mülkiyet, 

orman, mera, afet, vb.),

• Kentsel ve kırsal alan düzenlemesi,

• Coğrafi Bilgi Sistemleri,

• Taşınmaz yönetimi ve değerlemesi,

• Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, 

veri altyapısı, standartlar ve yasal 

düzenlemeler,

• Harita ve Kadastro Mühendisliğinin 

geleceği ve geliştirilecek politikalar,

• Gelişmiş ülkelerde Harita ve 

Kadastro Mühendislerinin yetki ve 

sorumlulukları,

• Hizmetlerin eşdeğerliliği, mesleki 

standartlar, mesleki yeterlilik,

• Eğitim ve öğretim, eğitimde 

eşdeğerlilik,

• Öğrenci örgütlenmesi ve etkinlikleri,

• Özel sektörün konumu ve 

gerçekleştirilebilecek açılımlar,

• Mühendislik felsefesi, mesleki 

davranış ilkeleri, etik,

• Veri üretim ve yönetimi, proje 

yönetimi ve iş analizi,

• Bilgi iletişim aracı olarak harita ve 

görselleştirme teknikleri,

• Uydu teknolojilerinin Harita ve 

Kadastro Mühendisliğindeki yeri ve 

kullanımı,

• Bilim ve teknolojideki gelişmelere 

paralel olarak Harita ve Kadastro 

alanında yeni açılımlar, 

• Fotogrametri ve Uzaktan Algılama,

• Yer kabuğu hareketleri, tektonik ve 

Harita ve Kadastro Mühendisliği,

• Mühendislik ölçmeleri ve ölçme 

teknikleri-endüstriyel ölçmeler, 

deformasyon ölçmeleri, hidrografik 

ölçmeler, navigasyon, madencilik 

ölçmeleri,

• Kamu ölçmeleri,

• Kamulaştırma,

• Sürekli gözlem yapan referans 

istasyonları sistemleri – TUSAGA-

AKTİF,

• Yabancıların mülk edinmeleri,

• Afet ve risk yönetiminde Harita ve 

Kadastro Mühendisliği’nin yeri ve 

uygulamaları,

• Mesleğimizin diğer mesleklerle 

arakesiti,

• Küresel ısınma ve etkileri,

• Sürdürülebilirlik çerçevesinde Harita 

ve Kadastro Mühendisliği,

• Dönüşüm alanları, kent ve 

demokrasi,

• LiDAR ve yeni sayısal harita üretimi 

teknolojileri,

• Internet ve harita bilgileri.

Kurultay Konuları

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultayı kapsamında Ankara-

Beypazarı’na 23 Nisan 2011 tarihinde 

bir gezi düzenlenecektir. Katılım ücreti 

115 TL’dir. Bu ücret, ulaşım, araçta 

kahvaltı, gezi ve rehberlik hizmetlerini ve 

akşam yemeğini kapsamaktadır. 

Geziye katılım için 4 Nisan 2011 

tarihine kadar TUR COSMOS firmasına 

başvuru yapılmalıdır. Katılımcı sayısı 

40 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlarda başvuru 

tarihi dikkate alınacaktır.

Önemli 

Tarihler
Genişletilmiş Bildiri Özeti Son 

Gönderme Tarihi: 27 Aralık 2010

Genişletilmiş Bildiri Özetlerinin 

Değerlendirilmesi: 21 Ocak 2011

Bildiri tam metinleri 

gönderme tarihi: 4 Mart 2011

Fotoğraf Yarışması için 

son gönderim tarihi :  4 Nisan 2011

Kompozisyon son 

teslim tarihi: 4 Nisan 2011

• Delege olarak katılım 150 TL

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 

75 TL

• Lisans ve önlisans öğrencileri ücretsiz

• Bildiri sunanlar ücretsiz

• Ortak bildirilerde sunum yapan 

dışındakiler 75 TL

Hesap No:16000029 

Halkbankası Demirtepe Şubesi

Kurultay 

Gezisi

Kurultay Katılım 

Ücretleri
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Bilindiği üzere’’Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’’10.06.2010 tarihinde 

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ardından 3213 sayılı Maden Yasası’na dayanılarak yürürlüğe 

konulan “Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği” 

06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

mevzuata yerleştirildi.

Odamız tarafından Madencilik Faaliyetleri Uygulama 

Yönetmeliği’nin 4. madde r ve yy fıkralarının iptali istemiyle 

Danıştay’da dava açılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

“Madencilik 

Faaliyetleri Uygulama 

Yönetmeliği’nin Bazı 

Fıkralarının İptali 

İstemiyle Danıştay`da 

Dava Açıldı”

DUYURU

19 Ocak 2008 tarihinde hunharca 

katledilen gazeteci Hrant Dink, 

ölümünün 4 üncü yılında çeşitli 

etkinliklerle anıldı.

Yüksel Caddesi’nde başlayan etkinliğe 

TMMOB ve Oda temsilcileri, üyeler 

ile diğer demokratik kitle örgütlerinden 

oluşan kalabalık bir grupla katıldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı ve gazeteci/

yazar Doğan Tılıç’ın birer konuşma 

yaptığı törende, yargı sürecinin hala 

sonuçlanmamış ve gerçek suçlulara hala 

ulaşılamamış olması eleştirildi.

Çeşitli demokratik kitle örgütleri, 

sendikalar, siyasi partiler ve diğer meslek 

örgütleri üyeleri, “4 Yıldır Yargı Yok, 4 

Yıldır Adalet Yok’yazılı dövizler taşıyarak 

İnsan Hakları Anıtı’nın önünden Adalet 

Bakanlığı önüne kadar yürüdü. 

Topluluk temsilcileri, Adalet 

Bakanlığı’nın kapısına siyah çelenk 

ve bir ayakkabı bıraktı. Yapılan basın 

açıklamasıyla tören sona erdi.

Gazeteci
Hrant Dink Ölümünün 
4. Yılında Anıldı 

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümü Tanışma Çayı’nın beşincisi 

10 Aralık 2010 tarihinde KOÜ 

Umuttepe Kampüsü Sosyal Tesisleri’nde 

gerçekleştirilmiştir. “Tanışma Çayı”nın 

açılışında Bölüm Öğrenci temsilcisi 

Selin Bostan ve HKMO Kocaeli Bölge 

Temsilciliği Öğrenci Komisyonu 

Başkanı Can Özgün Yılmaz konuşma 

yapmışlardır.

Bölüm öğrencilerinin konuşmaları 

sonrasında HKMO Kocaeli Bölge 

Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Murat Selim 

Çepni ve KOU Harita Mühendisliği 

Bölüm Başkanı, Prof.Dr. Haluk Konak 

öğrencilere hitap etmiştir. KOU 

Harita Mühendisliği Sinema Atölyesi 

tarafından hazırlanan “Ölçtüm”, “Bizim 

işimiz harita” ve “Jeodezi böyle bir 

şey” adlı başarılı kısa filmler, hiçbir 

meslektaşımızın kaçırmaması gereken 

filmler olarak nitelendirilmiş, büyük 

beğeni ile izlenmiştir. 

Araştırma Görevlisi Erman Şentürk’ün 

bölümü tanıtan sunumunun ardından 

KOU Harita Mühendisliği Müzik 

Atölyesi’nin başarılı müziği geceye renk 

katmıştır. Bağlama, gitar, kemençe, 

kaval, perküsyon enstrümanları ile 

zengin bir repertuar sunan orkestraya 

öğretim üyelerimiz de eşlik etmiştir. En 

son olarak kokteyle geçilmiştir.

Bölüm öğrencileri, öğretim üyeleri 

ve Odamız arasındaki ilişkilerin 

geliştirilmesinde önemli bir yer 

edindiğine inandığımız “Tanışma 

Çayı”nda emeği geçen herkese 

Temsilciliğimiz adına en içten 

duygularımızla teşekkür ederiz.

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 

5. Tanışma Çayı Düzenlendi.
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K
adının özgürleşme 

mücadelesinde bir milat 

olan 8 Mart, 101’inci 

yılında yeniden dünyanın 

dört bir yanında, her kesimden 

kadınlarla kapitalizme karşı kadınların 

duruşunu temsil etmeye devam ediyor. 

Bugün binler, on binler sokaklarda 

olacak; cinsiyet ayrımcılığına, 

kapitalizmin kıskacında hayatlarının 

şekillendirilmesine, baskı ve şiddet 

politikalarına, özgürlüklerine getirilen 

sınırlara dur demek için...

Peki 2011’in Türkiye’si 8 Mart’ı nasıl 

karşılıyor... 

Tanınmayan, yok sayılan, sömürülen 

bir emek türü kadın emeği. Ortadoğu, 

dünya coğrafyaları içinde kadın 

emeğinin en az tanındığı yerlerin başında 

geliyor. Türkiye’nin bu konuda çok 

farklı olduğunu söylemekse mümkün 

değil. Kadınlar, genel istihdam ve iktisat  

politikalarından en fazla etkilenen 

tarafta yer alıyor ve “yoksullar” içinde 

en geniş kesimi oluşturuyor. Ülkede 

küresel-kapitalist politikalar ekseninde 

uygulanan özelleştirmelerin ve kamunun 

tasfiyesinin, kamusal hizmetlerin 

piyasalaştırılmasının, özetle kapitalizmin 

krizlerinin en ağır faturasını ödüyorlar.

Diğer taraftan kadına yönelik baskı 

ve şiddet, cinsel istismar her geçen yıl 

katlanarak artıyor. Kadın cinayetlerinde 

resmi rakamlara yansıyan artış öylesine 

ürpertici ki; 2003-2010 yılları arasında 

kadın cinayetlerinin % 1400 arttığı, 

yalnızca son 7 ay içinde 246 kadının 

öldürüldüğü kaydediliyor. En temel 

insan hakkı olan yaşam hakkı bu 

rakamların ardında kaybolup gidiyor. 

Kadına yönelik ayrımcılık, istismar, 

şiddet; ülkede siyasi, ekonomik, kültürel 

ve tarihsel olarak yaşanan sorunların bir 

parçasıdır. Kadını her türden şiddetin 

en kolay nesnesi haline getiren, kadın 

düşmanı, erkek egemen ideolojiyi 

besleyen egemenlerse bu sorunların 

muhataplarıdır. 

İktidarlar, bu sistemi gizlemek adına, 

kadın cinayetlerini “töre”, “namus”, vb. 

bahanelere  dayandırmakta, yaşanan 

her olayı münferit olarak değerlendirip 

toplumsal yönünü gözlerden kaçırmakta, 

yaşananları yalnızca kınamakla 

yetinmektedir.      

Kadınlarsa;

Erkek egemen ideolojinin devamını 

garantileyen iktidar temsilcilerinin 

üzüntülerini duymak değil, caydırıcı 

yasal düzenlemelerin, koruma yasalarının 

ve şiddet öncesi-sonrası kadına yönelik 

tüm politikaların hayata geçirilmesini 

istiyorlar. 

Söz, yetki, karar hakkı istiyorlar.

Erkeklerin kapitalist savaşlarında 

tecavüze, tacize maruz kalmak 

istemiyorlar.

Sokaklarda özgürce yürümek istiyorlar.

Erkek egemenliğinin gölgesinde değil, 

özgür bir dünyada yaşamak, üretmek 

istiyorlar.

Kadınların maruz kaldıkları cinsel, 

fiziksel, ekonomik, psikolojik ve 

duygusal her türlü erkek egemen 

şiddete, aşağılanmaya, hiçleştirilmeye, 

kimliksizleştirilmeye karşı sessiz 

kalmaları,’makus talihlerine’ sığınmaları 

bekleniyor. İtaat etmeyen kadınlarsa 

türlü’cezalara’ (etiketleme, aykırı 

gösterme, toplum dışına itme, hak gaspı, 

tehdit, ölüm vb.) mahkum ediliyor.

Bugün ataerkil-muhafazakar toplumun 

giderek derinleştiği, her gün bir kadının 

kendine çizilen sınırlara itaat etmediği 

için bir şekilde “cezalandırıldığı” 

ülkemizde, kadının özgürleşme 

mücadelesinin yanında olma günüdür!

Geleceği kazanmak için bugününü 

yitiren kadınlar...

Her türden krizin bedelini en fazla 

yüklenen kadınlar...

Sömürülen, biat etmeye zorlanan 

kadınlar...

Çalışmayan ya da çalışan ama yoksulluğu 

bir kader olarak yaşayan kadınlar...

Üreten ama emekleri gölgede bırakılan 

kadınlar...

İnadına isyan eden, kabullenmeyen 

kadınlar...

Şiddet ve aşağılanma kaderimiz olamaz 

diyen kadınlar...

Dünyadaki tüm kadınlar için yüreğinde 

yer açan kadınlar...

Kadının özgürleşme mücadelesinde 

yerlerini alan kadınlar... 

Dünya Emekçi Kadınlar gününüz kutlu 

olsun!

Kadının Özgürleşme Mücadelesinde Milat:

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

HKMO
8 Mart 2011
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Y
ükseköğretim Kurulu’nun, 

1980 sonrasında Türkiye’de 

üniversitelerin özerkliğinin ve 

üniversite öğrencilerinin politik 

alandaki etkin muhalefetinin önüne 

geçecek bir yapı olarak oluşturulduğu 

bilinen bir gerçektir. Yaklaşık 30 yıllık 

siyasi ve toplumsal tarihimizde, siyasal 

iktidarların güdümündeki YÖK, 

üniversiteler üzerindeki baskının aracı 

olmuş ve olmaya devam etmektedir. Söz 

konusu baskının amacı, 1980 sonrası 

Türkiye’de uygulamaya konulan siyasi 

ve ekonomik sistemin vazgeçilmezi 

olan “depolitizasyon”u sağlamaktır. Bu 

amaçla uygulanan baskının, üniversite 

öğrencilerini ve akademisyenleri sosyal, 

ekonomik ve siyasi olaylardan yalıtık, 

memleket meselelerine tepkisiz ve 

tümüyle apolitik olmalarını istemeleridir. 

Bunun en büyük kanıtı, son günlerde 

siyasal iktidarın üniversitelere ve 

üniversite öğrencilerine yönelik 

uyguladığı şiddetin yanında, YÖK’ün 

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği”nin kendisidir. 

1985 yılından beri öğrencilerin 

üzerinde ağır bir yük ve kara bir 

bulut gibi dolaşan bu yönetmelik 

öğrencileri kınama, uzaklaştırma ve 

okuldan atma gibi disiplin cezaları 

ile doludur. Yönetmelikteki, “Bir 

Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma 

ve Yükseköğretim Kurumlarından 

Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin 

Suçları”, “Yükseköğretim kurumu 

içinde siyasi faaliyetlerde bulunma” ve 

“Yükseköğretim kurumu içinde bildiri 

dağıtmak, afiş ve pankart asma”yı 

da içermektedir. Yönetmelik ayrıca, 

“Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma 

Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları” 

olarak, Yükseköğretim kurumlarında 

“ideolojik ve siyasi amaçlarla eylemlere 

katılmak” ve “Yükseköğretim 

kurumlarında siyasi veya ideolojik 

amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve 

benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak” 

gibi ifadeleri içermektedir. Görüldüğü 

üzere disiplin yönetmeliğindeki bu 

maddeler, her yurttaş gibi öğrencilerin 

de en demokratik hakkı olan siyasi 

eylem ve protestolarını, bir “suç” olarak 

kodlamakta, “Anayasada” bulunan ifade 

özgürlüğünün gereği olan bildiri dağıtma 

ve yaymayı “düzen bozmak” olarak 

görmektedir. 

Eğer bugün, siyasal iktidar, “ileri 

demokrasi”den bahsediyorsa, bunun 

gerçekleşmesi ancak siyasal hak 

ve özgürlüklerin önünün açılması 

ile mümkün olacaktır. Üniversite 

öğrencilerine YÖK aracılığıyla dayatılan 

bu yönetmelik, gerici, apolitik ve 

baskıcı bir demokrasi anlayışının 

bir göstergesidir. Politik eylem ve 

demokratik hak arayışında olan, 

düşünen ve bu düşüncelerini dile 

getiren öğrencilerin, en temel hak olan 

eğitim haklarının elinden alınmasını 

meşrulaştıran bu yönetmelik, demokrasi 

ve özgürlük anlayışıyla tutarlık 

içerisinde değildir. Bu yönetmelik 

uyarınca, öğrencilerin en temel hak olan 

eğitim hakkından mahrum kalması, 

üniversitelerden atılması ve hapishanelere 

kapatılması, bu ülkenin demokrasisine 

olduğu kadar, geleceğine de zarar verici 

niteliktedir. Özgür toplumun özgür 

üniversitelerde yetişmiş aydın bireylerin 

varlığından geçtiği unutulmamalıdır.

Çağdaş, demokratik ve özgür bir 

toplumun savunucuları olarak biz 

mühendisler, yıllardır uygulamada olan 

bu tür bir baskının halen devam ediyor 

olması, siyasal iktidarın demokrasi 

söylemindeki samimiyetsizliği olarak 

değerlendiriyoruz. Son öğrenci 

etkinliklerinde de hemen devreye 

sokulduğu görülen böylesi bir baskının, 

çağdaş ve demokratik geleceğin 

önünde büyük engel oluşturacağını 

ifade ediyoruz. Öğrencileriyle beraber 

özgürleşecek, özerk ve bilimsel 

üniversitelerin oluşması için yapılması 

gereken, çağdaş hukuk normlarında yeni 

düzenlemelerin acilen yapılmasıdır.

“İleri 

Demokrasi” İçin 

Yükseköğretim’de 

Demokratik Reform 

Şart!
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2011 yılı bütçesi TBMM’de iki haftalık 

görüşmeler sonucunda kabul edildi. 

Önceki dönemlerde toplumun çeşitli 

kesimleri tarafından yakından takip 

edilen bütçe görüşmeleri nedense son 

yıllarda artık önemsenmiyor. 

2011 yılı merkezi yönetim bütçesinde, 

bütçe gelirleri 279 milyar lira, bütçe 

giderleri 312,5 milyar lira, bütçe açığı 

33,5 milyar lira, faiz dışı fazla da 14 

milyar lira olarak öngörülmüştür.

Kabul edilen bütçe mantığına göre 2011 

yılı boyunca her bütçede olduğu gibi 

yine tüm halk kesimleri cezalıdır. Öyle 

ki toplam vergi gelirleri içinde kazançtan 

alınan gerçek vergilerin payı yüzde 

32.1 düzeyinde tutulmuştur. Diğer 

taraftan dolaylı vergilerin (kazanandan 

da kazanmayandan da ÖTV, KDV 

gibi dilimlerle alınan) payı ise yüzde 

67.8 gibi yüksek bir orandadır. Bu 

planlamalarla, yıllardır dile getirilen 

Vergi Reformun’dan bahsetmek, yine 

sözde kalmıştır.

Planlama doğrultusunda -ya da plansız!- 

üretim yapmak gibi bir anlayıştan 

uzaklaşılmıştır. Vahşi piyasanın 

kontrolündeki Türkiye’nin ekonomik 

olarak da çıkmaz bir sokakta olduğu 

görülmektedir. Öyle ki 2011 bütçesinde 

yatırım kalemi neredeyse yoktur! Faiz 

giderinin karşısında ise “47.5 milyar 

lira!” yazmaktadır. 

Sanayileşme, yani üretim ekonomisinden 

sapmadan, sanayileşme bilincini 

kaybetmeden, imalat sanayisinin 

güçlü kılınması ve ileri teknolojiye 

sahip üretim sürecinin yaratılması, 

bütçe içerisinde yine yer bulmamıştır. 

Dışarıdan gelecek sıcak para 

uygulamasına bağımlılık anlayışı 

bu bütçede de devam etmektedir. 

Özelleştirmeler durmayacaktır. Bugüne 

dek satışı yapılan yaklaşık 5.000 adet 

tesis ve ülke varlığına başta limanlar, 

otoyollar, şeker fabrikaları, olmak üzere 

yenileri eklenecektir. Özelleştirme 

kapsamında satılan Telekom, 

Tüpraş ve Petkim’in 2010 yılında 

500 kuruluş arasında ilk üç kuruluş 

olması bu ülkenin neler kaybettiğini 

göstermektedir aslında. Her geçen gün 

mali yönden dışa bağımlılığın artmasının 

beraberinde giderek derinleşen siyasi 

bağımlılığı getirmekte olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır.

2011 yılı bütçesinde asgari ücretin 

yanı sıra memura, işçiye, emeklilere 

kısaca tüm emekçilere yoksulluk ücreti 

uygulaması devam edecektir. Yeni 

istihdam alanları yaratılmadığı gibi 

işsizlik oranının yükselmesini engelleyici 

girişimler bulunmamaktadır. 

Eğitimde, sağlıkta, tarımda, 

hayvancılıkta, enerjide, sanayide 

kısaca yaşamın her alanında ülkenin iç 

dinamiklerine göre üretim sürecinin 

geliştirilmesine ilişkin umut verici 

ışık 2011 yılı bütçesinde hakim 

kılınmamıştır. Toplumun olumsuz 

yönde etkileneceği bu süreçten biz 

mühendis ve mimarların da etkilenmesi 

kaçınılmazdır.

Bu nedenlerle, 2011 yılı bütçesi; 

ekonomik ve sosyal kalkınmaya 

odaklanmış, toplumsal refahı gözeten 

bir bütçe değildir. Geniş halk 

kesimlerinden yana olmayan, yalnızca 

seçim ekonomisine odaklanmış, 

böylece ciddi olmaktan uzak bir bütçe 

görünümündedir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası olarak 2011 yılı bütçesinin; ülke 

kalkınmasına, ekonomik ve demokratik 

gelişmesine katkı sağlamayacak, 

emekten, halktan ve toplumdan 

yana olmayan ve üretim ekonomisi 

planlamasından uzak bir bütçe olduğunu 

ifade ediyoruz.

2011 Bütçesi 

Halktan ve 

Toplumdan Yana 

Değil !

HKMO
Aralık 2010
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İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 

(Universal Declaration of Human 

Rights), Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Komisyonu’nun Haziran 

1948’de hazırladığı ve bazı değişiklikler 

yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de 

BM Genel Kurulu’nun Paris’de yapılan 

oturumunda kabul edilen 30 maddelik 

bildiridir.

Bildiri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 

bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin 

güvence altına alınması amacıyla 

hazırlanmıştır.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu 

üyelerinden birisi olarak İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk 

onaylayan ülkeler arasında yer almış 

ve insan hakları konusundaki önemli 

sözleşmelerin büyük bölümüne taraf 

olmuştur. 1950 yılında TBMM’de 

kabul edilmiş, hatta okullarda ders 

olarak okutulması karar altına alınmıştır. 

Ne yazık ki bugüne dek bu karar 

uygulanmamıştır.

Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya 

İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

Bildirinin bazı maddeleri şöyledir:

İnsan: Bütün insanlar özgür, onur ve 

hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve 

vicdana sahiptirler. (madde 1)

İnsan Hakları: En başta yaşam ve 

özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, 

yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler 

de içinde olmak üzere sağlığına ve 

esenliğine uygun bir yaşam düzeyine 

kavuşma; yasanın koruyuculuğundan eşit 

olarak yararlanma; barışçıl amaçlar için 

toplanma ve dernek kurma; evlenme, 

mal ve mülk edinme; çalışma, işini 

seçme özgürlüğü; din, vicdan düşünce 

ve anlatma özgürlüğü hakları, İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisinin temellerini 

oluşturur.

İnsan haklarının özellikleri: Herkes, 

ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da 

her hangi bir başka inanç, ulusal ya da 

toplumsal köken, doğuş ya da herhangi 

bir başka ayrım gözetilmeksizin bu 

Bildiri’de açıklanan bütün haklardan ve 

bütün özgürlüklerden yararlanabilir. 

(madde 2)

Maddelerde Kesinlik: Bu Bildiri’nin 

hiçbir unsuru, içinde açıklanan hak ve 

özgürlüklerin bir devlet, topluluk ya da 

bireyce ortadan kaldırılmasını amaçlayan 

bir etkinlik ya da girişime hak verir 

biçimde yorumlanamaz. (madde 30)

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu 

üyelerinden birisi olarak İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk 

onaylayan ülkeler arasında yer almış 

ve insan hakları konusundaki önemli 

sözleşmelerin büyük bölümüne taraf 

olmuştur.

1215 yılında İngiltere Kralı’na kabul 

ettirilen bildiri olan Magna Carta, insan 

hakları kavramının ilk belgesi sayılır. 

İnsan hakları konusunda yayımlanan 

bir diğer önemli bildiri ise, Amerika’da 

yayımlanan Bağımsızlık Bildirisi’dir. 

“Özgürlük”, “Eşitlik” ve “Kardeşlik” 

gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen 

Fransız Devrimi’nden sonra yayımlanan 

“İnsan Hakları Bildirisi”nde gerçek 

yerini almıştır.

Ne var ki İnsan Hakları Bildirisi’ni 

yayınlayan Amerikan Meclisi, daha 

ertesi gün İngilizlere karşı savaşan ordu 

elemanlarının nöbette uyumalarını 

önlemek için “Kırk kırbaç vurulması” 

cezasını kanunlaştırmıştır!

Fransız Devrimi’nin sağladığı haklar 

sonucu doğan Cumhuriyet, 1792’den 

sonra ancak 8 yıl dayanabilmiş, Bonapart 

diktatörlüğüne teslim olmuştur!

Bildirgenin 10 Aralık 1948’de, BM’de 

kabulünden bugüne dek geçen sürede 

ise yaşanılan savaşlarda yaklaşık 18 

milyon insan yaşamını yitirmiştir. 

Özellikle kadınlar ve çocuklar insan 

hakları ihlallerinin mağdurları olmuştur. 

Hala savaşlar, baskı, işkence, zulüm 

kol gezmektedir. İnsan hakları barış, 

demokrasi, özgürlük ve insanca yaşam 

hakkı söylemleri altında her geçen 

gün daha da derinleştirilerek ihlal 

edilmektedir. Dünyamızı yöneten 

emperyalist-kapitalist sistemin 

egemenliği altındaki milyarlarca insan 

barınma, beslenme, eğitim gibi temel 

insan haklarından yoksun yaşamaktadır.

Sömürüye, baskıya, işkenceye, şiddete, 

sürgüne, savaşa, karşı; ekmek, su, 

özgürlük, barış, eğitim, barınma, 

beslenme... Kısaca insanca yaşamın tesisi 

için insan hakları mücadelesi kazanılması 

gereken önemli bir mücadele olarak 

önümüzde durmaktadır.

Bunun için yasal düzenlemelere ve 

örgütlü olmaya gereksinim vardır.

Yarınlara daha güzel bir dünya bırakma 

adına “İnsan Hakları Günü”nü 

kutluyoruz.

Dünya İnsan Hakları 

Günü’nün 62. Yılını kutluyoruz

HKMO
10 ARALIK 2010
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ABD’nin Türkiye’den isteklerinin 

sonu gelmiyor. Türkiye aydınlarının, 

mühendislerinin, halkının ömrü ABD 

üslerinin (başta İncirlik olmak üzere) 

kaldırılması mücadelesiyle geçti.

Mevcut üslerin kaldırılması bir tarafa, 

“Füze Kalkanı Projesi” ile başta ABD 

olmak üzere emperyalist devletler, 

ülkemizden NATO anlaşmaları 

çerçevesinde yeni üsler talep etmektedir.

Lizbon’da yapılan NATO zirvesinde 

nasıl bir karar alındığı açık olmasa da;

Ülkemizin geleceği için bu kadar önemli 

olan bir kararda TBMM, muhalefet 

partileri, demokratik kitle örgütleri devre 

dışıdır.

Halkın bu savaş ve talan senaryolarından 

haberdar edilmesi önlenmiştir. Aksine 

kamuoyu yanlış bilgilendirmeyle karşı 

karşıyadır. Her alanda olduğu gibi, 

bu konuda da iktidar bilgi kirliliği 

yaratmıştır.

Siyasal iktidara yakın yayın organlarına 

göre “Türkiye istediğini almıştır”. 

Türkiye’den ne talep edilmiştir? Siyasal 

iktidarın istediği nedir? NATO gerçek 

anlamda ne istemektedir?

“Kedinin adı kedidir!” diyerek gerçekleri 

açıklayan Fransa lideri Sarkozy’ye niçin 

daha anlamlı cevap verilme gereği 

duyulmamaktadır?

Füze Kalkanı Sistemi, siyasal iktidar 

ne kadar aksini iddia etse de; 

emperyalizmin, başta İran, Ön Asya 

ve Ortadoğu’nun geleceğini yeniden 

şekillendirmek üzere bugünden atılan 

önemli projelerinden biridir.

Siyasal iktidarın, komşularımızla “sıfır 

problem” sloganı çökmüştür! Bu 

sloganın “kazanma-kaybet” eksenine 

oturtulduğu ortaya çıkmıştır. 

Durum Türkiye 

açısından açıktır!

“1 Mart Tezkeresi”nden ağzı yanan 

uluslararası güçler bu kez çorbayı yavaş 

ısıtarak önümüze sürmektedirler.

Bu işin sonu, topraklarımıza, 

tarihimizde, emperyalizmin en büyük 

üslerini konuk etmekle bitecektir.

İş bittiği halde “Komutanın kimde 

olacağı belli değil!” diyerek kamuoyu 

oyalanmaktadır.

Bundan önceki ABD-NATO-Türkiye 

ilişkileri göz önüne alındığında sonuç 

“Memet nöbete?” biçiminde olacaktır.

Biz mühendisler, emekten, halktan, 

demokrasiden, barış ve eşitlikten 

yana tavır koyan, ülkenin kalkınması, 

gelişmesi, bağımsızlığı ve özgürlüğü 

yönünde uğraş veren, bu ülkenin aydın 

insanları olarak, Lizbon’da neler olup 

bittiği konusunda kamuoyunun doğru 

ve açık bir biçimde bilgilendirilmesinin 

gerekliliğini ısrarla ifade ediyoruz.

Ekonomik ve siyasi yönden her geçen 

gün dışa bağımlılığı gittikçe derinleşen 

bir politikanın izlenmesinin beraberinde 

siyasal iktidarın elini kolunu bağlı 

konuma getirdiğini görüyoruz.

Bu ağır talepler karşısında dayanılması 

gereken gerçek gücün yabancı projeler 

değil, halkın iradesi olduğunu siyasal 

iktidara anımsatmak istiyoruz.

YENİ 

ÜSLER 

DEMEKTİR!

FÜZE 

KALKANI 

PROJESİ
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Hrant Dink öldürüleli 4 yıl oldu. Bu 

elim olay, Türkiye’de yıllardır devam 

eden suikastlar, faili meçhul cinayetler 

ve katliamlara eklenen yeni bir kara sayfa 

olarak tarihimize geçti. Aynı zamanda 

bu, Sabahattin Ali’nin katledilişinden 

günümüze dek devletin aydınlarına 

kökleşmiş düşmanlığı sonucu illegal ve 

gayri-meşru örgütlenmelerin, kurum ve 

kişilerle olan bağını ve ortaklığını bir 

kez daha gözler önüne serdi. İnsanlarla 

ayrım yapmadan konuşmak isteyen, 

barış taraftarı ve sağduyu ile siyaset 

yapan ender gazetecilerden biri olan 

Hrant Dink’in, böylesi bir ortaklıkla 

planlı bir şekilde öldürüldüğü gerçeği, 

Dink ailesi avukatının davaya ilişkin son 

raporunda da görülmektedir. Bu rapora 

göre; “Tüm resmî/siyasi aktörlerin Hrant 

Dink’in öldürülmesinde, cinayetin 

önlenmemesinde, gerçek faillerin ortaya 

çıkarılmamasında sorumluluğu vardır.”

Hepimiz biliyoruz ki, gerçek suçlular 

cezalandırılmadığı sürece, adalet 

sağlanmış olmayacaktır. Böylesi bir leke, 

adaletin keskin kılıcıyla aklanmadığı 

ve ortadan kaldırılmadığı sürece, bu 

haksızlığı yaşayan ve acıyı paylaşan 

toplumun vicdanının ilelebet tatmin 

olmayacağı bir gerçektir. Bu durum 

özelinde, 4 yıldır yerini bulmamış 

“adalet”in gecikmesinin nedeni, siyasal 

iktidarın, bu konuda adaletin sağlanması 

için samimi bir faaliyette bulunmamış 

olmasıdır.

Bilinmelidir ki, cinayetin öncesinde 

ve sonrasında sergilenen böylesi bir 

sorumsuzluk, toplumun adalet ve vicdan 

duygularını rahatsız etmektedir. 2000’li 

yılların Türkiye’sinde böyle bir adalet 

anlayışının varlığı, demokratik, özgür ve 

çağdaş bir toplum için endişe vericidir. 

Toplumun duyarlı her yurttaşı gibi, 

biz mühendisler de, yaşanılmakta 

olan bu sürecin ardındaki karanlığın 

aydınlatılması, organize çetelerin ve 

katillerin cezasız bırakılmaması, Hrant 

Dink ve onun acısını paylaşanlar için 

gerçek adaletin bir an önce sağlanması 

talebimizi bir kez daha yineliyoruz.

HRANT
DİNK
için

ADALET

5 Ocak 2011 tarihinde, Ankara 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi 

ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

öğrencilerinin, ODTÜ Kampüsü 

Ana Giriş Kapısı’nda biraraya gelerek 

düzenledikleri “Polise, YÖK’e, AKP’ye 

BAŞKALDIRIYORUZ” konulu 

basın açıklaması eylemi polisin sert 

müdahalesiyle karşılaştı. 

Öğrenciler, Kampüs çıkışında 

biraraya gelip, AKP Parti Binası’na 

yürüyecek ve eşit, parasız, bilimsel 

eğitim istediklerini bildiren bir basın 

açıklaması yapacaklardı. Fakat, Aralık 

2010’da Başbakan’ın İstanbul’daki 

Rektörler ile yaptığı buluşmayı protesto 

etmek isteyen İstanbul Üniversitesi 

öğrencilerinin Dolmabahçe’de, yine 

Başbakan’ın Bilim ve Teknoloji Yüksek 

Kurulu toplantısını protesto etmek 

isteyen ODTÜ’lü öğrencilerin kendi 

kampüslerinde uğradıkları polis şiddeti, 

bu eylem girişiminde de devam etti. 

Bütün yurttaşlar gibi öğrencilerin de en 

demokratik hakkı olan Anayasa’nın 34. 

maddesinde yer alan “protesto etme” 

hakkı, polis şiddeti, gaz bombaları, 

tazyikli sular ve coplar ile gaspedildi. 

Öğrenci eylemlerine yapılan 

müdahaleler, aynı zamanda 

üniversitelere, bilime, eğitime, hak 

arayışına, demokrasiye ve adalete 

yapılan müdahaleler olduklarından, 

siyasal iktidarın şiddet uygulayan 

müdahalelerini ve otoriter-baskıcı 

tavrını kınıyor, özgürlük ve demokrasi 

yolundaki öğrencilerin mücadelelerini 

destekliyoruz. 

Üniversitelerde ne sivil ne de resmi polis 

istemiyor, öğrencilerin baskıcı ve yasakçı 

bir üniversitede bu ülkenin geleceğini 

özgürce çizemeyeceğini söylüyoruz. 
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Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, ODTÜ Kampüsü Ana Giriş 
Kapısı’nda biraraya gelerek düzenledikleri “Polise, YÖK’e, AKP’ye 
BAŞKALDIRIYORUZ” konulu basın açıklaması eylemi polisin sert 
müdahalesiyle karşılaştı

Öğrencilere Karşı 

Saldırılar Devam Ediyor...



35Basına ve Kamuoyuna
Harita Bülteni Șubat 2011

HKMO
OCAK 2011

2009’dan bu yana TBMM 

komisyonlarında bulunan İller Bankası 

Genel Müdürlüğü’nün Anonim Şirkete 

dönüştürülmesi hakkında Yasa tasarısı 

TBMM Genel Kurulu’nda 26.01.2011 

tarihinde kabul edildi.

Kanun değişikliğiyle; belediyelerin 

arkasındaki kamu teknik desteği ve 

finansmanının çekileceği, yerel yönetim 

birimlerinin banka ortaklığının işlevsiz 

konuma getirileceği, bankanın “yerel 

yönetim ortaklığı” özelliğini kaybederek, 

bankacılık kurallarına tabi özel bir banka 

işlevi gösterecek yapıya dönüştürüldüğü, 

yerel yönetimlerin İller Bankası’ndan 

aldıkları düşük faizli kredi olanaklarının 

sona erdiği, İller Bankası’nın uluslar arası 

finans kuruluşlarından borç para bularak 

yerel yönetimlere ulaştırmada aracılık 

faaliyetlerine gireceği, yerel yönetimlerin 

uluslar arası finans kuruluşlarına 

borçlanmalarının önü açılarak yüksek 

faizli dış borçlanmanın hızla artacağı, 

bu borçlanmada uluslar arası hukuk 

kuralları geçerli olacağından borçların 

geri ödenmesinde yaşanılan sıkıntılarda 

yerel yönetimlerin gelirlerine uluslar arası 

finans kuruluşlarınca el konabileceği, 

bu borçlanmanın, yerel yönetimlerin 

taşınmazlarının da satışına yol açabilecek 

sonuçlar doğurabileceği, bankada görevli 

657 sayılı devlet memuru kanununa 

tabi kadroların iptal edilerek, A.Ş’de 

kalacak personelin sözleşmeli olarak 

çalıştırılacağı, kadroları iptal edilerek 

havuza gönderilen mevcut deneyimli 

teknik personelin birikimlerinin bu 

yaklaşımla yok olacağı, görülmektedir.

Bugün İller Bankası’nda yaşanan süreç 

uzun yıllardır ülkemizde uygulanan 

kamusal hizmet alanlarının tasfiyesinin 

bir örneğidir. İller Bankası’nın 

özelleştirilmesinin önemli bir 

adımlarıdır.

Neoliberalizmin savunucularına 

göre, İller Bankası tasfiye edilmesi 

gereken bir kamu kuruluşudur. IMF, 

Dünya Bankası ve uluslar arası ticari 

kuruluşların gözünün Türkiye’deki yerel 

yönetimler ve hizmet alanları üzerinde 

olduğu bilinmektedir. Yerel yönetimlerin 

mühendislik, mimarlık ve altyapı 

hizmet alanları dikkate alındığında yıllık 

milyarlarca dolarlık bir yatırım alanı 

olduğu görülmektedir. İller Bankası’nın, 

yerel yönetim hizmet alanlarındaki 

görevlerinin sona ermesiyle küresel 

sermayenin boş bırakılmış bu alanlara 

ulaşması çok daha kolay hale gelecektir.

Türkiye’de her geçen gün dış ticaret 

açığının katlanarak büyüdüğü, 

ekonomik yönden dışa bağımlılığının 

giderek arttığı göz önüne alındığında, 

İller Bankası’nda yapılan bu değişiklikle 

yerel yönetimlerin dış borca bağımlı hale 

getirilmesi, ekonomik, siyasal ve sosyal 

yönden giderek derinleşen bir bağımlılığı 

beraberinde getirecektir. 

Yukarıda belirttiğimiz gerekçeleri ve ülke 

gerçeklerini göz önünde bulundurularak; 

2948 belediyenin uluslar arası finans 

kuruluşlarına bağımlı hale gelmemesi, 

Cumhuriyet kurumlarımızdan olan İller 

Bankası’nın özelleştirme sürecinde adım 

adım yok edilmemesi için TBMM’de 

kabul edilen “İller Bankası A.Ş. 

Hakkında Kanun”un Cumhurbaşkanlığı 

makamınca onaylanmamasını ve 

TBMM’ye iade edilmesi talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

İller Bankası Yasa 

Tasarısı TBMM Genel 

Kurulunda Kabul 

Edildi

CUMHURBAŞKANINA 

MEKTUP
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2009’dan bu yana TBMM 

komisyonlarında bulunan İller Bankası 

Genel Müdürlüğü’nün Anonim Şirkete 

dönüştürülmesi hakkında Yasa tasarısı 

TBMM Genel Kurulu’nda 25 Ocak 

itibariyle görüşülmeye başlandı.

Ülkemizde toplumsal ve kamusal alanın 

her aşamasının neo-liberal politikalar 

ekseninde’reform’adı altında yeniden 

yapılandırılması sürecinde en büyük 

değişim devletin kendi yapılanmasında 

ve kurumlarında gerçekleştirilmektedir. 

Devletin kamu hizmet alanından 

çekilme politikasına paralel olarak 

kamu kurumlarında özelleştirmeler bir 

bir yaşanmakta, kamu kuruluşlarının 

kuruluş ve teşkilat yasaları bir bir 

değiştirilmektedir. Köy Hizmetleri, 

Etibank, Sümerbank, Tüpraş, Tekel, 

Telekom, Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

gibi kurumların tasfiyesi birkaç yıl gibi 

kısa bir sürede yapılmış ve pek çok 

kamusal hizmet veren kurum bu sürece 

dahil edilmiştir. 

Kamu hizmet alanında yürütülen 

düzenlemelerden biri olan İller 

Bankası’nda yaşanan süreç ise 

2006’dan bu yana’resmi’anlamda 

sürdürülmektedir. Bugün ise siyasi 

iktidar, tüm kesimlerden tasarıya dair 

gelen karşı seslere kulaklarını kapatarak 

son adımı atmaktadır. Geçtiğimiz 

yasama döneminde tasarıyı meclisten 

geçiremeyen siyasi iktidar, bu defa elini 

hızlandırmış, seçimden önce kanunu 

çıkarma telaşına düşmüştür. Kanun 

tasarısı ile özelleştirme yerel hizmetler 

alanına girmektedir. 

İller Bankası hakkındaki yasa tasarısı 

mevcut haliyle kanunlaşırsa İller Bankası 

“yerel yönetim ortaklığı” özelliğini 

kaybederek, bankacılık kurallarına 

tabi özel bir banka işlevi gösterecek 

yapıya dönüşecektir. İller Bankası, 

bugün ortakları olan belediyelere düşük 

faizle kredi verirken; artık Bankacılık 

esaslarına göre kredi verecektir. Bugüne 

kadar en düşük faizli krediyi veren 

İller Bankası’nın, A.Ş.’ye dönüşmesi, 

yurtiçi ve yurtdışı kredilerine “aracılık” 

etmesi ile birlikte, Banka temel amacı 

olan, yerel yönetimlere yönelik yerel 

yatırımların gerçekleştirilmesini 

sağlayamayacaktır. 

Belediyelerin uluslararası finans 

kuruluşlarına borçlanmasında aracı 

kurum haline getirilecektir. Diğer 

yandan İller Bankasındaki 657 sayılı 

kamu personeli kadroları tasfiye 

edilecektir. Kurumun 80 yıllık deneyim 

ve birikimi dağıtılacaktır. Ne anlama 

geldiği henüz bilinmeyen (!) özel 

sözleşmeli kadrolar oluşturulacaktır. 

Bu kadrolara kimlerin nasıl ve hangi 

kriterlere göre atanacağının ise siyasal 

iktidarın tavrına göre şekilleneceği 

bilinmektedir. 

Ülkenin ilk planlı kalkınma döneminden 

bu yana var olan, savaşın ve yıkıntıların 

ardından ayağa kalkmaya çalışan bir 

ülke için kaynak yaratan, teknik hizmet 

sağlayan, binlerce mühendisi, mimarı, 

şehir plancısını Anadolu’da halkla 

buluşturan İller Bankası, ortakları 

olan belediyelerin görüşü alınmadan 

bu kimliğinden koparılmaktadır. 

Günümüzde yerel yönetimlerin altyapı, 

su, kanalizasyon, vb. hizmetlere olan 

gereksinimin giderek arttığı bir dönemde 

İller Bankası, tüm birikimi, tarihi ve 

varlığıyla tasfiye ediliyor.

Odamız İller Bankası’nın tasfiyesi ile 

ilgili 2006 yılında başlayan süreçten bu 

yana yaptığı çalışmalar ve yayımladığı 

raporlarla İller Bankası’nın ve yerel 

yönetimlerin piyasa koşullarına 

teslim edilmemesinin gerektiğini her 

platformda dile getirmektedir. 

İller Bankası’na sahip çıkma çağrımızı 

bir kez daha yineliyoruz. Çağrımız 

Milletvekillerinedir. Çağrımız bankanın 

ortağı olan yerel yönetimleredir. 

Çağrımız ülkenin özgürleşmesi ve 

bağımsızlığından yana olan herkesedir. 

Saygılarımızla.

İller Bankası 

Yasa Tasarısı 

TBMM Gündeminde
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Günlerdir, öğrenci eylemlerini ve siyasal 

iktidarın bu eylemler karşısındaki tavrını 

hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz.

Öğrencilerin burnu kırıldı, hamile bir 

öğrenci çocuğunu düşürdü, yumurta 

atan öğrenciler ise siyasal iktidarın bir 

bakanı tarafından “beyinsiz” olarak 

nitelendi!

Oysa, geleceğimizi teslim edeceğimiz 

öğrencilerin, yıllardır ülkede olup 

bitenlere karşı suskunluklarına yalnızca 

kamuoyunun duyarlı kesimleri değil, 

veliler, hatta öğretim üyeleri bile tepki 

göstermeye başlamıştı.

Çünkü Türkiye öğrenci gençliği, bir 

zamanlar, bulundukları ortamlarda 

ekonomi/politik tartışması yapıyor, 

Ehrenburg’un “Paris Düşerken” 

romanını, Şevket Süreyya Aydemir, 

Doğan Avcıoğlu ya da “Asya Tipi 

Üretim Tarzı”nı saatlerce konuşuyordu. 

Mutlulukları halkın mutluluğu idi. 

İşçini, köylünün, emekçi halkın 

yanında; mahallede, fabrikalarda, 

tarlalarda maden ocaklarında onlarla 

birlikte özgür, bağımsız ve sömürüsüz 

bir Türkiye için kol kola omuz omuza 

idiler. 

Bu duyarlılık 12 Askeri darbesiyle yok 

edildi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi bir 

anlamıyla da 1950’li yıllardan bu yana 

yurtseverlik ateşiyle ülke gündeminde söz 

sahibi olan öğrenci gençliğin üzerinden 

tanklarla geçmek için yapılmıştı. 

Üniversitelerimiz, özellikle son otuz 

yılın dayattığı ekonomik modelde mali 

ve bilimsel özerkliğini yitirmiş, kimlik 

değiştirerek demokratik özelliğini 

kaybetmiş, bugün, öğrenci arz talep 

piyasasında pazar arayan, sermaye 

ihtiyaçlarına göre insan yetiştiren meslek 

okullarına indirgenmiştir.

12 Eylül darbecileri ve uzantıları, 

üniversitelerin asli unsuru olan 

öğrencileri, sonu gelmeyen ezbercilik 

anlayışı içerisinde metafizik dogmalar ve 

yozlaşma arasına sıkıştırmayı başardılar. 

Araştıran, düşünen ve sorgulayan 

üniversite gençliğini susturmak için her 

şey yapılmalıydı. Ve yapıldı da. Son 

dönemlerde sadece Türkiye’de değil 

dünyada öğrenciler üniversite-eğitim 

sorunlarından hareketle uygulanan 

politikaları sorgulamaya başladılar.

Son günlerde siyasal iktidara karşı 

protestoda bulunmak, Başbakan’a, 

rektörlerle toplantı yaparken sorunları 

anlatmak için 50-60 kişi de olsa 

toplanmak, siyasal iktidarca -12 

Eylül döneminin devamı olduğunu 

kanıtlarcasına- çok büyük suç sayılıyor.

Öyle ki Ankara ve İstanbul’da 

bu eylemlerin yapıldığı günlerde, 

İngiltere’de bir grup öğrenci Prens 

Charles ve eşi Camilla’nın aracını 

“yumurta yağmuruna!” tuttu. 

Yine bu günlerde öğrenciler, İtalyan 

meclisinde, “Üniversitelerde bütçe 

kısıtlaması ve özelleştirme” öngören 

tasarının görüşülmesine son verilmesini 

için eylemde olduklarını görüyoruz. 

Başkent Roma ve Milano’daki gösteri 

ve yürüyüşler nedeniyle trafik felç 

olurken, öğrenciler kendi mekanları olan 

fakülteleri terk etmeyerek mücadelelerini 

yükseltmeye, dünya kamuoyuna mesaj 

vermeye devam etmektedirler.

Milano, Catania, Trieste, Pisa, Perugia 

ve Bologna’da tren istasyonları, Bari’de 

Cavour caddesindeki köprü, Cosenza’da 

otoban, Catania’da ise devlet televizyonu 

RAİ’nin bürosu gün içinde öğrencilerin 

eylemlerine sahne oldu.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri, 

yüksek öğretim kurumlarında bütçe 

kısıtlamasının yanı sıra özelleştirmeye de 

kapı aralayan tasarının görüşülmesine 

son verilmesini istiyorlar.

Verdikleri mücadeleyi, ekonomik/

demokratik taleplerin yanında 

Dünyayı yöneten neoliberal anlayışlarla 

mücadeleyle birleştirmek istiyorlar. 

Bölgemizi ve ülkemizi Hiroşima’ya 

atılan bombanın üç yüz katı etkide 

füzelerin hedefi haline getirecek “Füze” 

projeleriyle donatmak isteyenlerle, 

öğrencilere biber gazını reva gören 

güçlerin aynı merkezden olduklarını 

biliyoruz.

Öğrenci Eylemleri, 

Siyasal İktidarın Tavrı 

ve Düşündürdükleri
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Tam İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin kabul edilişinin 

62. yıldönümü olan bu günlerde, 

beyannamenin 30 uncu maddesindeki 

“İnsan hakları, insan olmanın 

kazandırdığı haklardır!” maddesini 

siyasal iktidara anımsatmak istiyoruz.

On yedinci yüz yıl iktidarları 

anlayışlarında kalmış, “Egemen 

İktidar”, “Disiplin İktidarı”, “Güvenlik 

İktidarı” türü niyetleri, “Hizaya 

getirme”, “Özgürlük bahşetme” gibi 

uygulamaları, “İleri demokrasi!” söylemi 

ile bağdaştıramıyoruz.

“Bütünüyle şiddet araçları temelinde 

ayakta duran bir iktidar hiçbir zaman var 

olmamıştır. 

Egemenlik aracı işkence olan totaliter 

yönetici bile, iktidarı için bir tabana 

ihtiyaç duyacaktır!...”

Filozofl arın ve tarih babanın bu sözünü 

siyasal iktidara anımsatmak isteriz.

İşte bunun için üniversite öğrencilerinin 

haklı taleplerini ve uyanışlarını 

desteklediğimizi belirtiyoruz.

HKMO
ARALIK 2010

3 Şubat 2011 günü, Ankara OSTİM’de, 

“iş kazası” olduğu iddia edilen iki 

patlama meydana geldi ve çok sayıda 

işçi yurttaşımız (resmi rakamlara göre 

20 kişi) hayatını kaybetti. Yaralıların 

ise sayısı bile net olarak kamuoyuna 

açıklanmadı. İlk bakışta, iş sağlığı ve iş 

güvenliği önlemlerinin ve denetiminin 

yetersizliği izlenimi verilmeye çalışılsa 

da, söz konusu patlamaların olduğu iş 

yerinin işletme ruhsatının bile olmadığı 

kısa sürede anlaşıldı. 

Dünyada iş kazaları sıralamasında ön 

sıralarda olan ülkemizde, vahim kazalar, 

benzer acılar sürekli yaşanmaktadır. 

Yaşanan iş kazaları ve sonrasında gelen 

ölümler, fabrikalarda, atölyelerde, maden 

ocaklarında, sanayi bölgelerinde ruhsatsız 

ve denetimsiz işyerlerinde ve güvencesiz 

koşullarda çalışan emekçilerin, 

işçilerin hayatlarının hiçe sayıldığını 

göstermektedir. Aslında OSTİM’de 

yaşanan ölümler ülkemizdeki mevcut 

çalışma koşulları, iş güvenliği ve işçi 

sağlığı konularında yürütülen ekonomik 

politikaların ve yasal düzenlemeleri 

acizliğini bir kez daha gözler önüne 

sermiştir. Bilinmelidir ki, “Torba 

Yasa”, böylesi sonuçların doğmasına 

sebep olabilecek uygulamayı daha da 

derinleştirmektedir. 

Söz konusu yasa, OSTİM’de 

kaybettiğimiz ve iş kazası riskiyle 

yaşayan binlerce işçinin sorunlarıyla ve iş 

denetimi ile ilgilenecek kişilerin, uzman 

değil, sıradan memurlar olabilmesini 

yasalaştırmaktadır. Aynı gün içerisinde, 

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya 

gelen ve copla, biber gazıyla karşılanan 

çalışanlar; “Torba Yasa”nın geri 

çekilmesi için eylem yaparken bunların 

bilincindeydiler.

Bu bakımdan, OSTİM’de yaşanan 

ölümlerin, yaralanmaların, çalışanlara 

dayatılan çalışma koşullarıyla birlikte 

düşünülmesi gerekmektedir. Bu iş 

kazaları ve benzer sıkıntıları daha da 

artıracak olan “Torba Yasa”ya karşı, 

çalışanların, demokratik hakları için 

gösterdikleri tepkileri, cop, biber gazı 

ve soğuk Ankara ayazında tazyikli su 

ile dağıtılması da siyasal iktidarın işçi 

düşmanlığı ve temsil ettiği sermaye 

sınıfının isteklerini hayata geçirme 

politikalarının kanıtıdır.

Biz mühendisler, kötü çalışma 

koşullarında emekçi yurttaşları bulan 

ölümlerin, işçilerin sorumsuzluğuyla 

açıklanamayacağını ve bu ölümlerin 

ortak bir kader olarak görülemeyeceğini 

ifade ediyoruz. Daha önce de meydana 

gelen DAVUTPAŞA, TUZLA, 

KEMALPAŞA, DURSUNBEY’de 

yaşananlar gibi, OSTİM’deki 

ölümler de, iş sağlığı ve güvenliği 

politikalarındaki yapısal sorunlara 

işaret ediyor. Sorumluları uyarıyoruz; 

mevcut mevzuat ve yanlışlardan geri 

dönülmediği müddetçe benzeri olaylar 

sürecek. Toplum olarak benzer olayları 

ve benzer acıları tekrar yaşamamak için, 

siyasal iktidarı, yasal düzenlemeleri ve 

diğer ekonomi politikalarını, çalışanların 

hayatlarına birincil derecede önem 

vererek şekillendirmeye ve uygulamaya 

davet ediyoruz. 

Ostim’de Yaşananlar 

Kader Değildir...

HKMO
ŞUBAT 2011
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Bilindiği üzere, 1980`de hazırlığı 

yapılan ve darbe sonrası süreçte 

uygulamaya konulan 24 Ocak Kararları 

ile Türkiye ekonomisi ciddi yapısal 

bir dönüşüme girmiştir. Bu dönüşüm, 

uluslararası ölçekte gelişmeye başlayan 

neo-liberalizmin ülkemiz ekonomi ve 

siyasetine tepeden inerek yerleşmiştir. 

Bu dönüşümün temelinde amaçlanan, 

ekonominin serbest pazar ve sermaye 

çıkarları doğrultusunda şekillendirilmesi 

olmuştur. Türkiye bu günlerde, “Torba 

Yasa”nın getirecekleri ile ekonomide 

ve siyasette çok ciddi benzer bir 

dönüşümün eşiğindedir. Bu yasa, “Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı” adıyla 27.9.2010 tarihinde 

Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılmış, 

29.11.2010 tarihinde TBMM`ye 

sunulmuş ve 3 Aralık’ta da “Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi”ndeki ek maddelerle 

genişletilmiştir. Belirtmeliyiz ki, 

1980 24 Ocak Kararları ile başlayan 

dönüşüm, söz konusu “Torba 

Yasa” ile amaçlananlarla beraber 

tamamlanmak istenmektedir. Çünkü 

söz konusu kanun, Türkiye`de işçileri, 

memurları ve bütün bir gelecek kuşağı, 

sermayenin çıkarları altında ezmeyi 

ve ekonomik ve siyasi alanda yeni bir 

tahakküme tabi tutmayı amaçlayan 

maddeler içermektedir. Bu maddelerin 

yasalaşması halinde başta emekçiler 

olmak üzere götüreceklerinden bazılarını 

hatırlatmakta fayda görüyoruz:

Kanun Tasarısının 23. Maddesinde[1], 

asgari ücret tanımında yer alan 16 yaş, 

18 yaşına çekilmektedir. Böylece, asgari 

ücrete tabi olan 16-18 arasındaki genç 

işçilerin ücreti, net 599 liralık asgari 

ücret 518 liraya düşecektir.

Kanun Tasarısının 54. Maddesinde[2], 

meslek liselerinde staj yapan öğrencilere 

ödenek miktarın, asgari ücretin net 

tutarının üzerinden hesaplanması 

yasalaşmaktadır. Buna göre, meslek 

liselerinde staj yapan öğrencilerin 

aldıkları asgari ücretler 229 TL`den 178 

TL`ye çekilmek istenmektedir.

Kanun Tasarısının 56. Maddesinde 

[3], tekstil sektöründe taşeronlaşmanın 

sonucu doğan bir hastalık olan 

silikozis`in, meslek hastalığı olarak kabul 

edilmediğini görüyoruz. Bunun anlamı, 

meslekleri sebebiyle yakalandıkları 

silikozis hastalığı sebebiyle mağdur olan 

kot taşlama işçilerinin, meslek hastalığına 

tanınan haklardan yararlanamayacak 

olmasıdır. Silikozis`in bir meslek 

hastalığı olduğunun bilinmesine rağmen, 

kayıt dışı, kaçak ve sigortasız çalışmanın 

hüküm sürdüğü kot taşlama işinin 

mevcut halinin devamı öngörülmektedir. 

Kanun Tasarısının 59. Maddesinde [4], 

18-29 yaş arası işçilere ödenmesi gereken 

sigorta primi, işsizlik sigortası fonundan 

karşılanabilecek. Bunun anlamı, zaten 

işçilerden kesilen fonların, işverenlere 

bir vergi indirimi olacağıdır. Fakat 

aynı zamanda, işverenlerin bu prim 

desteğinden yararlanabilmesi adına, 29 

yaş üstü olan çalışanları işten çıkarması 

ya da hiç işe almaması da ihtimaldir.

Kanun Tasarısının 62. Maddesinde [5], 

yirmi beş yaş altı genç işçilerin “deneme 

süresi”, 2 aydan 4 aya çıkartılmaktadır. 

Bu düzenleme, gençlerin dört ay 

çalıştırıldıktan sonra işten çıkarılmalarını 

kolaylaştırmakta ve meşrulaştırmaktadır.

Kanun Tasarısının 61. Maddesinde 

[6], kısa süreli işçi çalıştırma 

yasallaşmaktadır. “Çağrı üzerine 

çalışma”, “evden çalışma” ve “uzaktan 

çalışma” gibi tanımlar, bu maddede 

bir istihdam bolluğu gibi sunulmakta 

fakat aslında çalışma süresini işverenin 

keyfine bırakıp, işçiyi esnekliğe ve 

kuralsızlığa mahkûm etmektedir. Ayrıca 

Torba Yasa’nın 

Gerçekleri
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bu düzenleme, özellikle kadın emeğinin 

güvencesiz ve sendikasız kullanılmasını 

yasallaştırarak, ülkemizdeki kadın 

sorununu pekiştiren ve kadınların 

taleplerini görmezden gelmektedir.

Kanun Tasarısının 73. Maddesinde 

[7], devlet kurumları içerisinde yukarı 

derecelerdeki kadrolara yükseltilme 

şartlarından biri olan “sicil bakımından 

üst derecelere yükselebilecek nitelikte 

olmak” şartı çıkarılmaktadır. Buna göre, 

üst düzey yöneticilerin özel sektörden 

atanmaları mümkün hale gelmektedir. 

Ayrıca, dışarıdan atanan üst düzey 

personelin özel sektörde ya da serbest 

meslek sahibi olarak kamu dışında 

çalıştığı sürelerinin tamamı, devlet 

kurumlarında fiilen çalıştığı sürelere 

dâhil edilmesi söz konusudur.

Kanun Tasarısının 64. Maddesinde 

[8], turizm işletme ve işyerleri için 

denkleştirme süresinin dört aya 

çıkarılması öngörülmüştür. Buna göre, 

turizm sektöründe dönemlik yani 

mevsimlik çalışan işçilerin, kalıcı bir 

istihdama ulaşmadan, 4 ay gibi kısa bir 

süre için çalıştırılmasının yolu açılmıştır. 

Bu, mevsimlik işçi çalıştırmanın, belgeli 

ve ruhsatlı biçimidir.

Kanun Tasarısının 65. Maddesinde [9], 

işçilerin, iş ile ilgili ve sözleşmeden doğan 

şikâyetlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı bölge müdürlüklerindeki 

görevli memurlar aracılığıyla 

yapılmasının önü açılmaktadır. Oysa 

bu konu, ciddi uzmanlık isteyen 

denetim ve inceleme işidir. Bu işin düz 

memurlar eliyle yaptırılması, işçilerin 

şikâyetleri konusunun geçiştirilmesine ve 

işlemlerinin yavaşlamasına sebep olabilir 

niteliktedir.

Kanun Tasarısının 72. ve 82. 

Maddelerinde de, başarı ve performans 

faktörleri kıdem atlama gibi konularda 

öncelikli hale getirilip, çalışma yaşamına 

rekabet anlayışı dâhil edilmekte, 

dayanışma ve kolektif hareket etme 

anlayışı bastırılmaktadır.

Kanun Tasarısının 77. Maddesinde 

[10], işçilerin çalışma saatleri ve vardiya 

düzenlemeleri tamamen kuruma 

bırakılmaktadır. Buna göre, vardiya 

düzenlemelerinde eşit bir dağıtımın 

yapılması zorlanacak, bu konuda işçilerin 

herhangi bir söz hakkı olmayacak, 

iş tamamen kurum başkanının 

kontrolünde olacaktır. 

Kanun Tasarısının 93. Maddesine 

eklenen “Geçici 25. Madde”de, 

“özelleştirme işlemleri tamamlanarak 

devir işlemleri sonuçlandırılan ve 

devralan tarafından özelleştirme öncesi 

duruma dönülmesine imkan vermeyecek 

şekilde devredilen kuruluş için üretim 

amaçlı yatırım ve buna bağlı ticari, 

mali ve hukuki tasarrufta bulunmuş 

olanlara ilişkin mahkemelerce verilen 

iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarıyla 

ilgili olarak İdarece herhangi bir işlem 

tesis edilemez, bu konuda açılan 

davalardan feragat edilir.” denilerek 

özelleştirmeler yargı kararlarından 

kaçırılmakta, idarenin yargı kararlarına 

adeta uymaması, suç işlemesi teşvik 

edilmektedir.

Bu düzenlemeyle, özelleştirmeye karşı 

açılan “yürütmeyi durdurma”, “iptal” 

kararlarının alındığı davalar ortadan 

kaldırılarak, haklarında bu kararların 

alındığı pek çok özelleştirme uygulaması 

yasal statüye kavuşmuş olacaktır. 

Böylece, bir dizi özelleştirmeyi, kamu 

yararına aykırı olduğu gerekçesiyle, iptal 

eden Danıştay kararları yürürlükten 

kalkacak ve özelleştirmelerin önü 

tümüyle açılmış olacaktır. Anayasa 

değişikliği ile özelleştirmelerde yargının 

yerindelik denetiminin kaldırılmasının 

ardından, bu kanunun yasalaşması 

durumunda özelleştirmelerde yargı 

denetimi kaldırılarak, özelleştirmelere 

ilişkin irade tamamen yürütmeye 

geçecektir.

Kanun Tasarısının 97. Maddesinde, 

8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı 

Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 

ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 

12. Maddesine “Yap İşlet-Devret modeli 

ile yapılacak projelerde 4.1.2002 tarihli 

ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 

tabi olunmadan müşavirlik hizmet 

alımı yapılabilir. Söz konusu hizmet 

alımına ilişkin esas ve usuller Bakanlar 

Kurulu kararı ile belirlenir.” eklenerek 

Kamu İhale Kanunu hükümlerinden 

kaçılmıştır. Ayrıca eklenen “Ek madde 

1”de “Bu çerçevede yapılacak yatırım 

ve hizmetler için görevli şirketin 

mülkiyetine bırakılacak olan mülkiyeti 

kamu kurum veya kuruluşlarına (kamu 

iktisadi teşebbüsleri dahil) ve Hazineye 

ait taşınmazlar ve Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan yerler için 

kullanım bedeli ve hazine payı alınmaz.” 

denerek kamu arazileri adeta gözden 

çıkarılmaktadır.

Kanun Tasarısının 109. Maddesinde 

[11], il özel idareleri veya belediyelerin 

sürekli işçi kadrolarında çalışan “ihtiyaç 

fazlası” işçilerin, Milli Eğitim Bakanlığı 

ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra 

teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına 

atanması gündeme getirilmektedir. Buna 

göre, belediyelerde çalışan işçiler, söz 

konusu müdürlüklerin farklı illerdeki 

birimlerine yollanması ve yeni işine 

beş gün içinde başlaması zorunluluğu 

yasallaşmaktadır. İşçilere dayatılacak 

olan bu değişiklik, onların yaşamında 

ciddi sorunlar yaratabilecek niteliktedir. 

Ayrıca, nakil edilen işçinin, daha önce 

çalıştığı kurumdan alacaklarını tahsis 

edemeyeceği de söz konusudur.

Bu maddeler ve onların uygulanmasında 

yaratacağı muhtemel sorunlar ve 

sıkıntılar ışığında değerlendirildiğinde, 

“Torba Yasa”, işçiler, memurlar 

ve tüm emekçiler için kaygı verici 

boyuttadır. Türkiye`de en temel insani 

problemin “işsizlik” olduğu bilinirken 

“işçi fazlalığı”ndan bahseden bu yasa, 

kamu istihdamını azaltacak, taşeron 

uygulamasını yaygınlaştıracak, emekçileri 

güvencesiz ve esnek çalışmaya zorlayacak, 

iş güvenliği alanını piyasalaştıracak, 
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kazanılmış hakları işçilerin ellerinden 

alacak ve sözleşmeli işçilere grev 

hakkını yasaklayacaktır. Tüm bunlar, 

emekçilerin ve onların ailelerinin zaten 

zorluklarla dolu yaşamlarını, daha da 

zorlaştıracak, onları sermaye ve işveren 

kurum ve kuruluşların altında daha da 

ezilecek bir pozisyona sokacaktır. 

Böylesi ezici, sermayeye rant kapıları 

açan, her şeyi ticarileştirmenin yolunu 

arayan ve sosyal hukuk devletinin 

ilkesi olan kamu yararını hiçe sayan 

bir yasa tasarısı, dayatmacı zihniyetin 

ürünüdür. Yasanın oluşturulmasında, 

tarafl arın, kamuoyunun ve içinde 

TMMOB`nin de olması gereken 

ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve 

önerileri alınmamıştır. Demokratik bir 

süreç işletilmemiştir. Yasa Tasarısının 

kamuoyunda kabul görmeyeceğini 

düşünen siyasal iktidar, tasarıyı 

“gece yarısı” operasyonuyla Meclis`e 

sunmuştur ve Temel Kanun niteliğinde 

görüşülmesine karar vermiştir. Yasa 

Tasarısının tepeden inme şeklinde 

dayatılması, siyasal iktidarın baskıcı ve 

otoriter uygulamalarının ve neo-liberal 

politikalarının devamını sağlamaya 

yönelik olduğunu göstermektedir.

Emekçilere ve geleceğimize dönük 

kapsamlı bir saldırı programı olarak 

nitelendirilebilecek bu “Torba Yasa”, 

başta tüm çalışanları, emekçileri ve 

yurttaşları ilgilendirdiği gibi, biz 

mühendisleri ve geleceğimizi de 

yakından ilgilendirmektedir. 

Demokratik bir meslek kuruluşu olarak, 

yukarıda belirtilen hususların yasa 

tasarısından çıkartılmasının gerekliliğini 

ifade ediyoruz.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile 

sunarız. 

1. 54. Madde: “Halen kanun kapsamında staj görenlere brüt 

asgari ücret üzerinden ödenen ücretin net asgari ücret 

üzerinden ödenmesi amaçlanmıştır.” 

2. 56. Madde: “Ayrıca Kanuna eklenen madde ile silikozis 

meslek hastalığında, kayıt dışı çalışmış olanların işyerleriyle 

çalışma ilişkisinin kurulamaması nedeniyle iş kazası ve 

meslek hastalığı sigortasından yararlanamayanların 2022 

sayılı Kanundan yararlandırılarak sosyal güvenliklerinin 

sağlanması amaçlanmaktadır” 

3. 59. Madde: “… 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde 

sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas 

kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren 

hisselerine ait tutarı, koşulların devamı süresince İşsizlik 

Sigortası Fonundan karşılanacaktır. …” 

4. 62. Madde: “Tarafl arca iş sözleşmesine bir deneme kaydı 

konulduğunda; bunun süresi en çok iki, yirmi beş yaş 

altındaki işçiler için en çok dört ay olabilir.” 

5. 61. Madde: “…, küresel ekonomideki artan rekabet ve 

işsizlikle mücadelede başarı sağlanması “evden çalışma” ve 

“uzaktan çalışma” gibi esnek çalışma modellerinin yasal 

dayanağa kavuşturulması ve uygulamanın yaygınlaşmasıyla 

mümkün olacaktır.” 

6. 73. Madde: “657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) 

bendinin (d) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, …” 

7. 64. Madde: “…turizm işletme belgesine sahip işyerleri için 

denkleştirme süresinin dört ay olarak uygulanabilmesine 

imkân sağlanarak bu sektörde istihdamın artırılması 

amaçlanmaktadır.” 

8. 65. Madde: “… İşçi şikâyetlerini inceleyecek olan 

bölge müdürlüğü memurlarının yapacakları şikâyet 

incelemelerinde kullanacakları yetkiler belirlenmekte…” 

8. 77.Madde:”Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren 

hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekilleri 

kurumlarınca düzenlenir.” 

10. 109. Madde: “İl özel idareleri ile belediyelerin (bağlı 

kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç 

fazlası işçilerin ihtiyaç duyulan Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli 

işçi kadrolarına atanması amaçlanmaktadır.”

HKMO
OCAK 2011

23. Madde: “... ayrıca asgari ücret tanımındaki 

16 yaş ibaresi 18 olarak değiştirilmektedir.” 
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Son yıllarda kamu istihdamı neden 4B 

ve 4C’ye göre şekillenmektedir? 2010 yılı 

KPSS sonrasında mühendisler neden bu 

4B ve 4C istihdam şekillerine tabi olarak 

istihdama zorlanmaktadır?

Türkiye yeni bir seçime doğru 

giderken, siyasal iktidar hızla, kamu 

kurum ve kuruluşlarına işçi ve memur 

alımları yapmaktadır. Ne var ki bu 

kadroların çoğunluğunun 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 

maddesindeki (B) ve (C) istihdam 

şekillerine göre olması dikkat çekicidir. 

Maddenin (B) bendi, sözleşmeli personel 

alımını, (C) bendi ise geçici personel 

alımını olağan konuma getirmektedir.

4B kapsamında geçici işlerde çalışacaklar, 

"Bakanlar Kurulunca geçici olarak 

sözleşme ile çalıştırılmasına karar 

verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti 

görevlileridir." 4C kapsamında çalışanlar 

ise, "bir yıldan az süreli veya mevsimlik 

hizmet olduğunda Devlet Personel 

Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının 

görüşlerine dayanılarak Bakanlar 

Kurulunca karar verilen görevlerde 

ve belirtilen ücret ve adet sınırları 

içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi 

sayılmayan kimselerdir." Ayrıca, bu 

madde kapsamında çalışanlar, herhangi 

bir sosyal ödemeden yararlanamıyor, 

sendikalara üye olamıyor, normal 

kadrolu çalışanlarla aynı işi yapmalarına 

rağmen düşük ücret alıyorlar.

Bu "köleci" düzeni aratmayan 

uygulamalar karşısında toplumun sessiz 

kalmasının nedeni, işsizlik gerçeğinin 

siyasal iktidar tarafından "ustalıkla" 

gizlenmesidir.

Kasım 2010 TÜİK verilerine göre 

Türkiye’de yoksulluk oranı %20 

civarındadır, 350 bine yakın kişi, açlık 

sınırının altındadır; yani açtır! Türkiye 

genelinde işsizlik oranı ise yüzde 11’dir! 

İstihdam edilenlerin yüzde 13’ü ise 

ücretsiz aile işçileridir. "Kayıt dışı 

istihdam", yani herhangi bir sosyal 

güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan 

çalışanların, oranı % 42,8’dir!

Türkiye’de 300 bin civarında mühendis 

ve mimarlık öğrencisi bulunduran 

üniversiteler, yılda yaklaşık 25 bin 

mezun vermektedir. Son dönem 

itibariyle mühendis ve mimarlar 

arasındaki işsizlik oranı %15 - % 20 

civarındadır.

Son yıllarda kamu istihdamı neden 4B 

ve 4C’ye göre şekillenmektedir? 2010 yılı 

KPSS sonrasında mühendisler neden bu 

4B ve 4C istihdam şekillerine tabi olarak 

istihdama zorlanmaktadır?

Bu soruların yanıtları ise kaygı 

vericidir. Kamu kuruluşlarında halen 

4B ve 4C kapsamında istihdam 

edilen mühendisler, sözleşmelerinin 

yenilenmemesi endişesini 

taşımaktadırlar. Bu endişe içerisinde 

siyasal kadrolaşma ve siyasal iktidarın 

kamusal adaleti ve toplumsal yararı 

gözetmeden gündeme getirdiği projelere, 

sözleşmeli kadroda çalışan mühendislerin 

imza atmaları yönündeki baskısı önemle 

yer tutmaktadır. Ayrıca, sözleşmeli 

kadroda çalışanların, herhangi bir 

özelleştirme durumunda iş güvenceleri 

de bu şekilde yok edilmektedir.

Bir diğer önemli sorun ise bu istihdam 

şekillerinde çalışanların, hak ettikleri 

ücretleri alamamalarıdır. Bugün birçok 

kamu kurum ve kuruluşunda "aynı işe 

farklı ücret" politikası uygulanmaktadır. 

Sözleşmeli ve geçici kadroda çalışanların 

özlük ve ekonomik hakları, kalıcı 

kadrolarda çalışanlardan çok daha 

düşüktür.

Yukarıda anlatılan gerçekler, özel 

sektör mantığının ve "ticaret"in 

kamu kurumlarında ilke haline 

geldiğini göstermektedir. Söz konusu 

uygulamaların, ne özel sektörde, ne 

de kamu kurum ve kuruluşlarında 

kabul edilebilir bir tarafının olmadığı 

ortadadır. Üretime ve kalıcı istihdama 

dayalı ekonomik, sosyal ve demokratik/

çağdaş politikalar uygulamaya 

konulmadığı sürece mühendisler dâhil 

tüm çalışanların ve emekçilerin sorun ve 

sıkıntıları giderek derinleşmeye devam 

edecektir. Ülke ve toplumsal alandaki 

sorun ve sıkıntılara yeni halkalar 

eklenecektir.

Mühendisler dâhil tüm memur, işçi 

ve çalışanlar grevli toplu sözleşmeli 

sendikal haklara kavuşmalı, demokratik, 

ekonomik ve özlük haklara sahip 

olmalıdır. Ve unutulmamalıdır ki, 

insanlık tarihi "hak verilmez alınır" 

ilkesiyle taçlandırılmıştır.

İstihdam 

Politikaları ve 

İşsizlik Gerçeği...
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Oda Başkanımız A.Fahri Özten, 24 

Ocak 2011 tarihinde 12.00-13.00 

saatleri arasında Halk TV “Ayrıntı” 

programının canlı yayın konuğuydu. 

2B alanları ve bu alanlarla ilgili yapılması 

planlanan düzenlemelerin yanı sıra 

TBMM gündeminde yer alan yasa 

değişiklikleri ve yeni düzenlemeler 

hakkında Odamız görüşlerini dile getiren 

açıklamalarda bulundu. 

Sayın Özten konuşmasına başlarken, 

Odamızın Diyarbakır Şubesi kurucu 

yönetim kurulu üyesi, ve 2. Dönem 

Şube başkanı, TMMOB Delegesi, 39. 

ve 40. dönem Oda Onur Kurulu Üyesi, 

HKMO Diyarbakır İl Temsilcimiz 

sevgili meslektaşımız onurlu ve güzel 

insan Zeynel Abidin Öztürk’ü bugün 

sabah saatlerinde kaybettiğimizi 

belirterek acımızı ve üzüntülerimizi dile 

getirdi.

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,

• Bu alanlarda mülkiyetin 

devredilemeyeceği anayasal 

hükmünden yola çıkarak satışa konu 

edilemeyecekleri, 21 bine yakın 

orman köyünde yaklaşık 10 milyon 

orman köylüsünün yaşadığını,

• Mera, yaylak ve kışlakların ardından 

2B alanlarında da bu uygulama 

ile imar aff ının yaşanacağı, bu 

yasa değişikliğinin pek çok sorunu 

beraberinde getireceği, 

• İller Bankası’nın 2928 belediyeye 

teknik hizmet sağlayan, kaynak 

yaratan, düşük faizli kredilerle temel 

belediye hizmetlerini finanse eden 

bir kamu kuruluşu iken tüm birikimi 

ve deneyimiyle tasfiyesinin kabul 

edilemeyeceği,

• Özellikle 24 Ocak 1980’den sonra 

uygulamaya konulan politikaların 

özelleştirme özelinde ülkemize ve 

insanımıza kaybettirdikleri,

• Gündemdeki torba yasa tasarısı ile 

yaşama dair pek çok kazanımların 

kaybedileceği,

konu başlıkları altında özetlenebilir.

Programın tamamını http://www.

hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.

php?kod=8279&tipi=34&sube=0 

adresinden izleyebilirsiniz.

Oda Başkanımız 

A.Fahri Özten Halk 

TV’de Yayınlanan 

“Ayrıntı” Programının 

Konuğuydu
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O
da Başkanımız Ali Fahri Özten, 

20 Ocak 2011 tarihinde saat 

16:00’da Radyo Karadeniz’de 

yayınlanan “Gündeme Dair” 

Programının canlı yayın konuğuydu. 

2B alanları ve gündemdeki yasa 

tasarısının, İller Bankası’nın tasfiyesinin, 

özelleştirmelerin ve kredi piyasasında 

uluslar arası finans kuruluşların 

yaygınlaşmasının etkilerinin 

konuşulduğu programda Sayın Özten; 

demokratik meslek örgütleri olarak 

TMMOB ve bağlı Odaların mesleğin 

gelişimi ve meslektaşların haklarının 

korunması yönünde yaptıkları 

çalışmaların yanı sıra ülkemizde ve 

dünyada siyasal, sosyal, toplumsal 

alanda yaşanan sorunlara karşı duyarlı 

olduklarını belirtti. Sayın Özten, 

programda 2B alanlarının satışına 

ilişkin yasa tasarısının tekrar gündeme 

getirilmekte olduğunu belirterek 

gelişmelere ilişkin Odamız görüşlerini 

paylaştı.

“Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları 

ve Hazine adına Orman Sınırları Dışına 

Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 

Hakkında Kanun “ adı altında bir 

düzenlemeye gidildiğini belirten 

Özten, bu tasarının yasalaşması 

halinde 2B alanlarının satılacağını ve 

bu uygulamanın Anayasamızın 169 ve 

170’inci maddelerine aykırı olacağını 

ifade etti. 

Sayın Özten konuşmasında, orman 

alanlarının ağaçlar topluluğu değil 

tüm canlıların yaşam alanı olduğu, bu 

nedenle anayasal olarak da devletin 

korumakla sorumluluğu altında 

bulunan orman alanlarının korunması 

ve geliştirilmesi gerektiğine vurgu 

yaptı, bu alanların satışının gündeme 

getirilemeyeceğini belirtti.

2B alanlarında yaşanan sürecin ülkede 

uygulanan özelleştirme politikalarından 

ayrı düşünülmemesi gerektiğini ifade 

eden Özten uygulanan neo liberal 

politikalar çerçevesinde, Turizmi 

Teşvik Yasası, Doğrudan Yabancı 

Yatırım Yasası, Tapu Kanunu, 

Mera Kanunu vb. de yapılan 

düzenlemelerle özelleştirmelere yasal 

zemin hazırlandığını belirtti. 2B’lerin 

satışı için de senelerdir bir çaba içinde 

olunduğunu, bu konuda her dönem yasa 

değişikliklerinin gündeme getirildiğini 

söyledi. 

Sayın Özten, yeni tasarı ile bir yandan 

yeni imar afl arı yaratıldığı diğer bir 

yandan da TOKİ’ye yeni kapıların 

açılmakta olduğuna dikkat çekti. Özten 

tasarıyla, tarım alanları dışında kalan ve 

üzerinde yapılaşma bulunan alanların 

istemleri halinde büyükşehir belediyesi 

ve TOKİ’ye verileceğini, bu durumun 

hak sahiplerine satış mantığıyla yola 

çıkan tasarının aslında başka amaçlar da 

taşıdığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Konuşmasında planlama süreçlerinin 

önemine de değinen Özten bu konuda 

yerel yönetimlerin önemini ifade etti. 

Özten, belediyelerin teknik personel 

açısından yetersiz kaldığını, bu 

durumunda planlamanın bilimselliğini 

ve bütünlüğünü zedelediğini belirtti. 

Diğer taraftan TOKİ ve Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı’na verilen her tür 

ve ölçekteki plan yapma yetkisinin 

planlamadan ayrı, parçacı yaklaşımları 

getirdiğini, gündeme gelen ve gelecek 

olan özelleştirmelerin önünü açacağını 

ifade etti. 

Kentsel dönüşüm projelerinin de aynı 

bütünsellik ve sosyal devlet anlayışı ile 

ele alınması gerektiğini belirten Özten, 

Kentsel Dönüşüm ile ilgili kendine 

özgü bir yasal düzenlemenin yapılması 

gerektiğini dile getirdi.

Son olarak İller Bankası’nın tasfiye 

sürecine değinen Özten; ülkenin ilk 

planlı kalkınma döneminden bu yana 

var olan, savaş yıkıntılarının ardından 

ülkemiz için kaynak yaratan, teknik 

hizmet sağlayan, binlerce mühendisi, 

mimarı, şehir plancısını uygulamada 

yetiştiren İller Bankası’nın tüm birikimi, 

tarihi ve varlığıyla tasfiye edilmek 

istendiğini ifade etti. Küresel finans 

sektörlerinin gözünün İller Bankasının 

üzerinde olduğunu belirten Özten, 

İller Bankasına sahip çıkma çağrısında 

bulundu.

Oda Başkanımız A.Fahri Özten Radyo 

Karadeniz’de Yayınlanan “Gündeme 

Dair” Programının Canlı Yayın 

Konuğuydu
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Libya’da Kaddafi rejimine karşı çıkan 

ayaklanmalarda çok sayıda yurttaşımızın 

hayatının tehlike altında bulunduğunu 

endişe ile izlemekteyiz.

Başbakan tüm konuşmalarında, 

“Türkiye’nin dünyanın sayılı 

ekonomilerinden olduğunu” belirtirken, 

aralarında bine yakın mimar, mühendis 

ve şehir plancısının da olduğu 25 

binin üzerinde yurttaşımız ekmek, 

aş için Libya’da çalışmak zorunda 

bırakılmışlardır.

Türkiye’de uygulanan yanlış ekonomik 

politikalar, yeterli istihdamının 

yaratılmaması nedeniyle yurtdışında 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 

Başkanları, kamuoyunda “Torba 

Yasa” olarak bilinen “Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 

hakkında Cumhurbaşkanlığı`ndan bir 

görüşme talebinde bulundu. Görüşme 

öncesi Cumhurbaşkanlığı’na bir ön 

çalışmak zorunda kalan insanlarımızın 

hiçbir güvencesinin olmadığı bu olaylarla 

görülmüştür. Libya’da kaç kişinin, hangi 

şehirde, hangi firmada çalıştığı resmi 

kayıtlarla tutulmamakta, Hükümet 

tarafından bilinmemektedir. Kaddafi’den 

“İnsan Hakları Ödülü” alan Başbakan, 

vatandaşlarını hangi ülkeye, hangi 

çalışma koşullarına gönderdiğini bilmek 

zorundadır. 

Hükümet, Libya’da bulunan 

vatandaşlarımızın bir an önce ülkeden 

tahliye edilmesini ve Türkiye’ye 

getirilmesini sağlamalıdır. Libya’dan 

getirilecek çalışanların kazanılmış hakları 

da Devlet tarafından güvence altına 

alınmalıdır.

TMMOB bünyesinde Libya’da çalışan 

meslektaşlarımız için bir Takip Masası 

oluşturulmuştur. 

Bu olaydan mağdur olan 

meslektaşlarımızın haklarının takipçisi 

olunacak ve gerekli hukuki destek 

verilecektir. 

Libya’da bulunan meslektaşlarımızın 

yakınlarına sesleniyoruz:

“Konuyla ilgili her türlü sorununuz için 

bizimle irtibata geçiniz.”

Libya’da Çalışan Meslektaşlarımız İçin Takip Masası Oluşturduk 

Meslektaşlarımız ve Yakınları Bize Başvurabilirler

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`DEN 

Cumhurbaşkanlığı`na Torba Yasa ile İlgili Rapor Gönderildi

rapor sunan emek ve meslek örgütleri, 

yasa tasarısının tüm emek örgütlerinin 

katılımıyla tekrar değerlendirilmesi için 

yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye 

gönderilmesini istedi. 

Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen ön 

rapora http://www.tmmob.org.tr/genel/

bizden_detay.php?kod=6956&tipi=19 

adresinden ulaşabilirsiniz.

AKP İktidarının Şiddetine, Polis Devleti 

Girişimlerine Teslim Olmayacağız!
Torba Yasa’ya karşı DİSK, KESK, 

TMMOB ve TTB tarafından 

3 Şubat 2011 Perşembe günü 

düzenlenen eylemin polis tarafından 

engellenmesi üzerine 4 örgüt Sakarya 

Caddesi`nde ortak bir açıklama yaptı. 

Basın açıklamasına http://www.

tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.

php?kod=6871&tipi=3 adresinden 

ulaşabilirsiniz.
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CHP, TMMOB ve Oda 

Yöneticileri İle Görüştü

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı ve Oda Başkanları, 

CHP’nin daveti üzerine Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı 

Tarık Şengül ve CHP Yöneticileri ile 

kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Ankara’da 21 Şubat 2011 tarihinde 

gerçekleşen görüşmede, TMMOB ve 

Oda Başkanları meslek alanlarına ve 

ülke sorunlarına ilişkin görüşlerini dile 

getirdi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Oda 

Başkanları (Murat Taşdemir (ÇMO), 

Cengiz Göltaş (EMO), Abdullah 

Zararsız (FMO), Petek Ataman 

(GIDAMO), Ali Fahri Özten (HKMO), 

Levent Tümer (İÇMO), H. Serdar 

Harp (İMO), Metin Altay (JFMO), 

Mehmet Besleme (KMO), Mehmet 

Torun (MADENMO), Ali Ekber Çakar 

(MMO), Cemalettin Küçük (Metalurji 

MO), Adem Taşçı (Meteoroloji MO), 

Eyüp Muhçu (MO), Yüksel Kurt (Petrol 

MO. Genel Sekreteri), Oğuz Yılmaz 

(Peyzaj MO), Necati Uyar (ŞPO), 

Melike Anıl Bingöl (TMO), Turhan 

Tuncer (ZMO) katıldı.

TMMOB ve TTB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İle Görüştü

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi 

Başkanı Eriş Bilaloğlu, TMMOB Hukuk 

Danışmanı Nurten Çağlar Yakış, TTB 

Hukuk Müşaviri Mustafa Güler ve 

TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin 

Demirdizen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Ömer Dinçer ile İşçi Sağlığı ve 

İş Güvenliği Yönetmelikleri üzerine 25 

Ocak 2011 tarihinde bir görüşme yaptı. 

Görüşmede ayrıca konu üzerine 

TMMOB ve TTB Görüşü yazılı olarak 

iletildi. 

İletilen görüşe 

http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_

detay.php?kod=6843&tipi=2 

adresinden ulaşabilirsiniz.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliklerini 

Bir Kez Daha Yargıya 

Taşıdık

TMMOB İş Güvenliği Uzmanlarının 

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik ile İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 

iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, konuya ilişkin olarak 

27 Ocak 2011 tarihinde bir basın 

açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nın iş güvenliği alanını 

piyasa aktörlerine teslim eden, iş 

güvenliği hizmetini taşeronlaştıran 

düzenlemelerine karşı hukuk 

mücadelesini sürdüren TMMOB, 

konuya ilişkin yayımlanan son iki 

yönetmeliği de yargıya taşımıştır. 

TMMOB, 27.11.2010 tarih ve 27768 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren İş Güvenliği 

Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk 

ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 

ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

Yönetmeliği’nin iptali istemiyle 

Danıştay’a başvurmuştur. 

Söz konusu yönetmelikler, eğitimden 

ortak sağlık ve güvenlik birimine 

kadar tüm süreçleri piyasa aktörlerine 

teslim eden, iş güvenliği hizmetini 

taşeronlaştıran düzenlemeler 

içermektedir. Mühendis ve mimarlık 

hizmetlerinin sunumunda, lisans eğitimi 

sonrasında kazanılan mühendis ve mimar 

unvanını değil, özel şirketlerce verilen 

eğitim ve Bakanlıkça verilen sertifikayı 

esas almaktadır. Özel sektörde çalışanları 

7 yıl boyunca iş güvenliği mühendisliği 

hizmetini alana sokmamakta ve bu süre 

içinde iş güvenliği alanını Bakanlık 

çalışanlarına hasretmektedir. 

Çalışma hayatındaki en önemli 

konulardan biri olan işçi sağlığı ve 

güvenliği alanındaki sorunların, 

iktidarın ele aldığı yöntemle çözüme 

kavuşturulması olası görünmemektedir. 

Kamu düzeni, güvenliği ve sağlığını 

ilgilendiren bu konu kamusal hizmet 

anlayışı ile ele alınmadığı sürece 

çözümü olanaklı değildir. Her şeyden 

önce bireye, ailesine, toplumsal 

işgücü kaybına, işletmeye ve ülke 

ekonomisine ağır fatura çıkaran bu konu 

piyasalaştırılamaz. 

TMMOB, konunun takipçisi olacak 

ve işçi sağlığı-iş güvenliği alanındaki 

piyasalaştırma çabalarına karşı 

mücadelesini sürdürecektir.
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“Yapı Müteahhitleri İle Şantiye Şefl erinin Kayıtları ve Yetki Belgeli Ustalar 

Hakkında Yönetmelik” Yargıya Taşındı

TBMM’de görüşülen Torba Yasa’daki 

hak kayıplarına karşı Türkiye’nin 81 

ilinden Ankara’ya gelen DİSK, KESK, 

TMMOB ve TTB üyelerine polis 

tazyikli su, jop ve gaz bombalarıyla 

müdahale etti. Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Mısır halkının demokratik 

hakkı olarak gördüğü protesto hakkı, 

Ankara’da emekçilere tanınmadı.

Torba Yasa’daki hak kayıplarına karşı 

1 Şubat’tan itibaren 81 ilden yürüyüş 

başlatan DİSK, KESK, TMMOB ve 

TTB üyeleri 3 Şubat Perşembe günü 

sabah saatlerinden itibaren Ankara’da 

oldular. Güvenlik güçleri, birçok yerde 

şehir dışından gelenlerin Ankara’ya 

girmesine izin vermedi. 

TMMOB üyeleri saat 11.00’de 

TMMOB önünde toplanarak, Kurtuluş 

Parkı’na yürüdüler ve diğer emek-meslek 

örgütü üyeleriyle buluştular. 

TMMOB, 16 Aralık 2010 tarih 

ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı 

Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye 

Şefl eri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 

Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali 

ve yürütmenin durdurulması istemiyle 

Danıştay’a başvurdu. TMMOB Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuya 

ilişkin olarak 16 Şubat 2011 tarihinde 

bir basın açıklaması yaptı. 

Basın açıklamasına 

http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_

detay.php?kod=6934&tipi=3 adresinden 

ulaşabilirsiniz.

6110 Sayılı Yasaya 

İlişkin TMMOB Görüşü 

Cumhurbaşkanlığına 

Gönderildi

6110 sayılı yasayla ilgili TMMOB görüşü, 11 Şubat 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül`e gönderildi. 

Gönderilen TMMOB görüşüne 

http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6903&tipi=19 adresinden 

ulaşabilirsiniz.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 

KESK Genel Başkanı Döndü Taka 

Çınar, TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez 

Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu’nun 

önünde yer altığı kortejle, taleplerini 

içeren pankart ve dövizlerle, “Hükümet 

istifa”, “AKP torbanı al başına çal”, 

“Genel grev, genel direniş” sloganları ile 

Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe geçen emekçilerin önü 

Ziya Gökalp Caddesi ile Mithatpaşa 

Caddesi’nin kesiştiği noktada polis 

barikatı ile kesildi. 

Barikat, uzun bir bekleyişe ve girişimlere 

rağmen açılmadı. İşçi ve emekçilerin 

Meclis’e yürüme talebine polis gaz 

bombaları, cop ve tazyikli suyla 

müdahale etti. Polisin sert müdahalesi 

sonucu aralarında sendika yöneticileri, 

milletvekilleri ve gazetecilerin de 

bulunduğu çok sayıda kişi fenalaştı. 

Torba Yasa`ya karşı DİSK, KESK, 

TMMOB ve TTB tarafından 

düzenlenen eylemin polis tarafından 

engellenmesi üzerine 4 örgüt, akşam 

saatlerinde, Sakarya Caddesi’nde ortak 

bir açıklama yaptı.

AKP “İLERİ 

DEMOKRASİ” Anlayışını 

Emekçilerin Torba Yasa 

Protestosuna Saldırıyla 

Gösterdi
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Adana da faaliyet gösteren LİHKAB’lar, 

Serbest Harita ve Kadastro Mühendisleri 

ve kamuda faaliyet gösteren üyelerimiz 

ile yapılan toplantıda LİHKAB’ların 

ve SHKMMB’ların faaliyet alanları, 

hizmetlerin üretilmesinde yaşanılan 

sorunlar, Tapu Planları Tüzüğü ve Tapu 

Planları tüzüğü Uygulamaları konuları 

görüşülmüştür.

Toplantının birinci bölümünde, 

LİHKAB ve SHKMMH üretiminde 

yaşanılan karışıklığın önlenebilmesi 

için LİHKAB’lar ile SHKMMB’ların 

faaliyet alanları hakkında şubemiz 

gerekli açıklamalar yapmıştır. Toplantı 

boyunca katılımcı tüm üyelerin 

görüşleri alınmıştır. En son yapılan 

değerlendirmede şubemizce, Lisanslı 

Harita ve Kadastro Hizmetlerinin 

meslek alanımıza katkı olarak görülmesi 

gerektiği, sürecin Odamızın istediği 

biçimde gelişmediği, belirtilerek 

odamızın tüm üyelerimizin hak ve 

çıkarlarının savunulması noktasında 

hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğü 

konuları katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Toplantının ikinci bölümünde Tapu 

planları tüzüğü ve uygulamaları 

tartışılmıştır. Tapu planları tüzüğünün 

meslek alanımıza yaptığı katkılar, 

odamızın bu süreçte ortaya koyduğu 

yoğun emek tüm üyelerimizce 

paylaşılmıştır. Şubemizce, bu süreçte 

kamuda faaliyet gösteren üyelerimize 

de önemli görevler düştüğü, bu sürecin 

verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için 

meslektaşlarımız ve Odamız ile sürekli 

işbirliği içerisinde olunması gerektiği 

vurgulanmıştır.

Şubemizde 

02 Aralık 2010 

tarihinde üye toplantısı 

gerçekleştirilmiştir

Şubemizce 05 ŞUBAT 2011tarihinde 

Gaziantep Royal Otelinde bir 

üye toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya Gaziantep İlimizde faaliyet 

gösteren meslektaşlarımız yoğun 

ilgi göstermişlerdir. Toplantının 

gündemini ağırlıklı olarak, Tapu Planları 

Tüzüğü Uygulamaları, Serbest Harita 

Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri 

Mesleki denetim, TUS uygulamaları 

konuları oluşturmuştur. 

İl Temsilcimiz Sayın Eray Yıldız’ın 

açılış konuşmasından sonra ilk bölümde 

Şube Başkanımız Sayın Hasan Zengin 

ile Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Yaşar 

Tanrıverdi gündem konuları hakkında 

katılımcılara açıklamalar yapmışlardır. 

İkinci bölümde katılımcıların soru cevap 

ve katkıları alınmıştır. Toplantıya katılan 

üyelerimize, organizasyonda emeği geçen 

Temsilcilik Yürütme Kurulu üyelerine 

teşekkür ederiz. 

Gaziantep 

Temsilciliğimizde

Toplantı Yapıldı

Şubemizde 05 Ocak 2011 tarihinde 

üye toplantısı gerçekleştirilmiştir

Toplantıda ağırlıklı olarak yerel 

yönetimlerimizde uygulanmakta olan 

Serbest Harita Kadastro Mühendislik 

Müşavirlik Hizmetlerinin üretilmesi 

noktasında yaşanılan sorunlar, 

LİHKAB’lar, TUS uygulamaları, 

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, 

Kamuda faaliyetlerini sürdüren 

meslektaşlarımızın problemleri, mesleki 

denetim uygulamaları görüşülmüştür.
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Şubemizde 23 Aralık 

2010 Tarihinde 

Üye Toplantısı 

Gerçekleştirilmiştir

Kurum Ziyaretleri

Önceki Genel Başkanımız Sayın, 

Hüseyin Ülkü’nün de katılımıyla 

Adana Şubemizde 23 Aralık 2010 

tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, 

meslek ve meslek alanlarımız ile ilgili 

genel konular ile 24 Aralık 2011 

tarihinde gerçekleştirilecek olan “Tapu 

Planları Tüzüğü ve Teknik Uygulama 

Sorumluluğu Paneli konuşulmuştur.

Toplantının ilk bölümünde, Odamızın 

Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi 

Komisyon Başkanı ve Önceki Genel 

Başkanı, Hüseyin Ülkü, tapu Planları 

tüzüğünün çıkarılması süreçleri ve 

Odamızın bu süreçte yapmış olduğu 

çalışmalar ile kat Mülkiyeti Kanunu 

hakkında bilgiler vermiştir. 

İkinci bölümde Tapu Planları Tüzüğü 

uygulamalarının uygulanmasında 

Odamıza düşen görevler, uygulamalarda 

izlenecek yol ve Büyükşehir belediyesi 

“İmar Yönetmeliği Değişikliklerinin 

Tapu Planları Tüzüğü çerçevesinde 

değerlendirilmesi yapılmıştır.

HKMO Adana Şubemizce, Adana 

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 

hazırlık toplantıları kapsamında Adana 

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni 

Aldırmaz ile İmar Daire Başkanı 

Meslektaşımız Sadrettin Aydoğdu 

makamlarında ziyaret edilmiştir. 

Adana Büyükşehir Belediyesi İmar 

Yönetmeliğine katkı koymak amacıyla 

şubemizde düzenlenmiş olan toplantıdan 

sonra, Adana Büyükşehir Belediyesi 

Meclis salonunda yapılan toplantıda 

Odamız görüşleri diğer meslek odaları 

temsilcilerine ve belediye bürokratlarına 

aktarılmıştır.

Tapu Planları Tüzüğü ve diğer Serbest 

Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik 

Hizmetleri Uygulamalarında yaşanılan 

sorunların çözülmesi amacıyla HKMO 

Adana Şubemizce Çukurova Belediye 

Başkanı Sayın Yıldıray Arıkan ve 

belediye çalışanı meslektaşlarımız iki kez 

olmak üzere, Seyhan Belediye Başkanlığı, 

Yüreğir Belediye Başkanlığı ziyaret 

edilmiştir. Yapılan toplantılarda Odamız 

çalışmalarının sürecin sağlıklı işletilmesi 

için yoğun bir şekilde devam edeceği 

belirtilmiştir.

Adana da kentleşme, imar planlaması 

ve plan uygulamalarında yaşanılan 

sorunların tartışıldığı ve Yerel Televizyon 

Kanalı kanal A da gerçekleştirilen canlı 

yayın “ bir ters bir düz” programına 

Şube Başkanımız Hasan zengin ve Şehir 

plancıları Odası Adana Şube Başkanı 

sayın Ulaş Çetinkaya katılmıştır.

Kanal a stüdyosunda gazetecilerin 

katılmış olduğu programa şube 

binamızdan canlı olarak katılan 

başkanımız Hasan Zengin; Adana 

büyükşehir belediyesince ihale edilen 

nazım imar planları ile planlama 

süreçlerinde yaşanılan olumsuzlar, harita 

ve Kadastro Mühendislerinin ve harita 

ve Kadastro mühendisleri Odası Adana 

Şubemizin süreçteki rolleri, Adananın 

büyük bir bölümünü kapsayan ve 

Planlama süreçlerini olumsuz yönde 

etkileyen “Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası”, “75. Orman alanı” ve “Fuar 

alanı” gibi konularda Odamızın 

çalışmalarını ve görüşlerini aktarmıştır.

Medyada 

Adana Şubemiz

SEYHAN BELEDİYESİ
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Genel Başkanımız Ali Fahri Özten’İn 

yürütücülüğünde gerçekleştirilen 

panele; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 

Müdürü meslektaşımız Osman İyimaya, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşaviri 

Nihat Şahin, önceki dönem Genel 

Başkanlarından ve HKMO Kırsal ve 

Kentsel Alan Düzenlemeleri Komisyonu 

Başkanı Hüseyin Ülkü konuşmacı olarak 

yer almışlardır.

Şube Başkanımız Hasan Zengin açılış 

konuşmasında özetle; ülkemizin 

temel sorunlarının başında “Çarpık 

Kentleşmenin” olduğundan bahsederek; 

çarpık kentleşmenin yaratmış olduğu 

sorunların boyutu hala tam olarak 

belirlenemediğini, günümüzde görünen 

olumsuz etkilerinin aslında görünenden 

çok daha büyük olduğunu, bu nedenle 

gün geçtikçe katlanarak büyüyen 

kentsel sorunlarımızın çözümünün 

de zorlaştığını söyleyerek sözlerine 

başlamıştır.

Sayın Zengin konuşmasını; “Tapu 

Planları Tüzüğü” gereği yapılacak 

olan uygulamalar, planlama ve 

uygulama süreçlerinde eksik bırakılan 

ve sahibi bilinmeyen, yapılaşma 

süreçlerindeki uygulamalara son 

verecek, mahkemelerde biriken birçok 

mülkiyet davalarının büyük bir miktarda 

önüne geçecek ve en önemlisi çarpık 

kentleşmenin de önlenmesinde önemli 

bir aşama olacaktır. Tapu Planları 

Tüzüğü, 27.08.2008 tarih 26980 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Ancak uygulama noktasında eksiklikler 

bulunmaktadır. Gelinen süreçte ruhsat 

öncesi, vaziyet planı, genel durum 

planı, ve eklerinin ilgili kurumlarca 

aranması gerekmektedir. Bu yapıldığı 

sürece bahse konu olumsuzlukların 

önüne geçilebilecektir.” Seklinde 

sonlandırmıştır.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 

Zihni Aldırmaz konuşmasında; Adana 

ilindeki çeşitli imar sorunlarını, 

kurumlardaki farklı uygulamalardan 

kaynaklı sorunları belirterek, bu 

gibi paneller ile konuların gündeme 

getirilmesi ve çözüm önerilerinin 

ortaya konulmasının anlamlı olduğunu 

belirtmiştir. Bu panellerin yerelde daha 

fazla yapılmasının ve sonuçlarının yazılı 

olarak paylaşılmasının gerekli olduğunu 

ifade eden Sayın Aldırmaz, “Büyükşehir 

Belediyesi olarak teknik ekibimizle 

buradayız. Sürecin ısrarlı takipçisi 

olacağız. Ama maalesef ilçe belediyelerini 

bu konu hakkında ilgisiz görüyorum” 

diyerek paneli düzenleyen Adana 

Şubemize teşekkür etmiştir.

Adana Bayındırlık ve İskan İl Müdürü 

Ahmet Kırılmaz da konuşmasında; 

Adanamız genelinde yaşanan planlama 

ve uygulama süreçlerinin yaratmış 

olduğu olumsuzluklardan bahsederek 

imar çalışmaları konusunda yaşanan 

sıkıntılardan bir an önce kurtulmak için 

sorumlu tüm kurum ve kuruluşların 

sürece katkı koymaları gerektiğini 

önemle vurgulamıştır.Sayın Kırılmaz 

sözlerini yaşanılan problemlerin iyi bir 

planlama çalışması ile çözülebileceğini 

belirtmiştir.

Açılış konuşmalarından sonra panelistler 

adına ilk olarak söz alan panel yöneticisi 

HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 

Özten konuşmasına katılımcıları Oda 

adına selamlayarak başlamıştır. Tapu 

Planları Tüzüğü ile TUS konularında 

Odamızın bugüne değin yürüttüğü 

çalışmaları özetle aktaran Sayın Özten 

konuşmasında özetle; "Bir ülkede 15 kez 

imar aff ı çıkarılıyorsa, eğer uygulayıcılar 

ve kenti yönetenler birtakım siyasal 

Tapu Planları Tüzüğü 

ve Teknik Uygulama 

Sorumluluğu (TUS) 

Paneli

HKMO adana Şubemizce 
24.12.2010 tarihinde “Tapu 
planları Tüzüğü ve Teknik 
uygulama Sorumluluğu (TUS) 
Paneli” yapılmıştır.
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baskılara maruz kalıyorlar ve yasa 

ve ilgili yönetmelikleri uygulamakta 

zorluk yaşıyorlar ya dayaratıyorlar ise 

bunun sorgulanması gerekir" demiştir. 

Ülkemizde bir konuda tüzük çıkarmanın 

zorluğunu ifade eden Sayın Özten, 

bu tüzüğün çıkarılmasında da birçok 

zorluğun yaşandığını, uygulama da ise 

farklı sıkıntıların yaşanılmakta olduğunu; 

kurum ve kuruluşların ilgili yasa ve 

yönetmelikleri uygulamada yer yer keyfi 

hareket ettiklerine tanık olunduğunu, 

dolayısıyla istenilen başarının elde 

edilemediğini söylemiştir. Panelin 

yapılmasının temel amaçlarından birinin 

de uygulamada bu sorunların aşılmasına 

katkı sağlanması olduğunu dile 

getirmiştir. TUS’un hayata geçirilmesi 

ile kentlerin yapılaşmasında yansıma 

bulduğunu söyleyen Sayın Özten, 

"ilgili yasa ve yönetmeliklerin göz ardı 

edilmesiyle çağdaş kentleşme olgusundan 

uzaklaşıldığını, kentlerin büyümüş köy-

kentlere dönüştüğünü, gelecek kuşaklara 

kötü bir miras bırakıldığını belirtti. Bu 

süreçte mühendislerin sorumluluğunun 

göz ardı edilemeyeceğine vurgu 

yapmıştır.

Sayın Özten, farklı meslek gruplarınca 

ortak üretilen projelerde, Teknik 

Uygulama Sorumluluğu gibi alanlarda 

bir yetki karmaşası yaşandığını, bu 

noktada her meslek mensubunun kendi 

yetki alanında kalması gerektiğini, 

yetkisi olmayan alanlarda faaliyet 

göstermenin etik ve yasal olmadığını 

bildirdi. Bunun yanı sıra, yakın zamanda 

yayımlanan Maden Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğine ilişkin; yönetmelikte yer 

alan "Haritacı" tanımının yanlışlığı ile 

ilgili eleştirilerini de dile getirmiştir. 

Panelistlerden Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı Müşaviri Nihat Şahin 

konuşmasında, Medeni Kanun’un 

mülkiyet hakkını nasıl tanımladığını 

açıklayarak; Tapu Planındaki sınırın 

esas kabul edildiği ilk ve en önemli 

tanımlamanın bu kanunda var olduğunu 

belirtti. "Tapu Planı Tüzüğünün 

Getirdikleri" başlıklı bir sunu ile söz 

konusu tüzük ile yeni getirilen kavramlar 

ve tanımlara açıklık getirmiştir 

HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 

Düzenlemeleri Komisyonu Başkanı 

Hüseyin Ülkü konuşmasında Tapu 

Planları Tüzüğü ve Kat Mülkiyeti 

Yasasına dair, konunun, İmar 

Uygulamaları aşamaları ile açıklandığı 

bir sunum gerçekleştirmiştir. Sayın 

Ülkü, Bağımsız Bölüm Planları ve 

Vaziyet Planlarının hazırlanması 

ve uygulanması konularında da 

katılımcılara ders niteliğinde detaylı bir 

sunum yapmıştır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama 

Genel Müdürü Osman İyimaya 

konuşmasında; Yapı Denetim 

Kanunu’nda yapılması planlanan 

değişikliğe değinerek; bu alanda gerek 

aplikasyon projesinin hazırlanması ve 

gerekse uygulanması aşamalarında Harita 

ve Kadastro Mühendislerinin yetki 

ve sorumluluklarından bahsetmiştir. 

Konuşmasında, İmar Kanununun 28. 

maddesi ile Kat Mülkiyeti yasasında 

yapılan değişiklikler ve "Planlı Alanlar 

Yönetmeliği"ndeki son değişikliklere 

de değinen Sayın İyimaya; özellikle 

İmar Planlarının uygulama projelerinin 

parçacı değil bütüncül yaklaşımla ele 

alınması, 18. Md. uygulanmadan 15-

16 Md. uygulanmasının yapılmaması 

gerektiğine vurgu yaparak, bu 

yaklaşımlar dışındaki uygulamaların 

doğurduğu sıkıntıları ifade etmiştir. 

Panelin ikinci bölümünde soru ve 

cevaplar kısmına geçildi. Katılımcılar 

tarafından sorulan sorulara panelistler 

tarafından açıklamalar getirildi. Gelen 

sorular kapsamında; SHKMMB’nın 

yetkileri ve iş alanlarının belirlenmesi 

konusunda Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün yetkisinin olmadığı, 

bazı Kadastro Müdürlüklerinin 

aksi yönde verdiği görüşlerin yasal 

dayanağının olmadığı açıklanmıştır. 

Bu bölümde ayrıca; Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun bütün illerde 

uygulamaya geçmesiyle yaşanması 

muhtemel problemlerin nasıl 

çözülebileceği ile ilgili değerlendirmeler 

yapılmıştır. Yapı denetim kuruluşlarının, 

01.01.2011 tarihi itibari ile 81 ilde 

faaliyete geçtiğinde, yapı denetim 

firmalarında çalışan harita ve kadastro 

mühendislerinin sadece müellif serbest 

çalışan Harita ve Kadastro Mühendisleri 

ile Fenni Mesul Harita ve Kadastro 

Mühendislerinin yaptıkları harita 

mühendislik hizmetlerinin denetim 

işlemlerini yapabileceklerinin altı önemle 

çizilmiştir.

Genel olarak; Bağımsız Bölüm Planları 

ve Vaziyet Planlarının hazırlanması 

ve uygulanması, LİHKAB, Teknik 

Uygulama Sorumluluğu (TUS), 

Lisanslı Harita Mühendislerinin 

yetki ve sorumlulukları, Parselasyon 

planlarının hazırlanması ve uygulanması, 

Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 

uygulanmasındaki yaşanılan sıkıntılar vb. 

konular dile getirilmiştir. 
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Şubemizce 12. Geleneksel 

Yemek Düzenlendi

Şubemizce her yıl düzenlenen 

“Geleneksel yemeğimiz”, Oda ve Şube 

yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve 

kuruluş temsilcileri, eski Oda ve Şube 

yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, 

özel sektör temsilcileri / çalışanları 

ve meslektaşlarımızın katılımıyla 18 

Aralık 2010 Cumartesi günü AKAR 

Internatıonal Hotel’de düzenlendi.

Yemeğin açılışında Şube Başkanımız 

Nihat Erdoğan ile Genel Başkanımız 

Ali Fahri Özten birer konuşma yaptılar. 

Daha sonra meslekte 30 hizmet yılını 

dolduran meslektaşlarımıza “30. Yıl 

Hizmet Plaketi” takdim edildi.

Oda, Şube, temsilcilikler ve üyeler 

arasında birlikteliğin, dayanışmanın 

dostluğun artarak ve güçlenerek 

yaşanmasının güzel bir örneği olan 

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 

11-12 Aralık 2010 tarihleri arasında 

MİSEM’de eğitim düzenlenmiştir.

Eğitimin 1. gününde,

• TMMOB ve Oda Mevzuatı ve 

Bilirkişilik İlkeleri, 

geleneksel yemeğimiz, başta 30 hizmet 

yılını dolduran üyelerimiz olmak üzere 

tüm katılımcılar açısından coşkulu, 

heyecanlı ve duygu yüklü bir buluşma 

oldu.

Mesleğimize ve ülkemize 30 yıl boyunca 

hizmet eden değerli üyelerimize, yemeğe 

katılan tüm konuklarımıza, yemeğin 

düzenlenmesinde emeği geçenlere ve 

katkı sağlayan herkese Şubemiz ve 

üyelerimiz adına şükranlarımızı sunarız.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi Yapıldı

Eğitime, katkı sağlayan eğitmenlerimiz, 

Namık Gazioğlu, Vedat Özler ve M. 

Nesim Gültekin’e katkılarından dolayı, 

HKMO Ankara Şubesi ve üyelerimiz 

adına şükranlarımızı sunarız.

• Bilirkişilik Mevzuatı,

• 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.

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 

olarak, Şube etkinlik alanımız içerisinde 

faaliyete geçen Lisanslı Harita ve 

Kadastro Mühendislik Büroları 

(LİHKAB) ile ilgili olarak 23 Ekim 2010 

Tarihinde Meslek İçi Sürekli Eğitim 

Merkezi’nde (MİSEM) değerlendirme 

toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıda, LİHKAB’ların 

kuruluşundan bugüne gelinen süreç 

ile birlikte, uygulamada karşılaşılan 

problemler ve çözüm önerilerine 

yönelik neler yapılabileceği hususlarında 

katılımcılar görüşlerini iletmişlerdir.

LİHKAB Değerlendirme 

Toplantısı Yapıldı



55Șubelerimizden Haberler / ANTALYA
Harita Bülteni Șubat 2011

Şube Başkanımız Ali Topdemir Basına Açıklamalarda Bulundu

Başkanımız 2B alanları konusunda 

yaptığı açıklamada, 2B alanlarının 

satışının Anayasa’nın 169 ve 170. 

maddeleri gereğince “Orman köylüsünü 

kalkındırmak” için yapılması gerektiğini, 

iktidarın bu maddeleri yok sayarak 

2B alanlarını satmaya kalktığını ifade 

etmiştir. Bu arazilerin satılmasına 

karşı olduklarını, bu tür af niteliğinde 

uygulamalarla orman alanlarının yok 

olacağını belirtmiştir. 

Antalya’nın önemli sorunlarından 

olan “Kırmızı kot” konusunda da 

açıklamalar yapmıştır. Sayın Topdemir, 

birçok belediyenin uygulamaya 

koyduğu “Kırmızı kot”un Antalya da 

hayata geçirilemediğini, başta ulaşım 

sorunlarının çözümü ve su taşkınların 

önlenmesi, yerleşim alanlarının 

oluşturulmasında da kırmızı kot 

uygulamasının büyük önem taşıdığına 

değinmiştir.

“Cumhuriyet” ve 

“Güz Yemeği” 

Düzenlendi

Şubemiz 5-7 Kasım 2010 tarihleri 

arasında, Göynük Prestige Otel’de 

Cumhuriyet Bayramı Kutlaması Ve 

Güz Yemeği Etkinliği düzenlemiştir. 

Meslektaşlarımız aileleri ile birlikte 

otelde konaklayarak, çevre gezileri 

yaparak güzel bir hafta sonu geçirmiştir. 

6 Kasım Cumartesi Gecesi gerçekleşen 

Gala Yemeği’nde Antalya, Isparta, 

Burdur’dan üyelerimiz ve aileleri, Genel 

Başkanımız Ali Fahri Özten, Genel 

Sekreter Ertuğrul Candaş, Genel Sayman 

Asiye Ülkü Karaalioğlu, Denetleme 

Kurulu Üyeleri Cemil Candaş ve Jale 

Taşer bir araya gelmişlerdir.

Şube Başkanımız Ali Topdemir açılış 

konuşmasında, düzenlenen etkinliğin, 

“Geleneksel Cumhuriyet Yemeği” olarak 

her yıl tekrarlanacağını belirtmiştir.

Bağlama eşliğinde çeşitli yörelerden 

türküler söylenmiş, oyunlar oynanmış, 

üyelerimizden Ahmet Şahan da bağlama 

çalarak seslendirdiği türkülerle geceye 

ayrı bir renk katmıştır.

Kamulaştırma 

Bilirkişiliği Eğitimi 

Düzenlendi 

11-12 Aralık 2010 tarihlerinde 

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi, 

Şube Meslek İçi Eğitim salonumuzda 

gerçekleştirilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Volkan Çağdaş ve 

Dr. Mehmet Gür tarafından verilen 

eğitimde; kamulaştırma alanına yönelik 

yasal, yönetsel çerçeve kapsamında 

Kamulaştırma Kanunu, “Kamulaştırma 

Davalarında Bilirkişi Olarak Görev 

Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, 

“Kamulaştırma İle İlgili Diğer Mevzuat 

ve Yargı Kararları” konuları ele alınarak, 

kamulaştırmada bedel takdiri ve bilirkişi 

raporlarının hazırlanması konularında 

eğitim verilmiştir. 

Eğitimin ardından kamulaştırma 

bilirkişi listelerinde yer alacak olan 

meslektaşlarımızın belirlenebilmesi 

için eğitim süresince anlatılan konuları 

kapsayan bir sınav gerçekleştirilmiştir.

Değerli eğitmenlerimiz Yrd. Doç. 

Dr. Volkan Çağdaş ve Dr. Mehmet 

Gür’e verdikleri eğitimden dolayı ve 

katılım sağlayan değerli üyelerimize 

teşekkürlerimizi sunarız.



56 Șubelerimizden Haberler / ANTALYA
Harita Bülteni Șubat 2011

Antalya Şubemizce 28.10.2010 

tarihinde Tapu Planları Tüzüğü ve 

Teknik Uygulama Sorumluluğu 

Paneli Antalya Kültür Merkezi’nde 

düzenlendi. Meslektaşlarımızın 

yoğun ilgisiyle gerçekleşen panele, 

Genel Başkanımız Ali Fahri Özten’in 

yürütücülüğü ile panelistler; Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı Teknik Uygulama 

ve Araştırma Genel Müdürü Osman 

İyimaya, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdür Yardımcısı Nihat Şahin, HKMO 

Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemeleri 

Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü katkı 

vermişlerdir. Etkinliğimize Büyükşehir 

Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, bazı kamu 

kurumları, bazı meslek odaları, basın 

üyeleri katılım sağlamıştır. 

Şube Başkanımız Ali Topdemir, 

Tapu Planları Tüzüğünün önemi 

ve mesleğimize kazandırdıklarını 

vurgulayıp, katılımcılara teşekkürlerini 

sunarak panel açılışını yapmıştır.

Genel Başkanımız Ali Fahri 

Özten Tapu Planları Tüzüğü’nün 

Danıştay’dan onaylanıp tüzüğün 

yürürlüğe girmesiyle birçok  konuda 

meslektaşlarımızın daha etkin duruma 

geleceğini ve iş olanaklarının artacağını 

dile getirmiştir. Ayrıca, 2B alanları, 

meraların durumu konularında 

Odamızın takındığı tutumu ele alan 

Sayın Özten; LİHKAB ile ilgili olarak 

da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 

ile ortak oluşturulan komisyonda 

toplantıların sürdüğü ve büro sayısının 

artması için çabaladıklarını ve 

tekelleşmeyi ortadan kaldırmak için 

neler yapılması gerektiğini, üyelerden 

gelecek görüş ve önerilerin önemini 

vurgulamıştır. Bunların yanı sıra, her 

yıl üniversitelerden 10 000 mühendis 

ve mimarın mezun olduğunu, 

ülkemizdeki işsizlik oranının her geçen 

yıl daha da katlanmasına rağmen 

yabancı mühendislerin çalışmalarının 

önünün açılmasının yanlış olduğunu, 

meslektaşlarımız tarafından tepki 

verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Ardından Teknik Uygulama ve 

Araştırma Genel Müdürü Osman 

İyimaya imar mevzuatında, yapıların 

inşasındaki sorumluluğun; proje 

sorumluluğu, uygulama sorumluluğu 

ve denetim sorumluluğu olarak üçe 

ayrıldığını, hiç kuşkusuz ki yapılardaki 

denetim sorumluluğu, yani fenni 

mesuliyetin, zincirin en önemli 

halkası olduğunu, bu bağlamda fenni 

mesuliyetin öneminin gerek meslek 

mensupları gerekse ilgili idarelerce 

kavranmış olması gerektiğini ifade 

etmiştir. Tapu Planları Tüzüğü 

28.8.2008 tarihinde 26980 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiş, tapu planlarının, ``tapu siciline 

tescili gereken taşınmazlarla ilgili 

mülkiyet ve irtifak haklarının sınırlarını, 

yapıların konumlarını, belirtilmesi 

gereken diğer teknik hususları gösteren, 

resmi ölçüme uygun olarak sayısal 

veya çizgisel şekilde üretilen kadastro, 

kadastro paftalarının yenilenmesi, 

sayısallaştırma veya düzeltme çalışmaları 

sonucu düzenlenen, ilgili idarelerce 

yapılan veya yaptırılan, talebe bağlı 

değişiklikler sonucu düzenlenen harita 

ve planlar ile diğer harita ve planlar`` 

olarak tanımlandığını belirtmiştir. 

Taşınmaz sınırlarının belirlenmesinde 

tapu planları, taşınmaz malikleri 

arasında toplumsal huzurun sağlanması 

açısından harita mühendislerine verilen 

yetki ve sorumluluklarının önemini, 

imar planlarının hayata geçirilmesinde 

yine harita mühendislerinin yapmış 

oldukları ve sorumlulukları altında 

bulunan imar uygulamaları neticesinde 

üretilen imar parsellerinin arazide 

aplikasyonu ve belirtilen diğer işlerin 

harita mühendislerince yüklenilmesinin 

gerektiğini, tüm Belediyelerimizin 

bölgelerinde sağlıklı yapılaşmanın 

sağlanmasında, teknik uygulama 

sorumluluğu içersinde yer alan 

diğer meslek grupları arasında harita 

mühendislerince üstlenilecek önem 

arz eden iş ve işlemlerin bulunması 

sebebiyle, meslek gurubumuzun da fenni 

mesuliyet kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır.

Daha sonra Tapu ve Kadastro Genel 

Müdür Yardımcısı Nihat Şahin sözü 

alarak; “Medeni Kanun” yönünden 

mülkiyet hakkı ve tesciline ilişkin 

maddeler, 1003. Maddesinde belirtilen, 

bir taşınmazın kütüğe kaydı ve 

belirlenmesinde resmi ölçüme dayanan 

planın esas alındığı, bunların da nasıl 

hazırlanacağının tüzükle belirlenmesinin 

öngörüldüğü ayrıca Tapu Planları 

Tüzüğü’nün amaç ve kapsamı hakkında 

bilgi vermiştir.

Bu tüzükte, yeni getirilen kavramlardan 

“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 

Tapu Planları Tüzüğü 

ve TUS Paneli 

Gerçekleştirildi
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ve çizgisel şekilde düzenlenen, kat 

irtifakına veya kat mülkiyetine esas 

konumlarını gösteren harita ve plân” 

olarak tanımlamıştır. Yaygın olarak 

mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet 

planlarından farklı olarak binanın, 

eklenti ve teknik altyapılarının parsel 

içerisindeki oturumunun sayısal olarak 

ifade edilmesi ve tapu kaydına/tescile 

esas kadastral plan olması yönüyle 

farklılık arz ettiğini, bu tanımın 

TUS uygulamalarının da alt yapısını 

güçlendireceğini belirtmiştir.

Diğer bir tanımlama olan “Bağımsız 

Bölüm Plânı: Kat irtifakı veya kat 

mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden 

taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı 

ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin 

konumlarını ve numaralarını ruhsatına, 

projelerine, vaziyet plânındaki ölçülerine 

ve teknik yöntemine uygun olarak 

sayısal ve çizgisel şekilde gösteren 

plân ve projesi” olduğunu, binlerce 

kişinin adına kayıtlı taşınmazdan farklı 

bir taşınmazda oturduğu göz önüne 

alındığında, tüzük ile gelen “Bağımsız 

Bölüm” Planın ve “Bağımsız Bölüm 

Yer Gösterme” işlemlerinin bu tür 

karışıklıkların önüne geçeceğini, 

Tüzüğün “Yetki ve Sorumluluk” başlığı 

ile getirilen “Bu tüzük kapsamındaki 

tapu plânlarının yapım, kontrol, 

aplikasyon, sayısallaştırma ve hataların 

düzeltilmesi işlerinin teknik sorumluluğu 

mühendis tarafından üstlenilir.” 

hükmünün mesleğimiz adına en 

büyük kazanım olduğunu söylemiştir. 

Değişiklik, kontrol işlemleri, planların 

reddedilmesi, mahkeme haritalarının 

durumu ve tüzükte yer alan diğer konu 

başlıklarından açıklamalar yapmıştır.

LİHKAB’lara ilişkin açılan davadan 

da söz eden Sayın Şahin, sınavın iptal 

edilmesi yönündeki yargı sürecine itiraz 

ettiklerini ifade etmiştir. 

Hüseyin Ülkü, Tapu Planları Tüzüğü 

ve Kat Mülkiyeti Yasası’na değinerek 

harita mühendislerine düşen görev 

ve sorumluluklara açıklık getirmiş, 

konuşmasının devamında, Bağımsız 

Bölüm Planları ve Vaziyet Planları’nın 

hazırlanması ve uygulanması 

konularında örneklemelerle, detaylı 

bilgiler vermiştir. 

Panelin son bölümünde 

meslektaşlarımız, Tapu Planları Tüzüğü 

ve özellikle LİHKAB’lara ilişkin soru ve 

görüşlerini paylaşmışlardır.

Özellikle serbest çalışan üyelerimizden 

gelen cins değişikliği ve tevhit 

işlemlerinin Kadastro tarafından 

reddedildiği ve bunların LİHKAB’lar 

tarafından yapılabildiği sorusuna Nihat 

Şahin tevhit ve cins değişiklerini Serbest 

Harita Mühendislik Bürolarının da 

yapabileceğini söylemiş ve bununla ilgili 

herhangi bir engelin olmadığını ifade 

etmiştir. 
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Bursa Kent Konseyi, kenti geleceğe 

taşıyacak 1/100.000  ölçekli çevre düzeni 

planı çalışmalarını tamamlamıştır. 

Akademisyenlerden sivil toplum 

kuruluşlarına kadar kentin tüm 

dinamiklerinin aylarca süren çalışması 

sonucu hazırlanan çevre düzeni 

planının genel ilkeleri yaklaşık 700 

kişinin katıldığı toplantıda oy birliğiyle 

22.10.2010 tarihinde düzenlenen 

toplantı ile kabul edilmiştir. 

Çalışmanın Hazırlık Komitesinde 

Üyelerimiz Celil Çolak ve Hakan 

Bebek, Sektör Toplantılarına moderatör 

olarak aktif  görev almışlardır.  Çalıştay 

kapsamında oluşturulan “sektör” 

(Konut, Turizm, Ulaşım, Sanayi, ve 

Tarım ) toplantılarına diğer TMMOB 

meslek odalarının yanında HKMO 

Bursa Şubesi de çağrılmış, Şubemiz bu 

değerli çalışmaya, tüm sektörlere aktif 

katılımla görüşlerini ileterek destek 

olmuştur.

Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Şubat 

ayında verilen bir önerge üzerine 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planını 

kentin tüm dinamikleriyle ortaklaşa 

hazırlamakla görevlendirilen Bursa Kent 

Konseyi, aylarca süren çalışmalarını 

tamamlamıştır. 

Kentin anayasası olarak tanımlanan 

1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni 

Planlarının yapım sürecinde uyulması 

gereken ilke kararlarının belirlenebilmesi 

için toplumun tüm katmanlarını bir 

araya getirerek yoğun bir çalışma süreci 

başlatılmış aylarca süren çalışmalar 

ve toplantılar sonucunda planlama 

genel ilkeleri Valilik, Belediyeler, resmi 

kurumlar, üniversite, akademik ve 

meslek odaları, siyasi partiler, sendika, 

dernek ve vakıfl ar gibi Bursa’nın kent 

dinamiklerinin katılımıyla belirlenmiştir. 

Bursa Kent Konseyi tarafından yürütülen 

çalışmalar kapsamında 28 Nisan 2010 

tarihinde Çalıştay Hazırlık Komitesi 

oluşturulmuş, oluşturulan bu hazırlık 

komitesi tarafından Konut, Turizm, 

Ulaşım, Sanayi, ve Tarım başlıkları altıda 

çalışmalar yapmak üzere çeşitli çalışma 

grupları belirlenerek Bursa’nın nabzı 

tutulmuştur. 

Bu grupların yaptıkları çalışmalar 

neticesinde hazırlanan raporlar 

sonucunda Bursa Kent Konseyi Genel 

Kurulu’na sunulan ilkeler belirlenmiştir.  

22 Ekim 2010 tarihinde ise’Bursa 

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

Çalıştayı’ gündemli 59. Bursa Kent 

Konseyi Toplantısı’nda katılımcılara bu 

ilkeler katılımcılara sunularak oy birliği 

ile kabul edilmiştir. Bursa Kent Konseyi 

Genel Kurulu’nda Hazırlık Komitesi 

tarafından düzenlenen ve Şubemiz 

2.başkanı  Syn Hakan Bebek tarafından  

sunulan ve oy birliği ile kabul edilen 

1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı 

Çalıştayı ilke maddeleri aşağıda belirtilen 

link adresinden incelenebilir.

Bursa Kent Konseyi Tarafından Düzenlenen Çalıştay 

Sonucunda Belirlenen 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 

Planı’nın Genel İlkeleri Oy Birliğiyle Kabul Edildi

http://www.hkmo.org.tr/resimler/

ekler/4f2a82475edab14_ek.pdf

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 ilişkin yönetmelik” 

kapsamında daha önce duyurusu 

yapıldığı gibi 25 aralık 2010 tarihinde 

kamulaştırma bilirkişi meslek içi eğitim 

kursu Şube binamızda düzenlenmiştir. 

Katılım sağlayan üyelerimize ve 

eğitimcilerimiz Fikri Haşal ve İsmail 

Duyar’a teşekkür ederiz. 
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Cumartesi Söyleşileri: Bursa’da Gayrimenkul 

Değerleme Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri

Son yılların gözde mesleklerinden 

Gayrimenkul Değerleme sektörünün 

sorunları ve çözüm önerileri, Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Bursa Şubemiz 

tarafından "Cumartesi Söyleşileri" 

kapsamında düzenlenen söyleşide ele 

alınmıştır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Bursa Şubemiz tarafından düzenlenen 

“Bursa’da Gayrimenkul Değerleme 

Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” 

konulu söyleşi, oda üyelerimiz ve sektör 

çalışanlarından büyük ilgi görmüştür. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 

ve Kadastro Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Açlar'ın 

başkanlık ettiği söyleşiye, Harita 

Kadastro Mühendisi Okan Özkan, 

Harita Kadastro Mühendisi Şaban Acar, 

Harita Kadastro Mühendisi Merdol 

Özüdoğru ve İnşaat Mühendisi Mahmut 

Gök konuşmacı olarak katılmıştır. 

HKMO Bursa Şubemiz 2. Başkanı 

Hakan Bebek'in ev sahipliği yaptığı 

söyleşide, HKMO Bursa Şubesi üyesi 

bir çok meslektaşının da sektörün 

içinde yer aldığını belirterek, sorunların 

ortak bir payda da çözülmesinin 

önemli olduğunu vurgulanmıştır. 

Sektörün hızla büyüdüğüne işaret eden 

Şube 2. Başkanımız Hakan Bebek, 

“Gayrimenkul Değerleme sektörü 

bankacılık ve sermaye piyasası başta 

olmak üzere, özellikle son yıllarda 

mortgage sisteminin yaygınlaşmasının 

ardından hızla büyüdüğünü, bu 

büyüme ile birlikte sektörün önüne bazı 

sorunlarda çıktığını, oda olarak bizlerin 

hem meslektaşlarımıza hem de sektöre 

katkıda bulunabilmek için bu söyleşiyi 

gerçekleştirdiğini" belirtmiştir. 

Bursa Akademik Odalar (BAOB) 

yerleşkesindeki Oda eğitim salonumuzda 

gerçekleştirilen söyleşinin açılış 

konuşmasını yapan Prof. Dr. Ahmet 

Açlar, değerleme sektörünün Osmanlı 

döneminde alınacak vergi ve harçların 

belirlenmesi ile birlikte ortaya çıktığını 

ve günümüze kadar geldiğini belirtmiştir. 

Prof. Dr. Ahmet Açlar, değerleme 

yapılan bir taşınmazın fiyatının tam 

olarak belirlenmesinin ise çok zor 

olduğunu söyleyerek, bunun nedenini ise 

taşınmazın değerini belirleyecek çok fazla 

yöntemin olması olarak ifade etmiştir. 

Prof. Dr. Ahmet Açlar, sektörün önünde 

ki en büyük engelin sektörle tam 

olarak ilgili bir kanunun bulunmaması 

olduğunu belirterek, “Biz sektörle 

ilgili kanunun rayına oturması için 

çok çaba harcadık. Kanun, tüzük ve 

yönetmelik, hazırladık. Bizim çok fazla 

emek harcadığımız taslaklar, kanunlar, 

maddeler çıkmadı. Bu nedenle sektörde 

sıkıntılar var.” dedi. 

Değerleme işinin teknik bir konu 

olduğuna da işaret eden Prof. Dr. 

Ahmet Açlar, değerleme yapacak 

kişilerin mutlaka teknik açıdan bilgi ve 

donanıma sahip kişiler olması gerektiğini 

söyledi. Açlar, “Değerleme teknik bir 

konudur. Değerleme yaparken binanın 

fiziki durumu, zemin etüdü gibi teknik 

konuları bilmesi gerekli. Yani değerleme 

işini bir harita ve kadastro mühendisi, 

inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı 

yapabilir. Ancak bugün Sermaye 

Piyasası Kurulu mevzuatına göre 4 

yıllık üniversite mezunu olan herkes 

yapabiliyor. Bu da sektör için ciddi bir 

sorundur.” dedi. 

Söyleşinin diğer konuşmacılarından 

Okan Özkan da "Bursa’da Değerleme 

Sorunları" başlıklı bir sunum 

gerçekleştirmiştir. Harita ve kadastro 

mühendisi Okan Özkan, sektörü 

banka ve finans kurumlarının ayakta 

tuttuğunu, bu nedenle değerleme 

fiyatlarını da bu kurumların belirlediğini 

söylemiştir. Özkan, ayrıca her finans 

kurumunun ayrı raporlama teknikleri 

bulunduğunu ve bunun sektör için 

büyük bir sorun olduğunu belirtmiştir. 

SPK Değerleme Uzmanlığı Sınavları 

hakkında katılımcıları bilgilendiren 

harita ve kadastro mühendisi Şaban 

Acar da, SPK Değerleme Mevzuatı ile 

ilgili de merak edilen konulara açıklık 

getirmiştir. Değerleme sektörünü inşaat 

mühendisleri açısından ele alan Mahmut 

Gök ise, değerleme yapan kişilerin teknik 

eleman olması gerektiğinin altını çizmiş 

bunların dışında ki kişilerden alınacak 

sonuçların ne kadar güvenilebilir 

olacağının tartışılabileceğini belirtmiş, 

kaçak yapılaşmanın da değerleme 

sektörü için büyük bir sorun olduğunu 

vurgulamıştır. 

Söyleşinin bir diğer konuşmacısı olan 

Harita ve Kadastro Mühendisi Merdol 

Özüdoğru ise Bursa'daki değerleme 

şirketleri hakkında katılımcıları 

bilgilendirmiştir. Ülke genelinde SPK 

lisansına sahip 79 değerleme şirketi 

bulunduğunu söyleyen Özüdoğru, “Bu 

79 şirketten bir tanesi Bursa'da yer 

almaktadır. Ayrıca lisanslı şirketlerin 

Bursa’da 7 adet şubesi bulunmaktadır." 

dedi. Söyleşinin sonunda HKMO 

Bursa Şubemiz adına şube eski 

başkanlarımızdan Ali Kıran, Prof. Dr. 

Ahmet Açlar'a bir teşekkür plaketi 

sunmuştur.
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Aşırı Yağışların Neden Olduğu Sel Baskınlarına İlişkin 

Şubemiz Basın Açıklaması 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

(HKMO) Bursa Şube Başkanımız 

Ufuk Ay, aşırı yağışların neden olduğu 

sel baskınlarına tam 8 yıl önce dikkat 

çektiklerini ve yetkilileri uyardıklarını o 

günkü gazete kupürleriyle gözler önüne 

serdi. 

Yoğun yağışlarla beraber özellikle dere 

yataklarının çevresinde yaşanan sel 

baskınları ile ilgili bir basın açıklaması 

yapan HKMO Bursa Şube Başkanımız 

Ufuk Ay, bundan 8 yıl önce 2002 

yılında “Cilimboz Deresi” başta olmak 

üzere dereler ile ilgili yaşanabilecek 

tehlikeyi kamuoyu ile paylaştıklarını 

söyledi. Başkanımız Ufuk Ay, basın 

açıklamasında 8 yıl önce konuyla ilgili 

yayınlanan gazete kupürlerini de işaret 

etmeyi ihmal etmedi.

HKMO Bursa Şube Başkanımız Ufuk 

Ay, 2002 yılında bölgede ki dere 

kesitlerinin korunması gerektiğinin 

altını çizdiklerini belirterek, “Yapılan 

uyarıların dikkate alınmamasının sonucu 

olarak bugün bu felaket yaşanmıştır. 

Kamu kurumlarına, yapılan uyarıları 

dikkate alıp gerekli önlemlerin alınması 

gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve 

gerektiği takdirde şube olarak üstümüze 

düşen her desteği vereceğimizi yinelemek 

istiyoruz” dedi. 

Bursa’nın bir çöküntü havzasında 

konumlandığını ve yarı kapalı bir havza 

olduğunu vurgulayan Başkanımız Ufuk 

Ay, bu durumda anormal yağışların 

plansız kent yapısı için ciddi tehditler 

yarattığını söyledi. Başkanımız Ufuk Ay, 

2002 yılında yapılan basın açıklamasında 

şu ifadelere yer verildiğini belirtti:

“Uludağ ağırlıklı olmak üzere çevre, dağ, 

tepe ve yamaçlardan ivme kazanarak 

kente kayan suların doğal mecralarının 

insan eliyle yapılan engellerle, yollarla 

kapatılmasının ciddi faturaları 

beraberinde getireceği endişelerimizi 

kamuoyunun bilgisine sunmak ve 

bu konuda daha hassas davranmak 

için ilgilileri göreve davet ediyoruz. 

Ülkemizde daha önce benzer felaketlerin 

yaşandığı gibi kentimizde de bir çok 

yerleşim alanı sel ve taşkın potansiyeli 

fazla dere yataklarında, dere ağızlarında 

konumlanmıştır.

Özellikle Uludağ’ın eteklerinde bulunan 

dereler Deliçay, Kaplıkaya Deresi, Gök 

Dere, Cilimboz Deresi, Akçalar Deresi, 

Karınca Deresi ve Nilüfer Çayı binlerce 

yıldan beri doğal mecralarını oluşturmuş 

iken, bugün bu doğal dere yatakları 

kentin bazı yerlerinde yol, konut, 

menfez vs. gibi birçok yapay engellerle 

kapatılmış ve işgal edilmiştir. Suyun 

ana derelere ulaşmasını sağlayan su 

toplama hatlarının, kaçak yapılar, yollar, 

otoparklarla doldurulmak suretiyle doğal 

akış dengesi bozulmuştur.

Doğal sit alanlarına varıncaya 

kadar işgale uğrayan bu akış 

hatlarının durumunun ciddi olarak 

değerlendirilmesi, zemin jeolojisinin 

araştırılması, olası sel felaketi durumuna 

karşı senaryoların oluşturulması 

gerekmektedir.”

HKMO Bursa Şubemiz 

Balıkesir Kent 

Sempozyumuna Katıldı 

Balıkesir kentinin kültürel, sanatsal, 

sosyal ve ekonomik koşullarının 

geliştirilmesi ve “Yaşamak istediğimiz 

kent Balıkesir nasıl olmalıdır?” 

sorusuna yanıt aranmasını amaç 

edinen Balıkesir Kent Sempozyumu 

TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon 

Kurulu tarafından düzenlemekte ve 

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Belediyesi 

ile Balıkesir Üniversitesi tarafından da 

desteklenmektedir.

Balıkesir’in kent planlamasından çevreye, 

doğal afetlerden enerjiye, sağlıktan 

turizme farklı alanlardaki sorunlarının 

masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin 

ele alındığı TMMOB Balıkesir Kent 

Sempozyumu 26-28 kasım 2010 

tarihlerinde düzenlenmiştir. 

TMMOB Balıkesir IKK tarafından 

düzenlenen Kent Sempozyumunda 

HKMO Bursa Şubemizce 27.11.2010 

cumartesi günü saat 11:00da Salih 

Tozan Gösteri ve Kültür Merkezinde 

üyemiz Murat Sancak tarafından “Su 

kaynaklarının kirliliğinin Coğrafi Bilgi 

Sistemleri İle İzlenmesi” konulu sunum 

yapılmıştır. Sunum metni özeti ekte 

sunulmuştur.
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Meslekte 50. Yıl Ödül Töreni Yapıldı

HKMO Genel Merkezince her yıl 

meslekte 50 hizmet yılını dolduran 

üyelerimize "Meslekte 50. Yıl Hizmet 

Plaketi" verilmektedir. Bu yıl 1960 yılı 

mezunlarına, 4 Aralık 2010 tarihinde 

Ankara'da düzenlenen gecede plaketleri 

verildi. HKMO Bursa Şubemizden 

şube Başkanımız Ufuk AY geceye 

davetli olarak katılmış ve meslekte 50 

yılı dolduran meslektaşımıza plaketini 

takdim etmiştir. 

Şubemizin Geleneksel Bowling 

Turnuvası 10/12/2010 Anatolıum 

Rainbowl Bowling Salonu’nda 

düzenlendi. Üyelerimizin ve ailelerinin 

katılımıyla gerçekleştirilen Bowling 

turnuvamız Kupa ve madalya töreniyle 

sona ermiştir.

7. Geleneksel Bowling 

Turnuvası 

Tavşanlı Temsilcilik Bölgesinde Gayrimenkul Değerleme Sektörü ve Sorunları Semineri 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Bursa Şubemiz 01.12.2010 

tarihinde Kütahya- Tavşanlı temsilcilik 

bölgesinde’Gayrimenkul Değerleme 

Sektörü ve Sorunları’ hakkında sunum 

yapmıştır.

Türkiye'de Akademik Düzeyde 

Taşınmaz Değerlemesini getiren ve 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

tarafından yayınlanan “Taşınmaz 

Değerlemesi” kitabının yazarı Yıldız 

Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Ahmet Açlar ve, HKMO Bursa şube 

yönetim kurulu üyemiz Gayrimenkul 

Değerleme Uzmanı İsmail Duyar 

konuşmacı olarak katılmıştır. 

Kütahya Merkez ve ilçelerinde serbest 

çalışan üyelerimiz ile Merkez ve 

ilçelerinde kamu kurumlarında görev 

yapan üyelerimiz oldukça yoğun ilgi 

göstermişlerdir. Sayın Kaymakam 

Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı 

Mustafa Güler, Belediye Meclis Üyesi 

Murat Tepeciklioğlu, HKMO Bursa 

Şube Yönetim kurulu üyesi Ömer Zozik, 

Kütahya HKMO Temsilcisi Ahmet Can, 

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Emre Gedik ve Tavşanlı MYO Harita 

Kadastro Bölümü öğrencileri katılım 

sağlamıştır.

Serbest Çalışan Harita Kadastro Mühendislik Büroları 

ve Lisanslı Bürolar Toplantısı Yapılmıştır

7 Aralık 2010 salı günü saat 17:30 da 

HKMO Bursa Şube binamız konferans 

salonunda “Serbest Çalışan Harita 

Kadastro Mühendislik Büroları ve 

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik 

Büroları” toplantısı yapılmıştır.

Toplantıya Bursa merkez ve ilçelerinde 

çalışan tüm serbest çalışan üyelerimiz ve 

LİHKAB sahibi üyelerimiz yazılı olarak 

davet edilmişlerdir.

Yönetim kurulumuzun yedek üyeleri 

ile hazır bulunduğu toplantı gündemi 

aşağıdaki gibidir.

Gündem;

1-  Lisanslı Harita ve Kadastro 

Mühendisleri ve Büroları Derneği 

(LİHKABDER) tarafından 

odamızın 04.08.2010 tarihli ve 

2010/2 sayılı genelgesinin iptali için 

Danıştay’a açılan dava hakkında dava 

konusunun değerlendirilmesi.

2-  2011 yılı 1. yarıyıl için “Mühendislik 

Hizmetleri Ücret Cetveli” ve “Yöresel 

Katsayılar”ın oluşturulması.
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1611 nolu Osmangazi İlçesi lisanslı 

harita kadastro mühendislik bürosu 

sahibi üyemiz Hasan Toktaş, 1611 

NOLU Osmangazi İlçesi lisanslı harita 

kadastro mühendislik bürosu sahibi 

üyemiz Orhan Saral, 1612 nolu Yıldırım 

İlçesi lisanslı harita kadastro mühendislik 

bürosu sahibi üyemiz Yusuf Bayar 

Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret 

edilerek “Hayırlı olsun” dileklerimiz 

iletilmiş ve yeni görevlerinde başarılar 

dilenmiştir. 

Serbest Harita Kadastro Büro 

sahiplerinden üyelerimiz Paşabey Aslan 

ve Gürkan Kanbir bürolarında ziyaret 

edilerek meslektaşlarımızın karşılaştıkları 

sorunlar ve çözüm yolları üzerine 

görüşmeler yapılmıştır. 

LİHKAB ve Serbest 

Harita Müh. Büro 

Ziyaretleri Yapıldı

Şubemizce düzenlenen “Gayrimenkul 

değerleme sektörü ve sorunları 

semineri” sonrasında üyelerimizle 

yemekli toplantıda bir araya gelinmiştir. 

Bu toplantıda Tavşanlı bölgesindeki 

sorunlar tartışılmış, Tavşanlı temsilcisi 

Osman Çaprak’ın özel işleri nedeniyle 

ilçe dışında bulunması nedeniyle, 

MDU görevlisi Mustafa Özden’in 

de görevden ayrılması ile boşalan 

temsilcilik ve MDU sorumluluğu 

görevlerine Tavşanlı temsilcilik 

bölgesindeki üyelerimizin ortak 

görüşü ile Emir Murat Cezayerli’nin 

görevlendirilmesi benimsenmiş olup bu 

görevlendirme HKMO Genel Merkezi 

tarafından uygun bulunmuş ve atama 

onaylanmıştır. 

Tavşanlı Temsilcilik 

Bölgesinde Görev 

Değişikliği
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Diyarbakır ili merkez ilçelerde hizmet 

veren LİHKAB büroları ziyaret edildi. 

Meslektaşlarımız Halil Erdem ve 

Abdullah Açıl’a ait LİHKAB büroları 

Şube Başkanımız Yusuf Bilen, Şube 

Sekreteri Deniz Akdemir, Şube Saymanı 

Mehmet Gül ve Yönetim Kurulu 

Üyemiz Suzan Doğan tarafından ziyaret 

edildi. 

Ziyaret esnasında lisans alarak 

görevlerine başlayan meslektaşlarımız 

Halil Erdem ve Abdullah Açıl’a, yönetim 

kurulumuz yeni görevinde başarı 

dileklerini iletti. 

Ayrıca LİHKAB ile ilgili olarak işleyişin 

nasıl olacağı, mesleki denetimde nasıl bir 

yol izleneceği konuları görüşüldü. 

LİHKAB bürolarının sıkıntıları ve 

bunlara ilişkin çözümler 

değerlendirildi.

LİHKAB 

Büroları 

Ziyaret Edildi

Odamızın 42. Dönem 1. Danışma 

Kurulu toplantısı ve 2010 yılı Genel 

Merkez Denetlemesi sonucunda alınan 

kararlar ve Denetleme Raporları ile 

Mesleki Sorunlar konusunda 18.12.2010 

tarihinde yapılan Şube Danışma 

Kurulu toplantısında Diyarbakır-

Van-Şanlıurfa-Bingöl-Mardin ve 

Elazığ temsilcilerimiz ile serbest 

çalışan meslektaşlarımız katılmışlardır. 

Toplantıda meslektaşlarımızın sorunları, 

Temsilciliklerimizin sıkıntıları ve mesleki 

konular dile gelmiştir.

• Şubemiz sorumluluk alanında 

Odamız üyesi olmayan kişilerce 

meslek alanımızla ilgili işleri meslek 

erbabı ve yetkisi olmayan kişilerce 

yapıldığı ve maalesef serbest çalışan 

meslektaşlarımızdan bir kısmının bu 

işlerde imzacılık yaparak meslek ilke 

ve ahlakını çiğnediği konusu dile 

gelmiştir.

• Şube etkinlik alanı içersinde bazı 

Kadastro Müdürlüklerinin “Mesleki 

denetim şartı” aramadığı ve bir 

çok işlemi bu şekilde tescil ettiği 

belirlenmiş ve bu konularda ne tür 

çalışmalar yapılması gerektiği dile 

gelmiştir.

• Bağımsız Bölüm Planları ve 

Vaziyet Planlarının hazırlanması 

ve uygulanması konularında 

bilgilendirme yapılmış,

•  SHKMMB’nin ve LİHKAB’ın 

birbirlerinin yetki alanında iş 

yapamayacağı,

•  LİHKAB’ın Odanın “Tescilli Büro” 

kapsamında olduğu ve Odanın 

ilgili mevzuatlarını uygulama 

yükümlülüğünün de oldukları gibi 

konular görüşülmüştür.

Diyarbakır Şubeye Bağlı Temsilciler ve Danışma 

Kurulu Toplantısı Yapıldı
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16 Nisan 2011 Cumartesi tarihinde 

Diyarbakır’da yapılması planlanan 

“TMMOB Yerel Demokrasi Kurultayı” 

için 12.02.2011 tarihinde saat 13:00’te 

Jeoloji Mühendisleri Odasında İl 

Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası şu eğilim kararları 

alındı.

TMMOB’nin 10.02.2011 tarihinde 

yapılan son “Düzenleme Kurulu” 

toplantısı kararları dikkate alınarak;

Düzenleme Kurulunda belirtilen konu 

başlıklarına göre; Diyarbakır’daki yerel 

kurultayda tartışmaların çerçevesine 

temel oluşturmak, bu çalışmalar ışığında 

ve yerel kurultay tartışmaları neticesinde 

merkeze taşınmak üzere karar önergeleri 

oluşturmak üzere konularla ilgili 

odaların komisyon temsilcilerinin 

öncülüğünde konu başlıklarının 

bölüşülmesi ve görevlendirmenin 

yapılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda 

Şube Başkanımız Yusuf BİLEN ve Şube 

2. Başkanımız Hüseyin KIRŞAN insan 

haklarının (Temel Hak ve Özgürlükler, 

Sağlık, Eğitim Hakkı,Üniversite Eğitimi, 

Basın ve Yayın Özgürlüğü, Kürt 

Sorunu, Kadın Sorunları) tartışılacağı 

komisyonlarda görev almışlardır.

07.02.2011 Tarihinde Şubemiz 

binasında Diyarbakır ilindeki 

üyelerimizin de katılımı ile Şube 

Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

Toplantıda Genel Merkez Yönetim 

Kurulu ile yapılan Danışma Kurulu 

toplantısı değerlendirildi. Şubemizin 

yapacağı etkinlik çalışmaları hakkında 

meslektaşlarımızla görüş alış verişinde 

bulundu. Yakın zamanda yitirdiğimiz 

Diyarbakır Şube Kurucu Üyesi ve 

Diyarbakır İl Temsilcimiz Sevgili 

ZEYNEL ABİDİN ÖZTÜRK’ün 

anıldığı toplantıda, kendisinin verdiği 

emek ve hizmetler anısına üyelerimizin 

ve yönetim kurulunun önermesi ile 

şubemizin toplantı salonunun “ZEYNEL 

ABİDİN ÖZTÜRK TOPLANTI 

SALONU” olarak değiştirilmesi kararı 

alınmıştır.

Diyarbakır’daki 

Üyelerimizle Geniş 

Katılımlı Şube Yönetim 

Kurulu Toplantısı Yapıldı

Yerel Demkorasi 

Kurultayı Toplantısı 

Yapıldı
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İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 

Mühendisliği Bölümü’nde eğitim-

öğretim süreci başlayan öğrencileri, 

başta mesleğimiz olmak üzere 

TMMOB’nin ve Odamızın çalışma 

anlayışı hakkında bilgilendirmek ve 

çeşitli soruları cevaplandırmak amacıyla 

gerçekleştirdiğimiz toplantıya 45 öğrenci 

katıldı. 

8 Ekim 2010 tarihinde İTÜ Yabancı 

Diller Yüksekokulu’nda yapılan 

tanışma toplantımızda Şube Yönetim 

Kurulu Sekreterimiz M. Uğur Girişken 

tarafından mesleki çalışma alanlarımız, 

yeni mezun meslektaşlarımızın 

yaşamakta olduğu genel sorunlar, 

Odamızın benimsediği ilkeler ve yıllardır 

sürdürdüğü çalışma anlayışı üzerine 

çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Toplantıda mesleğimize, emeğimize, 

ülkemize ve geleceğimize sahip çıkma 

yolunda çalışmalarını sürdüren 

TMMOB ve Oda örgütlülüğümüze 

erken dönemlerde katılmanın büyük 

önem taşıdığının altı çizilerek tüm 

öğrenciler Şube-Oda etkinliklerimizin 

yanı sıra Öğrenci üyeliği ve Şube 

Öğrenci Komisyonu çalışmalarına davet 

edildi. 

Tanışma toplantısına konuşmacı olarak 

katılan Şube Öğrenci Komisyonu 

Üyemiz İTÜ öğrencisi Oğuzhan Ulutaş 

ise Öğrenci Komisyonumuz tarafından 

yürütülmekte olan çeşitli çalışmalar ve 

etkinlikler konusunda bilgilendirmelerde 

bulunarak, öğrenci birlikteliğinin 

önemine ve bugünlerden bu örgütlülüğe 

sahip çıkmanın taşıdığı öneme vurgu 

yaptı. 

Tanışma toplantımızda bizleri yalnız 

bırakmayan tüm değerli öğrencileri, 

Şubemiz bünyesinde gerçekleştirilecek 

tüm etkinliklerde ve Şube Öğrenci 

Komisyonu çalışmalarında aramızda 

görmekten büyük mutluluk 

duyacağımızı belirtir, yeni eğitim-

öğretim yılında başarılar dileriz.

İTÜ Hazırlık Sınıfl arı 

Tanışma Toplantısı 

Yapıldı

Üniversite Öğrencilerine Yapılan İnsanlık Dışı Saldırılar 

Hakkında Ortak Basın Açıklaması Yapıldı

Bu kapsamda YÖK’ün 29 yıldır 

sürdürmüş olduğu baskıcı politikalarının 

kaldırılarak üniversitelerimizde 

özerk, demokratik ve bilimsel eğitim 

verilmesini talep eden TMMOB’ye bağlı 

odaların öğrenci üyelerinde bulunduğu, 

üniversite öğrencilerine yönelik yapılan 

saldırılar ile ilgili olarak 9 Aralık 2010 

tarihinde Mimarlar Odası İstanbul 

Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda 

basın toplantısı yapıldı. 

Şubemiz üyelerine de açıklamada 

bulunduğumuz konuya ilişkin TMMOB 

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 

Sekreteri Tores Dinçöz tarafından 

yapılan ortak açıklamada, üniversitelerin 

asıl öznesi olan öğrencilere yapılan 

saldırıların, en temel insan hakkı olan 

düşünme ve düşündüğünü ifade etme 

özgürlüğüne yapılmış saldırılar olduğunu 

ve her seferinde’demokrasi’den yana 

olduklarını söyleyenlerin demokrasiyi 

nasıl algıladıklarını bir kez daha 

gösterdiği ifade edildi.

Son yıllarda uygulamaya geçirilen 

çeşitli yasal düzenlemelerle, emeğin 

esnekleştirildiği ve değersizleştirildiği, 

toplumun tüm kesimlerinin kapitalizmin 

ve uygulayıcılarının politikaları sonucu 

güvencesizleştirildiği bir dönemde, 

emekçilerin mücadelesinin ve mücadele 

deneyimlerinin ortaklaştırılması adına 

direnişteki TEKEL, BETESAN ve İSKİ 

emekçilerinin de katılımıyla 15 Ekim 

2010 tarihinde Şubemizde bir söyleşi 

yapıldı.

Direnişteki Emekçilerle “Esnekleşme, 

Güvencesizleştirme ve Taşeronlaşma” Konularında 

Söyleşi Yapıldı
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Mühendislik ve Mimarlık Haftası 

etkinlikleri kapsamında 18-28 Ekim 

2010 tarihinde TMMOB İstanbul 

İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 

yürütücülüğünde İstanbul’daki liselerde 

geleceğin mimar ve mühendislerine 

yönelik olarak mesleki tanıtım söyleşileri 

gerçekleştirildi. TMMOB’ye bağlı 

odaların üyelerinin katıldığı söyleşilerde, 

öğrencilere mühendislik, mimarlık ve 

şehir planlama ile ilgili mesleki bilgiler 

verilerek, öğrencilerin merak ettiği çeşitli 

konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Odamız adına söyleşilere katılan 

meslektaşlarımız, gerçekleştirilen 

söyleşilerde, ileriki süreçlerde meslek 

seçimi yapacak öğrencilere harita 

mühendisliğinin temel çalışma 

alanları hakkında bilgi vererek, 

ülkemizde mühendisliğin toplumsal 

bir üretimin parçası olduğunu 

belirtmiş, mekansal verilerin farklı 

kullanım alanları ve mekansal verilerin 

bilgiye dönüştürülmesinde harita 

mühendislerinin üstlenmiş olduğu 

görevleri aktardı. 

Söyleşilerde ayrıca mesleğimizin 

teknik, bilimsel, hukuksal, toplumsal 

ve ekonomik yönlerinin yanı sıra diğer 

meslek disiplinleriyle olan ilişkileri 

hakkında da detaylı bilgilendirmelerde 

bulunuldu. 

Söyleşmizde ayrıca, ülkemizde 

mühendislerin, mimarların ve şehirt 

plancılarının yaşadığı sorunların 

toplumsal sorunlardan ayrı olarak ele 

alınamayacağı ifade edilerek; gerek 

TMMOB gerekse Oda örgütlenmemiz 

konusunda da çeşitli bilgilendirmelerde 

bulunuldu. 

Mühendislik ve Mimarlık 

Haftası Etkinlikleri 

Kapsamında Liselerde 

Mesleki Tanıtım 

Konuşmaları Yapıldı

Dünya CBS Günü Etkinliği Düzenlendi

Şubemiz Mekansal Bilişim ve CBS 

Komisyonu tarafından her yıl geleneksel 

olarak düzenlenmekte olan Dünya CBS 

Günü/GIS Day etkinliği, 1 Aralık 2010 

tarihinde İTÜ Taşkışla Yerleşkesi A-109 

no’lu Seminer Salonunda gerçekleştirildi.

İki teknik oturumdan oluşan ve 

beş konuşmacının sunum yaptığı 

etkinliğimiz, Şubemiz Mekansal 

Bilişim ve CBS Komisyonu adına 

Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker’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. 

TEKEL Direnişi Sürüyor, Dayanışma Büyüyor

Yürüttükleri onurlu mücadele ile 

güvencesizleşme dayatmaları karşısında 

ülkemizde emeğiyle geçinen milyonlara 

ve bizlere umut aşılayan TEKEL işçileri; 

İstanbul’da TÜRK-İŞ’e bağlı TEK 

GIDA-İŞ sendikası Genel Merkezi 

önünde başlattıkları eylemlerini 17 

Ekim 2010 tarihinde Taksim’de 

gerçekleştirdikleri meşaleli yürüyüşle 

sürdürdüler.

Şubemiz tarafından 15-17 Ekim 

2010 ve 22-24 Ekim 2010 tarihleri 

arasında üyelerimize yönelik olarak 

NetPRO yazılım eğitimi Şube Eğitim 

Salonumuzda toplam 29 meslektaşımızın 

katılımıyla gerçekleştirildi.

Oldukça verimli geçen eğitim 

sonucunda yapılan sınavı başarıyla 

tamamlayan meslektaşlarımıza katılım 

belgelerini yakın zamanda Şubemizden 

alabileceklerini önemle hatırlatır, eğitime 

katılan değerli meslektaşlarımıza ve kurs 

eğitmenlerine en içten duygularımızla 

teşekkür ederek ilerleyen dönemlerde de 

tüm meslektaşlarımızın gereksinimleri 

doğrultusunda benzer eğitimleri 

sürdüreceğimizi belirtiriz.

Üyelerimize Yönelik 

Yazılım Eğitimi Yapıldı
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İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Kulübü tarafından her yıl 

geleneksel olarak düzenlenen tanışma 

çayı, bu yıl 27 Ekim 2010 Çarşamba 

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 edilmiş, ayrıca Şubemiz 

tarafından geçtiğimiz günlerde basımı 

gerçekleştirilen Şube Bültenimizin 

dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

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.

İTÜ “Tanışma Çayı” 

Yapıldı

YTÜ Tanışma Çayı 

Yapıldı

Her sene geleneksel olarak, Şubemize 

bağlı lisans öğrencisi kabul eden 

bölümlerde gerçekleştirdiğimiz “Tanışma 

Çaylarımız”dan bir diğeri de Yıldız 

Teknik Üniversitesi (YTÜ) Harita 

Mühendisliği Bölümü’nde 29 Kasım 

2010 tarihinde YTÜ İnşaat Fakültesi 

Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bölüm Öğretim Üyeleri ve 

öğrencilerinin yoğun katılımıyla 

gerçekleştirilen etkinlikte, sırasıyla YTÜ 

Harita Mühendisliği Bölümü Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Halil Erkaya, YTÜ 

Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Görevlisi ve HKMO İstanbul Şube 

Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Öcalan 

ve YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü 

Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. 

Dr. Füsun Balık Şanlı birer konuşma 

gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen 

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 

İbrahim Okutmuştur, Rıza Tan ve 

Mehmet Akan ise HKMO Öğrenci 

Üyeliği, HKMO tarafından düzenlenen 

“Yaz Eğitim Kampları”, “Genç 

Haritacılar Günleri ve Şube Öğrenci 

Komisyonumuz”ca gerçekleştirilen 

“İstanbul Haritacıları Sosyal 

Çalıştayı” gibi dönem içerisinde Şube 

Öğrenci Komisyonumuz tarafından 

gerçekleştirilen etkinlik ve çalışmalar 

ile ilgili çeşitli bilgilendirmelerde 

bulundular. 

İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Alanındaki 

“Düzenlemelere” 

Karşı Basın Açıklaması 

Gerçekleştirildi

Şubemiz, çıkarılan yeni yönetmelikler 

ve yapılan yasal düzenlemelerle iş 

yaşamında esnekleşmeyi, güvencesiz 

çalışmayı ve taşeronlaştırmayı dayatan 

Hükümet’in emek düşmanı tavrını 

protesto etmek adına İstanbul Tabip 

Odası ve TMMOB İstanbul İKK 

bileşenleri ile birlikte 18 Aralık 2010 

tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü 

önünde gerçekleştirilen basın 

açıklamasında alandaki yerini aldı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim 

Kurulu Üyesi Dr. Süheyla Ağkoç 

tarafından okunan basın açıklamasında; 

“Bakanlığın işçi sağlını ve iş güvenliğini 

koruyup geliştirmeyi değil bu alandaki 

piyasa aktörlerinin faaliyetlerini 

düzenlemeyi önemsediğini açıkça ortaya 

koyduğunu ifade ederek; TMMOB ve 

TTB’nin bu alanda her zaman olduğu 

gibi işçi sağlığının ve iş güvenliğinin 

korunmasından yana taraf olmaya devam 

edeceğini belirtti.

Basın açıklamasının tam metnine 

aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.istabip.org.tr/index.php/

haberler/1713-bu-yoenetmelikler-

de-olmamsiyasi-ktidar-bir-kez-daha-

uyaryoruz.html
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Gülseren Yurttaş Anısına 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Paneli Yapıldı

Gündemde olan İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği alanına yönelik yasa tasarısını 

ele alan ve 3 Yıl önce bir iş cinayeti 

sonucu yitirdiğimiz değerli meslektaşımız 

Gülseren Yurttaş’ın anısına TMMOB 

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 

tarafından gerçekleştirilen “İşçi Sağlığı 

ve İş Güvenliği Paneli” 6 Kasım 2010 

tarihinde İstanbul Barosu Orhan 

Apaydın Konferans Salonu’nda yapıldı.

Açılışında Gülseren Yurttaş’ın 

yaşamından kesitlerin ve ülkemizdeki 

çeşitli iş cinayetlerinden istatistiksel 

verilerin paylaşıldığı panelin 

yürütücülüğü Şube Başkanımız Yrd. 

Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir 

tarafından gerçekleştirildi. 

TMMOB adına Ertuğrul Bilir’in, Türk 

Tabipleri Birliği adına Dr. Turabi 

Yerli’nin, DİSK adına Tevfik Güneş’in 

ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Aslı 

Odman’ın konuşmacı olarak katıldığı 

panelde; günümüzde giderek yaygınlaşan 

güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşulları, 

her türlü imkana rağmen önüne bir 

türlü geçilemeyen iş cinayetleri ve İşçi 

Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yasa 

tasarısı masaya yatırıldı. Gülseren Yurttaş 

anısına yapılan ve dört saate yakın 

süren panele katılan ve bizlerle konuyla 

ilgili görüşlerini paylaşan panelistlere 

ve etkinliğe katılarak bizleri yalnız 

bırakmayan değerli meslektaşlarımıza 

en içten duygularımızla teşekkürlerimizi 

sunarız.

Şubemiz tarafından 7-9 Ocak 2011 

tarihleri arasında üyelerimize yönelik 

olarak gerçekleştirilen ve ağırlıklı 

olarak yol projelendirme modülünü 

içeren yazılım eğitimi Şube Eğitim 

Salonumuzda 17 meslektaşımızın 

katılımıyla gerçekleştirildi. Şubemiz 

tarafından üyelerimizin istem ve talepleri 

doğrultusunda sürdürülecek yazılım 

eğitimlerimizin geniş bir yelpazede 

meslektaşlarımızın gereksinimlerini 

karşılama amacına yönelik olarak 

önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini 

önemle hatırlatır, siz değerli 

meslektaşlarımızın taleplerini Şubemize 

bildirmenizin bu çalışmalara önemli 

katkılar sağlayacağını belirtmek isteriz.

Mesleki 

Yazılım Eğitimi 

Gerçekleştirildi 

Öğrenci komisyonumuzun sosyal ve 

kültürel etkinliklerinden olan film 

gösterimleri Şubemizde yapılmaya 

devam ediyor. 7 Ekim 2010 tarihinde 

Louis Bunuel’in yönettiği Phantom of 

Liberty (Özgürlük Hayaleti) filmiyle 

başlayan gösterimlerimiz, 14 Ekim 2010 

tarihinde Woody Allen’ın yönettiği 

Bananas (Muz Cumhuriyeti) filmi ve son 

olarak da 21 Ekim 2010 tarihinde Jean-

Luc Godard’ın yönettiği Prénom Carmen 

(Kod Adı Carmen) film gösterimleriyle 

devam etti.

Öğrenci Komisyonu Film 

Gösterimleri Devam 

Ediyor

Tiyatro Gösteriminde 

Üyelerimizleydik

Şube Öğrenci Komisyonumuz 

ile Kültürel ve Sosyal Etkinlikler 

Komisyonumuzun birlikte organize 

ederek toplu bilet alımı gerçekleştirdiği  

“Bunu Yapan İki Kişi” isimli  tiyatro 

oyununa 40 meslektaşımız katılım 

sağladı. 22 Ekim 2010 tarihinde Ortaköy 

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 

ve kadın-erkek ilişkilerinin mizahi 

bir şekilde ele alındığı bu güzel 

etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan 

tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, 

ilerleyen günlerde toplu bilet alımı 

gerçekleştireceğimiz diğer gösterimlerde 

de siz değerli meslektaşlarımızla bir arada 

olmayı dileriz.
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Suyun Ticarileşmesine Hayır Platformu Tarafından 

Basın Açıklaması Gerçekleştirildi
İSKİ’nin, mekanik su sayaçlarını 

kullanıcının izni ve rızası dışında 

sökerek, yerine ön ödemeli su sayacı 

takması uygulamasına karşı açılan 

iptal davasının, 22 Kasım 2010 

tarihinde yapılan duruşmasından önce, 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 

Kurulu’nun da bileşenleri arasında yer 

aldığı Suyun Ticarileşmesine Hayır 

Platformu tarafından İstanbul 8. İdare 

Mahkemesi önünde bir basın açıklaması 

gerçekleştirildi.

Çalıştığı kurum olan İstanbul Teknik 

Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 

Bölümü’nden geçtiğimiz Ocak ayında 

emekliye ayrılan ve Şubemizin 2. ve 8. 

Dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, 

10. Döneminde ise Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevini yürütmüş, aynı 

zamanda Odamızın bilimsel mesleki 

çalışmalarında 9. Harita Kurultayı 

Yürütme Kurulu Başkanlığı vb. bir dizi 

sorumluluk üstlenmiş değerli hocamız 

Prof. Dr. Tevfik Ayan adına çalışma 

arkadaşları tarafından bilimsel bir 

toplantı düzenlendi.

“Prof. Dr. Tevfik Ayan Jeodezi Kolokyumu” Yapıldı

Kamulaştırma Bilirkişilik 

Eğitimi Tamamlandı

Editörün Dikkatine; Bu yazıda ek-17 

foto yer almalıdır.

“Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 

Olarak Görev Yapacakların Nitelik ve 

Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

uyarınca her yıl düzenli olarak 

gerçekleştirilen Kamulaştırma Bilirkişiliği 

Eğitimi 6 Kasım 2010 tarihinde 28 

üyemizin katılımı ile Şube Toplantı 

salonumuzda gerçekleştirildi.

Üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. Volkan 

Çağdaş ve Dr. Mehmet Gür tarafından 

verilen eğitimde; Kamulaştırma 

alanına yönelik yasal yönetsel çerçeve 

kapsamında “Kamulaştırma Kanunu”, 

“Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 

Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve 

Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, 

“Kamulaştırma İle İlgili Diğer Mevzuat 

ve Yargı Kararları” konuları ele alınarak, 

“Kamulaştırmada Bedel Takdiri ve 

Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması” 

konularında eğitim verildi. Eğitimin 

ardından listelerde yer alacak olan 

meslektaşlarımızın belirlenebilmesi 

için eğitim süresince anlatılan konuları 

kapsayan bir sınav gerçekleştirildi.

Geçmiş yıllarda eğitimlere katılmış 

ve sertifikalarını almış üyelerimizden 

Şubemize 2011 Yılı Kamulaştırma 

Bilirkişisi olma talebinde bulunan 

üyelerimiz ile bu yıl düzenlenen eğitimde 

başarılı olan üyelerimizden aldığımız 

başvurular sonucunda 2011 Yılı 

Kamulaştırma Davaları Bilirkişi listeleri 

oluşturulacak olup, söz konusu listelerde 

yer almak isteyen üyelerimizin Şubemize 

başvuruda bulunması gerektiğini önemle 

hatırlatır, eğitimin başarılı geçmesinde 

emek harcayan değerli eğitmenlerimize 

ve katılım sağlayan değerli üyelerimize 

teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği’ne (TMMOB) bağlı Odaların, 

Şubemizin de aralarında bulunduğu 

İstanbul şubeleri, 3. Köprü ve bağlantı 

yolları güzergahının dahil olduğu 

İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu 

Nazım İmar Planı ile buna dayanak 

oluşturan İstanbul Çevre Düzeni 

Planı’nın Plan Notları’nda yapılan 

değişikliklerin iptali yönünde açılan 

davalarla ilgili Mimarlar Odası İstanbul 

Şubesi’nde 25 Ocak 2011 tarihinde bir 

basın toplantısı düzenledi.

3.Köprü’ye Karşı 

Açılan Davalarla İlgili 

Basın Açıklaması 

Gerçekleştirildi
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HKMO İstanbul Şubesi 21. Dönem 2. Temsilciler Toplantısı Yapıldı

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 25 Aralık 2010 

tarihinde Şubemizde 21. Dönem 2. 

Temsilciler Toplantısı gerçekleştirildi.

Temsilcilerimizin geniş katılımıyla 

yapılan toplantımızın açılışında, 

Şube Sekreterimiz M.Uğur Girişken 

tarafından Şubemizin yürüttüğü 

çalışmalar ve önümüzdeki evrede 

Şubemizce düzenlenmesi planlanan 

mesleki ve sosyal etkinliklerle ilgili 

bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantımızda bizlerle olan, görüşleriyle 

ve önerileriyle örgütsel sürecimize 

katkıda bulunan tüm İl/İlçe/İşyeri 

Temsilcilerimiz ve Mesleki Denetim 

Görevlilerimize en içten duygularımızla 

teşekkür eder; toplantımızda ele alınan 

tüm başlıkların, yürütülecek çalışmaların 

ve dile getirilen çözüm önerilerinin 

raporlaştırarak en kısa sürede tüm 

birimlerimizle paylaşılacağını önemle 

hatırlatırız.

Direnişteki TEKEL 

Emekçileri’ne 

Destek Ziyareti 

Gerçekleştirildi

Güvencesizleştirmeye ve sömürüye karşı 

direnen TEKEL emekçilerinin sürdükleri 

emek mücadelesine ve direnişe destek 

olmak amacıyla Şubemiz tarafından 3 

Kasım 2010 tarihinde bir dayanışma 

ziyareti gerçekleştirildi. 

Mesleki kamuoyumuzda 1990’lı 

yılların başından beri tartışılan ve 10 

Haziran 2010 tarihinden itibaren 

lisanslarını alıp çalışmaya başlayan 

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 

ve Büroları ile ilgili bugüne kadar 

gelinen süreçte yaşanan sorunları tespit 

etmek ve meslektaşlarımızın sürece 

ilişkin görüşlerini almak amacıyla 

Şubemiz tarafından 7 Ocak 2011 

tarihinde Şişli Belediyesi Konferans 

Salonu’nda “LİHKAB’ların Meslek 

Alanlarımıza Etkileri” başlıklı bir forum 

gerçekleştirildi.

Forumun yürütücülüğünü yapan Şube 

Başkanımız M. Tevfik Özlüdemir, 

forumun açılışında; LİHKAB sürecine 

ilişkin güncel gelişmelerin yanı sıra 

konuya ilişkin tarihsel gelişimini ve 

HKMO’nun konuya bakış açısını 

belgeleriyle katılımcılara sundu. Bu 

çerçevede HKMO çalışma raporları, 

kamuoyuna açıklanan görüşler, Oda 

bültenlerinden örneklere yer vererek, 

LİHKAB sürecinde Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü ile HKMO’nun 

birlikte yürüttüğü çalışmalarla ilgili 

çeşitli bilgilendirmelerde bulunarak 

forumun amaç ve kapsamına yönelik 

değerlendirmelerde bulundu. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımızın 

açılış konuşması sonrasında söz alan Oda 

Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Fahri Özten ise, LİHKAB sürecinin 

başlamasından bu yana Odamızın tüm 

Şubelerinde ve bazı temsilciliklerinde 

konu ile ilgili forum, panel vb. 

etkinlikler düzenlendiğini belirterek, 

HKMO Genel Merkezinin konuya 

ilişkin görüşlerine değindi.

Geniş katılımla gerçekleştirdiğimiz 

forumumuzda açılış konuşmaları 

sonrasında söz alan üyelerimiz, 

LİHKAB’ların iş kalemleri ve yetkileri, 

mevcut yasal mevzuat ve yönetmelikler 

kapsamındaki eksiklikler ve belirsizlikler, 

Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik 

Müşavirlik Bürolarının geleceği, 

sektörümüzün ve yeni meslektaşlarımızın 

bu gelişmeler paralelinde geleceği, 

LİHKAB’ların mesleki denetimi, 

Odamız 2010-2 sayılı genelgesi 

aleyhinde açılan dava, uygulama 

sürecinde LİHKAB’ların karşılaştıkları 

sorunlara değindiler. 

Ayrıca mesleğimizin geleceği açısından 

konu hakkında ortak bir görüşün 

oluşturulması çerçevesinde benzer 

paylaşımların sürdürülmesi gerekliliği 

konularında düşüncelerini ve çözüm 

önerilerini paylaştılar.

LİHKAB’ların Meslek 

Alanımıza Etkileri 

Forumu Düzenlendi
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Ülkemizde yıllardır süre gelen, 

düşünceye, düşününe ve düşündüğünü 

söyleyene karşı saldırılar, suikastlar ve 

katliamlara bir yenisi olarak eklenen ve 4 

yıl önce, genel yayın yönetmeni olduğu 

Agos Gazetesi’nin Şişli Halaskârgazi 

Caddesi üzerindeki binası önünde 

uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını 

kaybeden Hrant Dink’in anısına her 

yıl olduğu gibi bu sene de onbinlerce 

kişi adalet taleplerini 19 Ocak 2011 

tarihinde Agos gazetesi önünde yineledi.

Anma için Taksim, Mecidiyeköy ve 

Harbiye’de toplanan ve aralarında 

Şubemizin yanı sıra TMMOB’ye bağlı 

diğer meslek odalarının temsilcilerinin 

de bulunduğu binlerce kişi pankartlar 

ve dövizlerle, vurulduğu yer olan Agos 

gazetesi önüne sorumluların ortaya 

çıkarılması taleplerine ilişkin çeşitli 

sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. 

Anmada Dink’in vurulduğu saat 

15.00’te Hrant’ın’Su çatlağını 

buldu’konuşması banttan verilerek 

saygı duruşu düzenlendi. Nükhet İpekçi 

tarafından yapılan konuşmada ise faili 

meçhul bırakılan siyasi cinayetlerle 

öldürülen Kemal Türkler, Sabahattin 

ALİ, Abdi İpekçi, Metin Göktpe, 

Necip Hablemitoğlu, Onat Kutlar, 

Hasan Ocak, Muammer Aksoy, Çetin 

Emeç, Musa Anter, Uğur Mumcu, 

Nesimi Çimen, Metin Altıok gibi 

diğer aydınlarda anılarak katillerin ve 

sorumluların bir gün mutlaka hesap 

vereceği vurgulandı. Alanda yapılan 

konuşmaların ardından anma, Türkçe ve 

Ermenice türkülerle ve vurulduğu yere 

anısına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

HRANT için ADALET

Şubemiz çalışma programı ekseninde 

sürdürdüğümüz ve Şubemiz sorumluluk 

alanındaki bölgelerde gerçekleştirdiğimiz 

bir diğer toplantı ise 23 Ocak 2011 

tarihinde Silivri’de gerçekleştirildi.

Gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılarak 

yerellerde karşılaştıkları sorunları ve 

bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

bizlerle paylaşarak çalışmalarımıza 

ışık tutan, birlikte üretme ve çözüm 

üretme uğraşımıza paydaş olan tüm 

değerli meslektaşlarımıza ve etkinliğin 

gerçekleştirilmesinde yoğun emek 

harcayan değerli Silivri Temsilcimiz 

Hüseyin Şahin’e en içten duygularımızla 

teşekkür ederiz.

Silivri Bölgesi Üye 

Toplantısı Yapıldı 

Çalışma yaşamında ücretli çalışan 

meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik ve 

sosyal sorunlarını belirlemek ve çözüm 

önerileri geliştirmek adına Şubemiz 

bünyesinde kurulan Ücretli ve İşsiz 

Meslektaşlar Komisyonu tarafından 16 

Ocak 2011 tarihinde şantiyelerde çalışan 

meslektaşlarımızla Şubemizde kahvaltılı 

bir söyleşi gerçekleştirildi.

Şantiyelerde Ücretli Çalışan Mühendislerin Sorunları 

ve Çözüm Önerileri Başlıklı Toplantı Düzenlendi 

26 Eylül 1999’da Ulucanlar Cezaevi’nde 

yaşanan katliam ile ilgili olarak çekilen 

“Ölücanlar” isimli film gösterimi, 

katliamı bizzat yaşayan ve yaşadıklarını 

filme alan yönetmen Murat Özçelik’in 

katılımıyla, 16 Ekim 2010 tarihinde 

Şubemizde gerçekleştirildi.

“Ölücanlar” Film 

Gösterimi ve Söyleşisi 

Yapıldı
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“Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Tarihine Işık Tutanlar” başlıklı 

söyleşi dizimiz kapsamında, 3., 4. ve 5., 

Harita Kurultayları Yürütme Kurulu 

Üyeliği, 6. Harita Kurultayı Yürütme 

Kurulu Başkanlığı ve 7. Harita Kurultay 

Başkanlığı, 36. Dönem Onur Kurulu 

Üyeliği ve Başkanlığı, Sürekli Teknik 

Bilimsel Yasa ve Tüzük Komisyonu, 

Sürekli Teknik Bilimsel Kadastro 

Komisyonu görevlerinde bulunan ve 

Şubemizin arşiv sisteminin sağlıklı bir 

altyapıya kavuşturulmasında yoğun 

emek harcayan değerli meslektaşımız ve 

287 sicil numaralı üyemiz Sıtkı Gökşin 

Seylam ile 19 Ekim 2010 tarihinde 

Şubemizde bir söyleşi gerçekleştirildi.

“HKMO Tarihine Işık Tutanlar” Söyleşi Dizimizin 

Üçüncüsünde Sıtkı Gökşin Seylam Bizlerleydi

HKMO Tarihine Işık Tutanlar Söyleşi Dizimizin 

Dördüncüsünde Prof. Dr. Ahmet Aksoy Bizlerleydi

“HKMO Tarihine Işık Tutanlar” 

başlıklı söyleşi dizimiz kapsamında, 6. 

ve 7. Dönem Şube Yönetim Kurulu 

Başkanlığı, çeşitli komisyonlar, 

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultaylarında bilim kurulu, danışma 

kurulu ve başkanlık görevlerinde 

bulunmuş, danışma ve bilim kurulu 

üyeliği devam eden, HKM Jeodezi, 

Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi 

Dergisi’nin eski editörü ve yazı işleri 

müdürü 326 sicil numaralı üyemiz 

Prof. Dr. Ahmet Aksoy ile 7 Aralık 

2010 tarihinde Şubemizde bir söyleşi 

gerçekleştirildi.

HKMO Tarihine Işık Tutanlar Söyleşi Dizisi’nin 

Beşinci Söyleşi’si Prof. Hüseyin Erkan İle 

Gerçekleştirildi

Odamızın 11. Dönem Yönetim Kurulu 

Genel Saymanlığı, 15 ve 17. Dönem 

Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği, 

16. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, 

20. Dönem Yönetim Kurulu Genel 

Başkanlığı, TMMOB Toprak Reformu 

Kongresi Yürütme Kurulu Eşbaşkanlığı 

görevlerinin yanı sıra Türkiye Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı bilim 

ve danışma kurulu üyeliği gibi çeşitli 

önemli görevleri de yürüten 179 

sicil numaralı üyemiz Prof. Hüseyin 

Erkan ile 11 Ocak 2011 tarihinde 

Şubemizde söyleşi dizimizin dördüncüsü 

gerçekleştirildi.

“Suyun Ticarileştirilmesine Hayır 

Platformu”nun düzenlediği “Yaşamı 

Savunanlar İstanbul’da” Forumu 15-16 

Ekim tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi 

Güney Kampüs Saatli Bina’da yapıldı. 

Suyuna, toprağına, ormanına sahip 

çıkanlar buluşuyor sloganıyla çağrısı 

yapılan forumda, son dönemde 

yapılan yasal değişikliklerle ülkemizin 

doğal kaynaklarının ticarileştirilmesi 

ve özelleştirilmesi yoluyla doğanın 

metalaştırılması saldırılarına karşı 

mücadele eden emek, meslek ve 

demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra 

çeşitli platformların bileşenleri de bir 

araya geldi. 

TMMOB’ye bağlı birimlerin de geniş 

katılım sağladığı ve çeşitli oturumlarda 

çarpıcı tespitlerini sunduğu forumun 

ardından sonuç bildirgesi, 17 Ekim’de 

Kadıköy İskelesi’nde yapılan basın 

açıklamasıyla tüm kamuoyuyla 

paylaşıldı. Forum, Kadıköy’de yapılan 

konserlerle ve kitlesel şenlikle son buldu.

“Yaşamı Savunanlar” 

İstanbul’da Buluştu
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Şube sorumluluk alanımızdaki 

bölgelerde üyelerimizin yerellerde 

karşılaştıkları mesleki ve toplumsal 

sorunları tartışmak, meslektaşlarımızın 

görüş ve önerileri ekseninde çözümler 

geliştirmek adına gerçekleştirilen 

ziyaretler ve etkinlikler kapsamında 22 

Ocak 2011 tarihinde Yalova’da bulunan 

meslektaşlarımızın yanı sıra çeşitli kamu 

kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin 

de katılımıyla kahvaltılı bir söyleşi ve 

ardından da İmar Uygulamaları Paneli 

düzenlendi.

Yalova Bölgesi Üye Toplantısı ve İmar Uygulamaları Paneli Düzenlendi

Öğrencilere Yönelik Baskı ve Şiddet Uygulamalarına 

Karşı Basın Açıklaması Yapıldı

İMOK (İstanbul Meslek Odaları 

Koordinasyonu), DİSK İstanbul Merkez 

Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler 

Platformu ve Üniversite Öğretim Üyeleri 

Derneği; 16 Aralık 2010 tarihinde İTÜ 

Taşkışla Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi 

önünde son günlerde öğrenciler üzerinde 

uygulanan baskı ve şiddet uygulamalarını 

kınamak ve öğrencilere destek olmak 

amacıyla ortak bir basın açıklaması 

gerçekleştirdi. 

Basın açıklaması öncesinde TMMOB 

İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz; 

öğrencilere yapılan saldırıların hiç 

bir şekilde kabul edilemeyeceği ve 

öğrencilerimize yönelik baskı ve şiddet 

uygulamalarına son verilmesi gerektiğini 

ifade etti.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri 

Dr. Ali Çerkezoğlu’nun okuduğu basın 

açıklamasında, üniversitelerin asli unsuru 

olan öğrencilerin demokratik ve haklı 

tepkilerinin polis şiddeti ile bastırılmaya 

çalışılması, her fırsatta demokrasiden 

bahsedenlerin demokrasiden ne 

anladıklarının göstergesi olduğunu 

belirterek düşüncelerini ve taleplerini 

özgürce ifade eden öğrencilere destek 

olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen basın 

açıklamasının tam metnine aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.ikkistanbul.org/index.

php?option=com_content&view=articl

e&id=215:seslerne-kulak-vern-kumpas-

kurmaya-kalkmayin&catid=35:basinac&

Itemid=55

3. Köprü’ye ve Tabiatı 

ve Biyolojik Çeşitliliği 

Koruma Kanunu 

Tasarısı’na Hayır Mitingi 

Basın Açıklaması

İstanbul’un tarihi, doğal, kentsel, 

kültürel ve yaban hayatına yönelik büyük 

zararlar vereceği daha önce yapılan 

boğaz köprülerindeki deneyimlerle 

görülmüş olan ve İstanbul’un trafik 

sorununa çözüm olarak öne sürülen 

3. Boğaz Köprüsü projesine karşı 26 

Aralık 2010 Pazar günü 3. Köprü Yerine 

Yaşam Platformu tarafından Kadıköy’de 

düzenlenecek mitingin duyurusu Makine 

Mühendisleri Odası(MMO) İstanbul 

Şubesi’nde platformun bileşenleri 

ve basın emekçilerinin katılımıyla 

gerçekleştirildi.

Platform adına basın açıklamasını 

okuyan MMO İstanbul Şubesi Yönetim 

Kurulu Üyesi Hayati Can tarafından 

okunan basın açıklamasında, trafik 

sorununu çözmeyerek daha karmaşık 

hale getirecek olan 3.Boğaz köprüsünün 

bir çözüm olmadığını aksine İstanbul’un 

kuzeyindeki ormanların, su havzalarının, 

doğal hayatın ve kentsel dokunun 

yıkımı anlamına geleceğini ifade ederek; 

Pazar günü yapılacak mitinge tüm 

İstanbulluları kentine, mahallesine, 

ormanına ve suyuna sahip çıkmaya 

çağırdıklarını belirtti.

Mahalle dernekleri, meslek örgütleri, 

sendikalar ve siyasi partilerin destek 

verdiği ve birçok yazar, aydın, 

akademisyen ve sanatçının imza atarak 

katılımcı oldukları mitinge yönelik basın 

açıklamasının tam metnine aşağıdaki 

bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_

detay.php?kod=19732&tipi=1&sube=10
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3. Boğaz Köprü’sü 

ve Kentsel Dönüşüm 

Projeleri 

Şube II. Başkanımız Mehmet Hışır ,Ulusal Kanal’da 3. 

Boğaz Köprü’sü ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Hakkında 

ve 2B Arazilerin Satışı Konusundaki Değerlendirmelerde 

Bulundu

Şube Yönetim Kurulu II. Başkanımız Mehmet HIŞIR 27 Aralık 2010 tarihinde Ulusal 

Kanal’da yayınlanan “Ekopolitik” programına katılarak, yapılması planlanan 3. Boğaz 

Köprüsü ve devam etmekte olan “Kentsel Dönüşüm” projeleriyle ilgili Şubemizin 

görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Haberin devamına http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.

php?kod=8188&tipi=2&sube=6 adresten ulaşabilirsiniz.

Şube II.Başkanımız Mehmet Hışır 21 Ocak 2011 tarihinde Ulusal Kanal’da 

canlı yayınlanan “Ekopolitik Programı”na katılarak, gündemde olan orman vasfı 

kaybettirilen 2B arazilerinin satışı ile ilgili olarak Şubemizin görüşlerini kamuoyu ile 

paylaştı.

Haberin devamına http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.

php?kod=8188&tipi=2&sube=6 adresten ulaşabilirsiniz.

2B Arazilerinin Satışı 

3. Köprü’ye ve Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Talan 

Tasarısı’na Hayır Mitingi’nde Alanlardaydık 

Garipçe – Poyrazköy hattında yapılması 

planlanan ve yapılacağı güzergahta 

bulunan İstanbul’un kuzey ormanlarına, 

su havzalarına, yenilenebilir doğal 

kaynaklarına ve yaşam alanlarına geri 

dönüşü olmayacak zararlar verecek olan 

ve İstanbul’un trafik sorununa çözüm 

olarak sunulan 3. Boğaz Köprüsü’ne 

Hayır demek, aynı zamanda Tabiatı ve 

Biyolojik Çeşitliliği Talan Tasarısı’na 

ve Sularımızın Ticarileştirilmesine dur 

demek için 26 Aralık 2010 tarihinde, 

içerisinde mahalle dernekleri, sivil 

toplum örgütleri, meslek örgütleri, 

sendikalar, siyasi partiler, yazarlar, 

sanatçılar, akademisyenler ve aydınların 

yer aldığı binlerce kişinin katılımıyla 

Kadıköy’da bir miting düzenlendi.

Haberin devamına 

http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_

detay.php?kod=8153&tipi=2&sube=6 

adresten ulaşabilirsiniz.

Şube Yönetim Kurulumuzun 21. 

Dönem Çalışma Programı çerçevesinde 

bugüne kadar yürüttüğü çalışmaların 

paylaşıldığı, meslek ve ülke gündemini 

yakından ilgilendiren çeşitli başlıklarda 

değerlendirmelerde bulunulduğu 21. 

Dönem II. Danışma Kurulu toplantımız, 

değerli üyelerimizin katılım ve 

katkılarıyla, önümüzdeki sürece ilişkin 

yürütülecek çalışmaların birlikte üretme 

ve paylaşma ekseninde sürdürülmesine 

olanak sağlanması amacıyla 8 Ocak 2011 

tarihinde Şubemizde gerçekleştirildi.

Danışma Kurulumuz sonrasında tüm 

meslektaşlarımızın davetli olduğu 

yeni yıl kokteylimiz gerçekleştirildi. 

Örgütlülüğümüz açısından oldukça 

verimli geçtiğine inandığımız Şube 

Danışma Kurulumuza katılım 

sağlayan, görüş ve önerileri ile Şubemiz 

çalışmalarına ışık tutan tüm üyelerimize 

ve yeni yıl kokteylimizde bizleri yalnız 

bırakmayan tüm dostlarımıza en içten 

duygularımızla teşekkür ederiz.

21. Dönem İstanbul 

Şubesi II. Danışma 

Kurulu Toplantısı 
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16.11.2010 tarihinde Fethiye 

Temsilciliğimizde üyelerimizin ve 

Muğla Temsilcimizin katılımı ile 

toplantı yaptık. Başta LİHKAB ve 

T.U.S. konuları olmak üzere gelişmeler, 

sorunlar ve çözümleri üzerine görüş 

alış verişinde bulunuldu. Akşam ise 

Fethiye Temsilciliğimizin düzenlediği 

gecede meslektaşlarımız ile güzel 

zaman geçirdik. 17.11.2010 günü 

Fethiye’de faaliyete başlayan Lisanslı 

Harita ve Kadastro Bürosu ziyaret 

edildi. LİHKAB yetkilisi Birol Güner 

çalışma prensiplerinden ve yaşadığı 

sorunlarından söz etti. Aylık olarak hem 

Odamıza hem de Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü’ne rapor ile bilgi 

vereceğini, deneyimlerini ve önerilerini 

sunacağını belirtti.

En son 1996 yılında İzmir Şubemiz 

tarafından ziyaret edilmiş olan 

temsilciliğimizde yapılan bu toplantı 

sonucunda meslektaşlarımızla 

paylaşmanın keyfini yaşadık. Fethiye 

Temsilcimiz Ayhan Gürsoy ve Temsilci 

Yardımcımız Alim Serkan Cesur başta 

olmak üzere örgütlü yapıyı koruyan, 

mesleğimizi hak ettiği yere ulaştıran tüm 

meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç 

biliriz.

Gaziantep Kent Sempozyumunda Kent Bilgi 

Sistemleri Konusunda Sunum Yapıldı

TMMOB adına sekretaryası Gaziantep 

İl Koordinasyon Kurulu tarafından 

yürütülen Gaziantep Kent Sempozyumu 

15-16 Ekim 2010 tarihlerinde İMO 

Gaziantep Şubesi Konferans Salonu’nda 

yapıldı. Odamız adına Şube Saymanımız 

Aslı Topal ve Odamız 3 nolu (CBS) 

Komisyonu üyesi Lütfi Ünal’ın katıldığı 

Sempozyum kapsamında düzenlenen 7 

oturumda, planlama ve kentleşme; imar, 

yapılaşma ve altyapı; ulaşım, trafik; gıda, 

tarım ve sanayi; enerji, doğal kaynaklar; 

çevre ve turizm; eğitim, kültür ve sağlık 

konuları ele alındı. “Gaziantep’de 

İmar, Yapılaşma ve Altyapı” konulu 

oturumda, yalnızca Odamız tarafından 

ele alınan “Kent Bilgi Sistemleri” ile 

ilgili uygulamalı örnekler verilerek 

CBS’nin amacı, ilkeleri, politikaları 

konusunda Oda görüşleri paylaşıldı. 

Sempozyumun gerçekleştirilmesine 

Odamız adına katkı koyan Gaziantep İl 

Temsilciliği ile sempozyum sonrası genel 

bir değerlendirme yapılarak temsilcimiz 

Eray Yıldız’ın belediyeler nezdinde 

yürüttüğü “Kent Bilgi Sistemleri”nin 

sağlıklı bir idari ve teknik altyapıda 

kurulmasına yönelik farkındalık 

ziyaretlerinin sürdürülmesinin yararlı 

olacağı değerlendirildi. 

Fethiye Temsilcilik 

Toplantısı Yapıldı

Şubemiz tarafından geleneksel olarak 

düzenlenen “Güz Yemeğimiz”, bu sene 

farklı olarak şubemize bağlı Aydın, 

Manisa, Muğla, Denizli, Uşak ve İzmir 

İllerimizin birer takımla katıldığı ve 

şubemiz tarafından organize edilen 

“HKMO İzmir Şube Futbol Turnuvası” 

etkinliği ile birleştirilerek, daha da keyifl i 

hale geldi.

29-30 Ekim 2010 günlerinde oynanan 

maçlar sonrasında, Şubemize bağlı 

Denizli Temsilciliğimizin takımı ile 

Muğla Temsilciliğimizin takımı finalde 

karşı karşıya geldi ve Muğla takımını 

9-4 mağlup eden Denizli takımımız 

turnuvamızın şampiyonu oldu.

30 Ekim akşamında ise yaklaşık 150 

meslektaşımız ve aileleri, gala yemeğimiz 

ve şampiyonluk kutlamamızda biraraya 

gelerek, gönüllerince eğlendiler. Gala 

yemeğimizde açılış konuşmasını, İzmir 

Şube Başkanımız Sayın S. Selçuk Savcı 

yaptı. ŞUBE Başkanımız konuşmasında, 

kısaca, “Ülkemizin ve meslek 

örgütümüzün zor günlerden geçtiğini, 

tam da bu günlerde biraraya gelmenin 

daha da önemli” olduğunu vurguladı. 

Ayrıca gala yemeğimize, HKMO 

Antalya Şube 2. Başkanı Sayın İbrahim 

Atçakarlar ve değerli eşi de katılarak, 

bizleri yalnız bırakmamışlardır.

31 Ekim 2010 Pazar günü de yeni 

etkinliklerimizi tüm temsilciliklerimizde 

gerçekleştirmek dileği ile 

dostlarımızla vedalaştık. Davetimizi 

kırmayıp, etkinliğimize katılan tüm 

meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Geleneksel Güz Yemeğimiz İle Şubemiz Kapsamında 

İlk Kez Düzenlenen Futbol Turnuvamızı Didim’de 

Gerçekleştirdik 
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan vapur ve feribotların seferden kaldırılmasına karşı 

olduğunu belirten bir basın açıklaması yaptı.

VAPURUMA 

DOKUNMA

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 

Kurulu, İzmir’de deniz ulaşımı ve 

vapur seferleri üzerine 13 Ekim 

2010 tarihinde bir basın açıklaması 

yaptı.

TBMM Genel Kurulu`nda görüşülmeye 

başlanan Torba Yasaya karşı 

TMMOB, KESK, DİSK VE TTB`nin 

düzenleyeceği `81 İlden Geliyoruz` 

eylemlerine destek olmak amacıyla 

İzmir`de 31 Ocak 2011 tarihinde 

kemeraltı girişinde basın açıklaması 

gerçekleştirildi. Bir çok meslektaşımızın 

katıldığı eyleme, TMMOB İzmir İl 

Koordinasyon Kurulu’na bağlı meslek 

odaları da destek verdi. Açıklamada yasa 

ile emekçi kesimlerin haklarını gasp 

eden düzenlemelere karşı mücadelenin 

sürdürüleceği vurgulandı.

Torba Yasaya Karşı 31 

Ocakta Yapılan 

Basın Açıklamasına 

Katıldık 

Basmane Meydanı’nda bir araya gelen 

DİSK üyeleri, “Torba Yasa bütün 

haklarımızı alıyor. İzin vermeyeceğiz” 

yazılı pankart ve sloganlarla AKP 

il binasına yürüdü. TMMOB İl 

Koordinasyon Kurulu tarafından 

desteklenen eyleme üyelerimiz de destek 

verdi.

Torba Yasaya Karşı 

20 Ocakta 

Eylemdeydik 

İşçiler, asgari ücrete yapılan sefalet 

zammını da “Tayyip, 630 lira ile sen 

geçin!..” sloganıyla protesto etti.

AKP il binası önünde açıklama yapan 

Ali Çeltek, Torba Yasa’nın Meclis’den 

geçmesi durumunda binlerce belediye 

işçisinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile 

İçişleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında 

hizmetli olarak görevlendirileceğini, 

esnek çalışmanın yaygınlaştırılacağını ve 

iş güvencesinin ortadan kaldırılacağını 

belirtti. Çeltek, yasaya karşı tepkilerini 

sürdüreceklerini belirtti.

Açıklamanın ardından bir grup işçi, 

AKP binasına yumurta atarak, hükümeti 

protesto etti.
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Şubemiz tarafından her yıl Kasım-

Aralık aylarında üyelerimizden gelen 

talep doğrultusunda, kamulaştırma 

davalarında bilirkişi olabilmek için 

gerekli olan eğitim ile sınavlar ve 

sonrasında sertifika verilme çalışmaları 

devam etmektedir. Önceki yıllarda 

sertifikasını almış meslektaşlarımız ise 

vizelerini yaptırmaktadır.

En az 10 meslektaşımızın talep etmesi 

durumunda talep edilen il ya da ilçede 

eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda 

10 – 11 Kasım tarihlerinde Muğla 

ilinde, 27-28 Kasım tarihlerinde 

Aydın ve Denizli illerinde, 4-5 Aralık 

tarihlerinde ise Uşak ilinde eğitimler 

tamamlanmıştır.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimleri Devam Ediyor 

19 Ekim 2010 tarihinde İzmir Harita 

ve Kadastro Teknikerleri Derneği 

Yönetim Kurulu Üyeleri Şubemizi ziyaret 

ettiler. Sektörün sorunları üzerine görüş 

alış verişinde bulunuldu. Derneğin yeni 

kurulmasından dolayı Odamızın, deneyimlerini 

paylaşarak yaşanabilecek sorunların aşılmasına 

yardımcı olacağı vurgulandı. 

Şubemiz İzmir Harita ve Kadastro Teknikerleri Derneği 

Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Ziyaret Edildi 

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İle Toplantı Yapıldı

17 Ocak tarihinde Lisans Bölümü 

Açılması Komisyonu çalışmaları 

kapsamında Ege Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Beno Kuryel ile makamında toplantı 

yapıldı. Toplantıya Şube Başkanımız S. 

Selçuk Savcı ve Yönetim Kurulu Üyemiz 

Ömer Güngörmüş katıldı. Yaklaşık 8 

aydır devam eden görüşmelerde gelinen 

durum değerlendirildi. 

Ege Üniversitesinin fiziki koşulları 

ve kadro durumundaki yetersizlikler 

nedeni ile sürecin uzadığı, bu engellerin 

kalkması halinde sürecin en hızlı şekilde 

devam edeceği belirtildi. 

Bundan sonraki dönemde, lisans bölümü 

açılması konusunun yanında her alanda 

üniversite ve Odamız arasında sürekli 

dayanışma olması gerektiği vurgulandı.

25 – 26 Aralık 2010 tarihinde Denetleme Kurulu Üyeleri Kemal Özdemir, Jale Taşer, Ayhan Erdoğan ve Şubemiz Üyesi olan Zafer 

Beydilli’nin katılımı ile Şubemizin denetlemesi yapılmıştır. Denetleme sırasında Şubemiz çalışanları ve Yönetim Kurulumuz hazır 

bulunmuştur. Şubemizin denetlemesi başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Şubemizin Olağan Denetlemesi Yapıldı

HRANT için ADALET için

İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu 

yaşamını yitiren Agos Gazetesi Genel 

Yayın Yönetmeni ve BirGÜN gazetesi 

yazarı Hrant Dink, ölümünün dördüncü 

yıl dönümünde, İzmir’de, bin kişinin 

katılımıyla, meşaleler taşınarak anıldı.

Yapılan açıklamada “Onsuz, özlemle 

ve adalet arayışıyla dört uzun yıl geçti. 

Çünkü, bu ülkede adalet yok, hukuk 

yok, vicdan yok. Amaç çok açıktır, bu 

ülkede istisnasız herkesin iradesizleştirilip 

susturulması, böylelikle de bir korku 

rejiminin tüm toplum tarafından 

içselleştirilmesi istenmektedir. Ancak 

her şeye rağmen bu ülkenin barış ve 

demokrasiden yana, vicdan sahibi, 

sağduyulu yurttaşları olarak bizler 

buna hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. 

Kardeşimiz Hrant, hala orada, Agos’un 

önünde yüzükoyun, kanlar içinde 

yatmaya devam edecektir. Katili 

tanıyoruz, adalet istiyoruz” dedi. 

Açıklamanın ardından Hrant Dink’in 

öldürülmesi tiyatro oyunuyla temsili 

olarak sahnelendi. 



78 Șubelerimizden Haberler / İZMİR
Harita Bülteni Șubat 2011

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 12. 

Dönem Yönetim Kurulu tarafından 

18.12.2010 Cumartesi günü saat 

14.00’da aşağıdaki gündemle toplanmak 

üzere davet edilen Danışma Kurulu 

üyelerinden 75 üyemizin katılımı ile 2. 

Danışma Kurulu toplantısı Tepekule 

Kongre Merkezi Ege Salonu’nda 

yapılmıştır. Toplantıyı yönetmek 

üzere divan başkanlığına Zühtü Eker, 

yardımcılıklarına ise Esra Karadavut ile 

Erdem Tuna seçilmiştir.

Yönetim adına söz alan HKMO İzmir 

Şube Başkanı S. Selçuk Savcı tarafından 

yapılan açılış konuşmasının ardından 

söz alan Divan Başkanı Zühtü Eker; 

altı maddelik gündemi açıklamış ve 

oylamaya sunmuştur.

Gündem maddeleri sırasıyla; Açılış 

Konuşması ve Divan Seçimi, Plaket 

Töreni, Bilgilendirme, Komisyon 

Çalışmaları, Genel Sorunların 

Görüşülmesi, Görüş ve Öneriler şeklinde 

belirlenmiştir. Gündem maddelerinin 

onaylanmasının ardından kamulaştırma 

bilirkişi eğitimlerine koymuş oldukları 

katkılardan dolayı İbrahim Aykol ve 

İbrahim Erişir adına hazırlanan plaketler, 

Mehmet Gürler tarafından İbrahim 

Erişir’in olmaması nedeniyle İbrahim 

Aykol’a takdim edilmiştir. Gündemin 

üçüncü maddesi olan “Bilgilendirme” 

ve gündemin dördüncü maddesi 

olan “Komisyon Çalışmaları” 12. 

Dönem Yönetim Kurulu üyesi Ömer 

Güngörmüş tarafından sunulmuştur.

Gündemin dördüncü maddesi komisyon 

çalışmaları, Şube çalışmaları ve meslek 

sorunları ile ilgili söz alan danışma 

kurulu üyeleri tarafından şu konulara 

dikkat çekilmiştir.

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Büroları (LİHKAB) ile ilgili olarak 

ülkemizin her yerinde yaşanan 

sıkıntıların benzerlerinin yaşandığı, 

hem işlerin doğruluğu, hem vatandaşa 

olan maddi yükü üzerine görüşüldü. 

Birleştirme işlemlerinde yaşanan yetki 

kargaşası üzerinde duruldu. Özellikle 

LİHKAB nın Serbest Harita ve 

Kadastro Mühendislik Büroları’nın 

yaptığı işleri yapmaya başladığı ve 

bunun önümüzdeki süreçte tekelleşme 

yaratacağı belirtildi. Bu sorunların 

aşılabilmesi için üyelerimizin Odamız 

ile birlikte çözüm üretmeleri gerektiği 

vurgulanmıştır.

İhale kanununda bulunan bir çok 

maddenin yıllardır benzer işleri başarı ile 

yapan bir çok meslektaşımızın ihalelere 

girememesine ve sonucunda da doğal 

olarak bir tekelleşme yarattığı belirtilmiş, 

Odamızın meslektaşlarımızın haklarını 

koruma konusunda daha çok çalışması 

gerektiği söylenmiştir.

“Yaz Eğitim Kampları” hakkında Şube 

Saymanı Aslı Topal tarafından bilgi 

verilerek 10. Yaz Eğitim Kampı ile ilgili 

üyelerimizin görüş ve önerileri alınmıştır.

Toplantının kapanış konuşmasını 

yapan S. Selçuk Savcı; yönetimlerin 

başarılı olabilmeleri için yaklaşımların ve 

eleştirilerin iyi niyetli, yapıcı ve mesleğin 

önünü açmaya yönelik olmasına özen 

gösterilmesi gerektiğini vurgulamış, bu 

kapsamda çok sesliliğin ve katılımcılığın 

verimi arttırmada önemli olduğuna 

dikkat çekmiştir. 

S. Selçuk Savcı’nın konuşmasının 

ardından Danışma Kurulu toplantısı 

sona ermiştir.

HKMO İzmir Şubesi 

2. Danışma Kurulu 

Toplantısı Yapıldı 

sona ermiştir.

Şubemizin uzun zamandır çalışmalarını 

sürdürdüğü ve bölgemiz için her yönden 

ihtiyaç olan lisans bölümümüzün 

açılması için 12 Temmuz tarihinde 

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığı ile görüşme yapıldı. Bir 

önceki bültenimizde yine yer verilen 

görüşmenin devamı olan ziyaretimizde 

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker de 

katıldı. Bir önceki Dekanlık ziyaretinde 

tarafımızdan, Yüksek Öğrenim 

Kurumuna sunulacak olan ve Y.Ö.K. 

başvuru standartlarına uygun raporun 

hazırlanması istenmişti. Komisyonumuz 

ise yoğun bir çalışma sonucunda çok 

kapsamlı bir rapor hazırladı. Hazırlanan 

rapor 12 Temmuz tarihinde Dekan Prof. 

Dr. Beno Kuryel’e sunuldu. 

Lisans Bölümü Açılması Komisyonumuz 12 Temmuz 

Tarihinde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığı İle Görüştü
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Şube Yönetim Kurulumuz, İzmir’de 

harita ve kadastro mühendisi eğitimi 

veren bir bölüm açılması çalışmalarını 

sürdürüyor. Lisans bölümü açılması 

konusunda çalışma yapmak üzere 

oluşturulan komisyonumuz, 24 Ocak 

2011 Pazartesi Günü Kentimizde yeni 

kurulacak olan Katip Çelebi Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan’ı Atatürk 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

bulunan makamında ziyaret etti. 

Yeni görevi dolayısıyla kutladığımız 

Prof. Dr. Galip Akhan, komisyonumuza 

üniversite ve yeri hakkında bilgi verdi. 

Buna göre, üniversite 2011–2012 

öğretim yılında Çiğli Belediyesi eski 

yerinde “Tıp eğitimi” alanında bölümler 

ağırlıklı olmak üzere açılıyor. İki yıl 

içerisinde de mühendislik bölümlerinin 

açılması planlanıyor. 

Komisyonumuz tarafından bölüm 

açılmasıyla ilgili hazırlanmış raporu 

ve önerilerimizi sunduğumuz Sayın 

Akhan, raporu ve çalışmalarımızı ilgiyle 

karşılayarak, raporun kendisi için 

yararlı olacağını söyledi ve önerimizi 

değerlendireceğini belirtti.

Burada raporu hazırlayan 

meslektaşlarımız Yrd. Doç. Güven 

Koçak, Dr. Uluç Çağatay ve rapora son 

şeklini veren, büyük bir özveri göstererek 

sadece bu görüşme için İstanbul’dan 

katılan Prof. Dr. Dursun Şeker’e bir 

kez daha tüm meslektaşlarımız adına 

teşekkür ediyoruz. 

Katip Çelebi Üniversitesi 

Rektörü Ziyaret Edildi 

23 Kasım Salı günü İzmir Şube 

Eğitim Salonu’nda “Lisanslı” harita 

ve kadastro mühendisleri ile toplantı 

yapıldı. Katılımın oldukça yoğun 

olduğu toplantıda LİHKAB ile ilgili 

kanun, yönetmelik ve ilgili genelgeler, 

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik 

Büroları ile Serbest Harita ve Kadastro 

Mühendislik Büroları arasında 

yaşanan sorunlar, olası tekelleşme 

sorunları durumuna karşı alınması 

gereken önlemler, vatandaş ile yaşanan 

problemler, Oda vizesi oranı, başta 

imarlı alanlar dışında kalan yerlerde 

uygulanan katsayılardan kaynaklı ücret 

cetvelindeki uyumsuzluklar, Kadastro 

Müdürlükleri ile teknik belge-bildirim 

vb. konularda yaşanan sorunlar başta 

olmak üzere bir çok konu görüşüldü. 

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisi 

meslektaşlarımız sorunlarını, şikayetlerini 

ve taleplerini dile getirdiler.

Şube Yönetim Kurulu ise Odamızın 

Temsilciliklerden Genel Merkeze kadar 

her biriminin amacının ve var oluş 

nedeninin üyelerini ve üyelerin haklarını 

korumak olduğunu belirtti. 

Hem Lisanslı Harita ve Kadastro 

Mühendislik Büroları hem de Serbest 

Harita ve Kadastro Mühendislik 

Bürolarından gelen şikayetlerin 

değerlendirileceği söylendi. Ancak 

ülkenin neoliberal özelleştirme 

politikalarının bir devamı olan LİHKAB 

kanunu, yine ihale kanununda olduğu 

gibi serbest piyasanın acımasızlığı, sürekli 

daha çok kazanma isteği vb. konuların 

bütün etik değerleri alt üst ettiğine vurgu 

yapıldı. Örgütlü yapıya zarar veren bu 

süreçlerin yine benzerinin yaşandığı 

söylendi. Sorunun gerçek kaynağını 

görmezden gelip bu süreçte Odayı 

suçlamanın yanlış olduğu belirtildi. 

Odanın aslında üyelerinin katkı 

koyduğu-katıldığı ölçüde gelişeceği 

ve yine ancak bu yolla üyesine faydalı 

olacağı vurgulandı.

Bu toplantıların daha yaygın ve sıklıkla 

yapılması görüşüne varıldı.

Şubemiz Kapsamında Görev Yapan Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik 

Büroları (LİHKAB) Lisans Sahipleri İle Toplantı Yapıldı 
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Aydın Temsilciliğimizde Üyelerimizle 

Toplantı Yapıldı

2 Ekim tarihinde Aydın’da Temsilcimiz 

ve Üyelerimizin katılımı ile toplantı 

yaptık. Teknik Uygulama Sorumluluğu, 

LİHKAB ve ifraz işlemlerinde yaşanan 

sorunlar üzerine görüş alış verişinde 

bulunuldu. Valilik ve Belediye ile 

görüşülerek alınacak randevuya İzmir 

Şube Yönetim Kurulunun da desteği 

istendi. Başta Temsilcimiz Mustafa 

FİLLİK olmak üzere toplantıya katılan 

ve katkı koyan tüm meslektaşlarımıza 

teşekkür ederiz. 

Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır 

Odamızı Ziyaret Etti 

3 Kasım 2010 tarihinde Bornova 

Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay 

Sındır Şubemizi ziyaret etti. Uzun yıllar 

hem Ziraat Mühendisleri Odası’nda 

hem de TMMOB İzmir İl Koordinasyon 

Kurulu’nda aktif olarak görev yapan 

Sayın Sındır ile Şubemiz Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Bornova’nın sorunları 

başta olmak üzere bir çok konuda 

görüş alış verişinde bulunuldu. Bu tür 

ziyaretlerin karşılıklı ve sürekli olarak 

devam etmesi temenni edildi.

29 Ocak 2011 tarihinde Şubemiz 

hizmet binasında geleneksel Yeni 

Yıl Kokteylinde meslektaşlarımızla 

birlikteydik. Yaklaşık 100 

meslektaşımızın katıldığı kokteylinde 

meslektaşlarımız, keman ve gitar 

eşliğinde güzel anlar yaşadılar. Yeni yılda 

tüm dünyada barış, mutluluk, eşitlik 

ve özgürlüğün hakim olması umudu ile 

etkinliğimize katılan meslektaşlarımıza 

teşekkür ederiz.

Yeni Yıl Kokteylimizde 

Meslektaşlarımız İle Bir 

Aradaydık

Meslekte 50 Yıl Hizmet 

Plaketleri Verildi 

1960 yılı mezunlarına 4 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da düzenlenen gecede plaketleri verildi. Geceye 1960 yılı mezunları, 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Oda ve Şube yöneticileri, Odanın önceki dönem başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile 

misafirler katıldılar. Törene Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız S. Selçuk Savcı katıldı.
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TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel 

Kurulu 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde 

Ankara’da gerçekleştirildi. TMMOB’nin 

27-30 Mayıs 2010 tarihlerindeki Olağan 

Genel Kurulu’nda zaman yetersizliği 

nedeniyle görüşülemeyen “Kararlar 

Komisyonu” raporunun görüşülmesi 

gündemiyle toplanan Olağanüstü Genel 

Kurula 681 delege ve çok sayıda konuk 

katıldı.

TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

Torba Yasaya Karşı 4 Ocak Tarihinde Düzenlenen Meşaleli Eyleme Destek Verdik

KESK İzmir Şubeler Platformu, TBMM 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 

torba tasarıyı protesto ettiği eyleme Şube 

Yönetim Kurulu ve Üyelerimiz de destek 

verdi.

Konak’taki Eski Sümerbank önünde 

toplanılarak meşalelerle AKP İzmir İl 

Başkanlığı’na yürüdü. 

AKP İl Başkanlığı önünde, KESK İzmir 

Şubeleri Yürütmesi adına açıklama 

yapan Ali Rıza Özer, Torba Yasa ile 

işverene her türlü kolaylık sağlanırken, 

emekçilerin ücretlerinin düşürülmesi, 

engellilerin istihdamının azaltılması, 

çalışma saatlerinin yükseltilmesi, kamu 

emekçilerinin sürgüne yollanmasının 

önünün açılmasının amaçlandığını 

savundu. Özer, emekçiler olarak yok 

edici anlayışa, görmezden gelme tavra 

karşı direniş hattı örgütlemek zorunda 

olduklarını ifade ederek, demokrasinin 

krizde olduğunu belirtti.

Mühendislik Mimarlık 

Hafatası Etkinliklerine 

Katıldık

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

“Mühendislik Mimarlık Haftası” basın 

açıklaması 18 Ekim Pazartesi TMMOB 

Birlik Parkı’nda yapıldı. TMMOB’ye 

bağlı odaların İzmir’deki Şubelerinin 

katıldığı basın açıklamasında TMMOB 

56 yıllık şanlı geçmişinden damıtarak 

oluşturduğu onurlu duruşuyla kamu 

çıkarlarını korumaya, mesleğin ve 

meslektaşın haklarını savunmaya, 

emekten ve emekçiden yana politikalar 

üretmeye, eşit özgür ve demokratik bir 

Türkiye’de barış içinde bir arada yaşamı 

savunmaya devam edeceği vurgulandı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 

Kurulu “Mühendislik Mimarlık 

Haftası” kokteyli ise 20 Ekim Çarşamba 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 

yapıldı. Odalarımızın İzmir birimlerinin 

katıldığı kokteyle Bornova Belediye 

Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır 

ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu katıldı. Kokteylde Şube 

başkanımız İzmir İKK Sekreteri Ferdan 

Çiftçi ve İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu birer konuşma 

yaptılar.

20 Ekim 2010 Çarşamba günü 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 

gerçekleştirilen ziyarete Oda ve CHP 

İl Yöneticilerinden oluşan yaklaşık 35 

kişilik bir grup katıldı. Şube Başkanları, 

uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak kent 

gündemine ilişkin görüş ve önerilerini 

ifade ettiler. Yerel yönetimlerin Odaların 

uzmanlıklarından ve görüşlerinden 

daha fazla yararlanmasını ve bilgi akışı 

sağlanmamsını talep eden TMMOB 

İKK Üyeleri, uzman üyeleriyle her 

zaman kente hizmet etmeye hazır 

olduklarını ifade ettiler. 

CHP İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ise 

meslek odalarının öneminin farkında 

olduklarını söyledi. İfade edilen 

görüşlerden yararlanacaklarını belirten 

Nalbantoğlu, CHP içinde ilk kez bir 

bilim-kültür grubu oluşturduklarını 

kaydetti.
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TBMM gündemine Ekim ayı sonunda 

alınan “TABİATI VE BİYOLOJİK 

ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU 

TASARISI” ile Hükümet, yürürlükteki 

koruma mevzuatına uygun şekilde 

gerçekleştirilmesi ticari ve siyasi 

bağlamda “karlı” olamayan bazı proje ve 

yatırımların önünü açma, bu sebeple son 

derece bilimsel ve teknik bir konu olan 

“Koruma mevzuatı”nı siyasi bir metne 

dönüştürme ve söz konusu proje ve 

yatırımlara uygun hale getirmeye çabası 

içerisindedir.

Ulusal ve uluslar arası gündemin son 

derece yoğun olması, hızla değişmesi 

ve konulara ilişkin hükümet adına 

yapılan açıklamaların siyasi polemik 

niteliği taşıması; TBMM gündemindeki 

söz konusu kanun tasarısı gibi ulusal 

ve uluslar arası düzeyde son derece 

önem taşıyan bilimsel ve teknik yasama 

çalışmalarının kasıtlı olarak kamuoyu 

gündeminden kaçırılmaya çalışıldığı 

izlenimini yaratmaktadır.

Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu söz 

konusu kanun tasarısının yetki alanımız 

olan Bodrum Yarımadası’nda yaratacağı 

tahribatın farkındadır ve bu kanun 

tasarısının yürürlüğe girmesinden endişe 

duymaktadır. 

Nitekim bu endişe salt TMMOB ve 

bağlı meslek odaları tarafından değil, 

Avrupa Komisyonu tarafından da 

“Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma 

Kanun Tasarısı” TBMM gündemine 

girdikten sadece 10 gün sonra, 9 Kasım 

2010 da yayınlanan Avrupa Birliği 

Türkiye 2010 İlerleme Raporunda 

da “Endişe verici bir gelişme” olarak 

değerlendirilmiştir. 

Dolayısıyla, hükümetin tasarıya 

ilişkin gerekçesinde başlıca dayanak 

olarak belirttiği “AB uyum süreci 

doğrultusunda hazırlandığı” iddiası da 

gerçek dışıdır. 

Diğer taraftan, yürürlükteki mevzuatın, 

korumayı sürdürülebilir kılamadığı 

için yeniden düzenlenmesinin 

zarureti, her ortamda TMMOB 

ve bağlı meslek odaları tarafından 

defalarca dile getirilmiştir. Özellikle 

Bodrum Yarımadasında Kasım ayında 

nihailendirilen “Bodrum Yarımadası Sit 

Sınırlarını Sayısallaştırma” adı altındaki 

çalışma ve bu çalışmanın yapılış şekli; bu 

zaruretin en son matbuu örneğidir. 

Ancak, sorun kesinlikle “Doğal/Tabii 

Sit Alanı” tanımının kaldırılarak/

değiştirilerek “Koruma Alanı” olarak 

belirlenmesi ile; karar mekanizmasının 

bir bakanlıktan ve ona bağlı bir kuruldan 

alınıp başka bir bakanlığa ve ona bağlı 

bir kurula verilmesi ile çözülemez 

durumdadır. 

TMMOB Bodrum İKK olarak tüm 

müdahalelerimize rağmen; 2002 yılından 

beri ülke genelinde özellikle üst ölçekli 

imar planlarının ve bölge özelinde alt 

ölçekli imar planlarının onaylanmasına 

ilişkin yetkiler bakanlıkların kendi 

aralarında ve bakanlıklar ile yerel 

yönetimler arasında bir iktidar ve erk 

savaşı haline dönüştürülmüş, Bodrum 

Yarımadası’nın maddi ve manevi 

varlıkları talan edilmeye çalışılmış 

ve yarımada maalesef fazlasıyla zarar 

görmüş ve görmeye devam etmektedir. 

Söz konusu kanun tasarısının 

yasallaşması ile bodrum Yarımadası’nda 

geçmişten bugüne tescil edilen ve 

yarımadanın yaklaşık %60’ını kapsayan 

tüm doğal sit alanları; tasarının 6. 

Maddesinde belirtilen ve içinde 

TMMOB’a bağlı meslek odalarından 

bir temsilcinin dahi yer almadığı, yerel 

uzmanların ise resmen saf dışı bırakıldığı 

salt çoğunluk ile toplanabilme ve 

toplantıya katılanların salt çoğunluğu 

ile karar üretebilme yetkisine sahip, 

bu durumda 20 üyeli kurul kararlarını 

sadece 6 kişi ile alabilecek

bir “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Kurulu” 

tarafından yeniden değerlendirmeye 

alınacak olup kurulun uygun görmesi 

halinde sadece 6 kişinin oluru ile 

Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 

uyarınca sit/koruma statülerini kalıcı 

olarak kaybedebilecektir. Bu durum; 

yürürlükteki mevzuatın tüm eksiklerine 

rağmen bugüne kadar korunabilmiş 

Adaboğazı, Kissebükü, Adalar, Küdür 

Yarımadası, Kesire Burnu, Cennet 

Koyu, Haremten, Torba gibi bölgelerle 

yarımadadaki tüm orman alanlarının 

spekülatif oluşumlar eliyle talan 

edilmesine yol açacaktır. Zaten kanun 

tasarısının “Tahsis ve izinlere ilişkin 15. 

madde”sinde yer alan, “Tabiatı koruma 

alanları, yaban hayatı koruma sahaları, 

gen koruma alanlarında ve korunan 

alanların mutlak koruma bölgelerinde 

hiçbir kullanıma izin verilemez, intifa ve 

irtifak hakkı tesis edilemez. Ancak, bu 

alanlarda ülke düzeyinde, üstün kamu 

yararı ve stratejik kullanımı gerektiren 

kullanma izni, intifa ve irtifak hakkı 

Bakanlar Kurulu kararı ile verilebilir.” 

hükmünde yer alan ve tespiti sadece 

siyasi iradenin elinde olan “üstün 

kamu yararı” ve “stratejik kullanımı” 

ibareleri ile bu konunun önünün Çevre 

ve Orman Bakanlığı eliyle ne derece 

açılmış olduğu son derece net bir şekilde 

görülmektedir. 

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma 

Kanunu Tasarısı” üzerine 3 Aralık 2010 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basına ve Kamuoyuna
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Avrupa Komisyonu Türkiye 2010 

İlerleme Raporu’nda da dikkate sunulan; 

1 Türk Natura 2000 ağına faydalı 

katkılar sağlayabilecek birçok 

alanın mevcut koruma düzeyinin 

kaldırılmasına neden olacak “Tabiatı 

ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma 

Kanunu Tasarısı”nın, Doğal yaşama 

sahip çıkılması için geri çekilmesini;

2 Yeni bir yasa hazırlıklarının 

başlamasını, gerek hazırlık ve gerekse 

uygulama sürecinde konularında 

uzman kurum ve kuruluşlarla 

birlikte hazırlanmasını, uluslararası 

taahhütlerin dikkate alınmasını ve 

bu yeni yasada korumaya ilişkin 

her türlü sorumluluğun yetkili 

kurumlar arasında açık bir şekilde 

paylaştırılmasını;

3 Bu sürecin hayata geçirilmesinde tüm 

milletvekillerinin ve yetkililerin aktif 

sorumluluk almasını 

TMMOB BODRUM İLÇE 

KOORDİNASYON KURULU olarak 

talep ediyoruz. 

Doğa, “Tabiatı ve Biyolojik 

Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı” 

ile korunmasız hale getirilmeye, 

talan edilmeye çalışılmaktadır. 

Çocuklarımızın, gelecek kuşakların, 

emaneti olan doğaya ihanet etmemenin 

en insani tutum olacağını düşünüyoruz. 

Bu doğrultuda; TMMOB Bodrum İKK 

olarak bu kanun tasarısını yakından 

takip etmeye ve yasallaşması halinde 

gerekli tüm önlemleri alacağımızı, 

Bodrum Yarımadasının sakini değil 

sahibi olacağımızı ve bu yolda her türlü 

mücadeleyi vermeye hazır olduğumuzu 

bir kez daha beyan etmekte fayda 

görüyoruz. 

Saygılarımızla.

• TMMOB Bodrum İlçe 

Koordinasyon Kurulu

• TMMOB Makina Mühendisleri 

Bodrum İlçe Temsilciliği

• TMMOB Mimarlar Odası Bodrum 

İlçe Temsilciliği

• TMMOB Elektrik Mühendisleri 

Odası Bodrum İlçe Temsilciliği

• TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

Bodrum İlçe Temsilciliği

• TMMOB Şehir Plancıları Odası 

Bodrum İlçe Temsilciliği

• TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

Muğla İl Temsilciliği

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri 

Odası Bodrum İlçe Temsilciliği

• TMMOB Jeofizik Mühendisleri 

Odası Bodrum İlçe Temsilciliği

• TMMOB Harita Ve Kdastro 

Mühendisleri Odası Bodrum İlçe 

Temsilciliği

• TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 

Bodrum İlçe Temsilciliği 

• TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

Muğla İl Temsilciliği

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Tarafından 3 

Aralık 2010 Tarihinde Düzenlenen “İzmir Yapı Stoğunun 

Durumu ve İyileştirilmesi” Paneline Katıldık

Kentsel Dönüşümü “Kent nüfusunun 

% 42’sinin yaşadığı, sağlıksız, güvensiz 

ve standartlar açısından çok yetersiz 

mekanlardan sağlıklı, güvenli mekanlara 

taşımak” olarak tespit eden İKBNİP 

(İzmir Kent Bütünü Nazım İmar 

Planı) raporunda tanımlanan program 

alanları ile dönüşüm süreci açısından 

önemli bir adım atılmıştır. Ancak 

genel bir sorun tarifi üzerinden, tek bir 

müdahale biçiminin benimsenmesinin 

yanlış olabileceği ve değişim gösteren 

bölge özelliklerine göre farklı müdahale 

biçimlerinin de benimsenmesi 

göz ardı edilmemelidir. Müdahale 

biçimi açısından, karar süreçlerinin 

olabildiğince kısa tutulması, belirsizlik 

durumunun kent parçaları üzerinde 

çeşitli spekülasyonları gündeme 

getirme riski düşünüldüğünde önem 

kazanmaktadır. Böyle bir uygulamada 

genellemeden kaçınan, alanların 

belirlenme sürecinde bölgede yaşayan 

yurttaşların katılımını sağlayan, 

mekansal ve sosyo-ekonomik analizlere 

olanak veren bir planlama sürecine göre 

müdahale biçimi belirleyen bir çalışma 

yürütülmesi kentimiz için önemli 

açılımlar sağlayacaktır. Bu kapsamda 

çalışmalara “Afete Maruz Bölge”lerden 

başlanılması uygun bulunmuş ve “İzmir-

Konak Kentsel Yenileme Projesi” ile 

Kadifekale ve Bayraklı Heyelan Bölgeleri 

boşaltılmaya başlanmış, uygulamada son 

aşamaya gelinmiştir.

Şube Başkanımız S. Selçuk Savcı’nın eğitmen olarak katıldığı İzmir Yapı 

Stoğunun Durumu ve İyileştirilmesi konulu panelde S. Selçuk Savcı’nın 

yaptığı sunumun özeti aşağıdadır.

İ.B.Ş.B. EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL 

DÖNÜŞÜME YÖNELİK AFET RİSKİ AZALTMA ÇALIŞMALARI

S.SELÇUK SAVCI 
İ.B.B. Emlak Yönetimi Daire Başkanı 

HKMO İzmir Şube Başkanı
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon 

Kurulu, İzmir’de TMMOB’ye bağlı 

Odalarda çalışanların tanışması amacıyla 

bir kokteyl düzenledi. MMO Tepekule 

Kongre ve Sergi Merkezi’nde 22 Aralık 

2010 Çarşamba akşamı yapılan kokteyle 

100’ü aşkın çalışan katıldı. Kokteylde, 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, TMMOB İzmir 

İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi, çalışanları 

temsilen MMO İzmir Şubesi’nden 

Bayram Bekdemir ve İMO İzmir 

Şubesi’nden Fırat Ümmetoğlu birer 

konuşma yaptılar.

Ferdan Çiftçi, “Çalışanlarımız da 

bizlerin yol arkadaşları. Çoğu zaman 

Yönetim Kurulları değişiyor, çalışanlar 

şubelerinde çalışmaya devam ediyor. 

Kurumun hafızasını oluşturuyorlar. Bu 

tanışma buluşmasının sizler için olduğu 

kadar biz yöneticiler için de bir ihtiyaç 

olduğunu düşünüyorum. Bundan 

sonra da bir araya gelmeye ve ortak 

etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. 

Katıldığınız için hepinize teşekkür 

eder, barış içinde, sağlıklı, mutlu bir yıl 

dilerim.” dedi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı da şunları söyledi:

“Öznesinde insan olan bir mesleği icra 

edenlerin örgütüyüz. Yaklaşık 15 yıldır 

Başkan sıfatıyla TMMOB’de yöneticilik 

yapıyorum. Bu süreçte en önem 

verdiğim konu kurumsallaşma oldu. 

TMMOB’nin 350 binden fazla üyesi ve 

1000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. 

Çalışanlar, örgütümüzün eli, ayağı, 

gözü, kulağıdır. Kurumsallaşmanın 

en önemli unsurunu yine çalışanlar 

oluşturmaktadır. Bu nedenle İzmir’de 

böylesi bir çalışanlar buluşması 

düzenlenmesini anlamlı ve önemli 

buluyorum ve aranızda olmaktan 

mutluluk duyuyorum.” 

Çalışanlar adına söz alan Bayram 

Bekdemir 1973 yılında işe başladığı 

Makina Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi’nde 37. yılında görevine devam 

etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. 

Birçok yönetim kurulu ve başkanla 

çalıştığını ve hepsinden değerli şeyler 

öğrendiğini belirten Bekdemir, karşılıklı 

güvene dayalı çalışma ortamında bir 

değer yarattıklarını, genç kuşakların da 

bu değeri asırlar boyunca geliştirerek 

yaşatmalarını dilediğini ifade etti. 

Genç çalışanlar adına söz alan İnşaat 

Mühendisleri Odası’ndan Fırat 

Ümmetoğlu ise İMO’da çalışanların 

hepsinin genç olduğunu belirterek, 

geçtiğimiz ay vefat eden İMO Şube 

Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin 

Vergin ve Yönetim Kurulunun gençliğe 

inançlarına ve güvenlerine teşekkür 

etti. Odanın kurumsallaşma çabasının 

önemine inandıklarını ve bu çabaya 

katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi. 

TMMOB İzmir Birimlerinin Çalışanları Tanışma 

Kokteylinde Bir Araya Geldi

10. Yaz Eğitim Kampı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında 

HKMO İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu İle Toplantı Yapıldı

7 Ocak 2010 tarihinde 10. Yaz Eğitim 

Kampı hazırlık çalışmaları kapsamında 

HKMO İstanbul Şubesinde, İstanbul 

Şubesi Öğrenci Komisyonu ile toplantı 

gerçekleştirildi. Şubemizi temsilen 

toplantıya Yönetim Kurulu Üyemiz 

Ömer Güngörmüş katıldı.

Toplantıda, bir önceki Yaz Eğitim 

Kampları’nda yaşanan deneyimler 

üzerinden 10. Yaz Eğitim Kampı’na ışık 

tutacak görüşler dile getirildi, kampın 

konusu, içeriği, atölye çalışmaları 

hakkında görüşler belirtildi. Öğrencilerin 

Yaz Eğitim Kampı çalışmalarına daha 

verimli bir şekilde katkı koyabilmesi için 

yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. 

HKMO Öğrenci Birliği’nin bu süreçte 

öneminin büyük olduğu; başta Yaz 

Eğitim Kampları, Genç Haritacılar 

Günleri ve Öğrenci Çalıştayları olmak 

üzere yapılacak her etkinlikte öncelikle 

Öğrenci Birliği’ne görev düştüğü 

vurgulandı.
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Meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm 

aramak ve iletmek amacıyla Tapu ve 

Kadastro III. Bölge Müdürü Burhan 

Usta Yönetim Kurulumuz tarafından 2. 

kez ziyaret edildi. 

Ziyarete Odamız İzmir Şube Başkanı S. 

Selçuk Savcı, , Odamız Aydın Temsilcisi 

Mustafa Fillik, Odamız İzmir Şube 

Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Murat 

Efl atun, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Harita Şube Müdürü A. Nejat Güçlü ve 

meslektaşımız Mustafa Kaynarca katıldı.

Bölge Müdürü ile yapılan görüşmede 

belediye görevlilerinin Tapu ve Kadastro 

Müdürlükleri’nden evrak almada 

yaşadıkları güçlükler, LİHKAB ile ilgili 

yaşanan sıkıntılar ve GPS noktalarının 

TKGM III. Bölge Müdürlüğü’ndeki 

onayı sırasında oluşan gecikmeler ele 

alındı. 

Bu konuların çözümü konusunda Sayın 

Bölge Müdürü Burhan Usta’nın olumlu 

yaklaşımı umut verdi.

26 Ocak 2011 Tarihinde Tapu ve Kadastro III. Bölge 

Müdürlüğü Ziyaret Edildi 

Aydın Türk Mimar Mühendis Odaları 

(TMMOB)na bağlı Ziraat, İnşaat, 

Gıda, Mimar, Makina, Peyzaj, Elektrik, 

Harita,Maden, Meteroloji, Kimya, 

Jeoloji ve Jeofizik Oda başkanları İl 

Koordinasyon sekreteri Metin Albeyoğlu 

ile yeni seçilen Adnan Menderes 

Üniversitesi rektörü Prof. Dr Mustafa 

Birincioğlu’nu makamında ziyaret 

ederek, yeni görevinde başarı dileğinde 

bulundular.

Prof. Dr Mustafa Birinciloğlu, 

“Aydın’ın gelişmesi, halkının refah 

seviyesinin yükseltilmesi için tüm sivil 

toplum örgütleriyle birlikte çalışmamız 

gerekmektedir. Aydın için bence önemli 

olan tarım, turizm jeotermal ve tarihi 

değerlerimiz konusunda birbirimizden 

destek alarak yapılması gerekenleri hep 

beraber yapacağız. 

Üniversitem olarak Aydınlı ile daha 

yakın olacağız olmalıyız” dedi.

İKK sekreteri Metin Albeyoğlu 

ise “Aydın’daki tüm mühendis 

mimar odaları olarak (TMMOB)  

Üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi 

için bize bir görev düşüyorsa şimdiden 

hazırız. Her şey ADÜ için Her şey Aydın 

için” dedi.

TMMOB’den 

Rektöre Ziyaret

27 Kasım 2010 Tarihinde TMMOB 41. Dönem 

I. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

TMMOB 41. Dönem I. Danışma 

Kurulu toplantısı 27 Kasım 2010 

tarihinde İMO Teoman Öztürk 

Salonu’nda gerçekleştirildi. Ülke 

gündemindeki gelişmelerin ve TMMOB 

çalışma programının değerlendirildiği 

toplantıya 313 kişi katıldı. Şubemiz ve 

Odamızın diğer Şubeleri de Danışma 

Kurulu’na katıldı.

DİSK tarafından 22 Aralık 2010 

Çarşamba günü İzmir Konak 

Meydanı’nda “Torba Yasayla Haklarımız 

Çalınıyor! İzin Vermeyeceğiz!” mitingi 

düzenlendi. TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Soğancı’nın da 

katıldığı mitinge, TMMOB’ye bağlı 

odaların İzmir birimleri de destek verdi.

22 Aralık 2010 Günü Torba Yasaya 

Karşı Düzenlenen Mitinge Katıldık
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Kamulaştırma Bilirkişilik 

Eğitimi Yapıldı

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 

Olarak Görev Yapacakların Nitelik ve 

Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

gereği, 2011 yılı kamulaştırma 

davalarında Odamız bilirkişi listesinden 

görev yapmak isteyen üyelerimizin 

katılımıyla düzenlenen meslek içi eğitim 

seminerinin üçüncüsü 27 Kasım 2010 

tarihinde Şubemiz hizmet binasında 

gerçekleştirildi.

Serbest Çalışan Harita 

Kadastro Mühendislik 

Büroları ve Lisanslı Bürolar 

Toplantısı Yapılmıştır

“Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 

ve Büroları Hakkında Yönetmelik” 

çerçevesinde Odamızca lisanslı büroların 

tescil işlemlerine 02.07.2010 tarihi 

itibari ile başlaması ile ilgili 24 Kasım 

2010 tarihinde saat 17.00 de 

HKMO Samsun Şube hizmet binasında 

serbest çalışan Harita ve Kadastro 

Mühendislik Büroları ve Lisanslı Harita 

ve Kadastro Mühendislik Büroları 

ile karşılaşılan problemler ve çözüm 

yolları konusunda karşılıklı görüşlerin 

sunulduğu bir toplantı yapılmıştır.

Samsun merkez ve ilçelerinde çalışan 

tüm üyelerimizin katıldığı toplantıda; 

serbest harita mühendisleri tarafından 

mevcut iş hacimlerinde çeşitli sebeplerle 

(özellikle birçok işlemin bir arada 

yapılması gerektiği durumlarda) daralma 

yaşanacağı endişesinde bulundukları, 

her bir işlemin kim tarafından yapılması 

gerektiğinin kesin sınırlarla tespit 

edilmesinin kargaşayı önleyeceği ve 

endişeleri gidereceği belirtilmiştir.

5.Mühendislik Ölçmeleri 

Sempozyumu Yapıldı

Odamızın sürekli etkinliklerinden olan 

ve iki yılda bir düzenlenen “Mühendislik 

Ölçmeleri Sempozyumu”nun 5.si 

20-22 Ekim 2010 tarihleri arasında 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde 

gerçekleşmiştir. Etkinliğe 19 Mayıs 

Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak 

çalışan üyemiz Sevim Bilge Keçeçi 

ve 19 Mayıs Üniversitesi Harita 

Mühendisliği’nde okuyan, Şubemiz 

öğrenci üyelerinden,

Tuba Duran, Zülal Şenel, Özlem 

Öztürk, Ümit Yılmaz, Selim Akgül, 

Gülcan Büyükyılmaz, Nazlı Sıla Gök, 

Ahmet Dereli, Burak Yılmaz, Ali Özen 

katılmışlardır.

19 Mayıs Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan 

üyemiz Yrd. Doc. Dr. Aziz Şişman ve 

Şube Başkanı Ertuğrul Çöl tarafından 

verilen eğitimde; Kamulaştırma 

alanına yönelik yasal yönetsel çerçeve 

kapsamında “Kamulaştırma Kanunu”, 

“Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 

Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve 

Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, 

“Kamulaştırma ile İlgili Diğer Mevzuat 

ve Yargı Kararları” konuları ele alınarak, 

“Kamulaştırmada Bedel Takdiri” ve 

“Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması” 

konularında eğitim verildi. 
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V. Ulusal Mühendislik 

Ölçmeleri Sempozyumu’na 

Katıldık

gününde açılış programı, konuşmalar 

ve teknik sunumlar gerçekleştirildi. 

Aynı gün düzenlenen sempozyum açılış 

kokteyli birçok harita mühendisini ve 

öğrenciyi bir araya getirdi. İkinci günde 

yine birçok akademisyen, özel ve kamu 

kurumlarında çalışan harita mühendisleri 

tarafından mesleki sunumlar yapıldı. 

Zonguldak’ta bulunan ve turizme 

açılmış olan bir mağaraya kültürel gezi 

düzenlendi. Üçüncü ve son günde 

sabah oturumlarının ardından bir 

maden ocağına ve Ereğli Demir Çelik 

Fabrikası’na eş zamanlı teknik gezi 

düzenlendi. 

Maden ocağı gezisine katılan ekip 

madenci donanımlarıyla ocağa indirildi 

ve işçilerin hangi koşullarda ve nasıl 

çalıştığı haritacı gözüyle irdelendi. 

Ereğli Demir Çelik Fabrikası gezisinde 

ise fabrikanın birçok üretim birimi 

anlatımlar eşliğinde kurum yetkilileri 

tarafından gezdirildi. Aynı gün 

sempozyumun kapanış oturumu 

gerçekleştirildi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Ulusal 

Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 

20.10.2010’da Zonguldak Karaelmas 

Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 

Meslekteki yeniliklerin, yeni 

uygulamaların ve birçok mesleki sorunun 

ele alındığı, sosyal ve teknik etkinliklerin 

yapıldığı sempozyuma, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi ve Gümüşhane 

Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümü öğrencilerinden birçok kişinin 

katılımı sağlandı. Sempozyumun birinci 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 

“Geleceğin Mühendisleri” ile birlikte, 

coşkuyla kutladık. Üyelerimizin 6-12 yaş 

arası çocuklarına Cumhuriyet’in önemini 

anlatmak için Şube Yönetim Kurulumuz 

tarafından bir etkinlik programı 

düzenlendi. 20 çocuğun katıldığı bu 

etkinlikte öncelikle çocuklarımızın 

birbiri ile tanışıp kaynaşması sağlandı. 

Bu bağlamda Şubemizde toplanan 

çocuklarımıza yeni mekânımız tanıtıldı 

ve arkasından “Atatürk ve Cumhuriyet” 

konulu resim çalışması yaptırıldı. Ayrıca 

çocuklarımıza “Harita Mühendisliği” 

mesleği onların anlayabileceği bir şekilde 

küçük oyunlarla anlatıldı. Şubemizdeki 

bu faaliyetlerden sonra, yönetim kurulu 

üyeleri ve bazı harita mühendisi velilerin 

de katıldığı bir gezi düzenlendi. Önce 

Atatürk Köşkü, daha sonra Ayasofya 

Müzesi’nin ziyaret edildiği bu gezide 

çocuklarımıza günün anlam ve önemini 

belirten konuşmalar yapıldı ve hediyeler 

verildi. Müze bahçelerinde çekilen anı 

fotoğrafl arından sonra akşam saatlerinde 

Trabzon’un meşhur “Akçaabat Köftesi” 

yenilerek etkinlik tamamlandı.

“Geleceğin Harita 

Mühendisleri’ne 

Cumhuriyet’i Anlattık

30 Ekim 2010 Cumartesi günü, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita 

Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyelerinden Fotogrametri Anabilimdalı 

Başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr. Fevzi 

Karslı tarafından “Fotogrametride 

Güncel Yaklaşımlar” konulu bir söyleşi 

düzenlendi.

Söyleşide, fotogrametrinin günümüzde 

ölçü ve değerlendirme teknolojileri 

bakımından geldiği nokta, diğer bilim 

dalları ile entegrasyonu ve ülkemizde 

fotogrametrik çözümlere özellikle 

INSPIRE direktifl eri yönünden 

duyulan ihtiyaç üzerinde duruldu. 

Ayrıca, fotogrametrik projelerin arttığı 

ülkemizde kontrol mekanizmasını işleten 

kamu kurumu çalışanları olan teknik 

elemanlara proje kontrol aşamasında 

yapılması gerekenler hatırlatıldı.

Söyleşide ayrıca, mevcut harita 

mühendislerinin bilgi, beceri ve 

deneyimlerinin artırılması ve yeni 

teknolojilere adaptasyonunun sağlanması 

için HKMO tarafından eğitim kursları 

düzenlemesi gereği katılımcılar 

tarafından dile getirildi.

Fotogrametride Güncel 

Yaklaşımlar Konulu Söyleşi 

Düzenlendi 
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Bu yıl CBS günü, 05.11.2010 tarihinde 

Rize’de Hasan Kemal Yardımcı İMKB 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Harita 

Programı öğrencileri ile birlikte kutlandı. 

HKMO Trabzon Şubesi Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Komisyonu tarafından 

düzenlenen organizasyonda açılış 

konuşmasını Şube Başkanımız Sayın 

Fazıl Uzun yaptı. Konuşmasında CBS 

günü kutlamalarının bütün dünyada 

Kasım ayının ilk haftasında milyonlarca 

kişinin katılımı ile kutlandığını söyleyen 

başkanımız, öğrencilere Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinin bir haritacı için ne kadar 

önemli bir teknolojik araç olduğunu 

hatırlattı. Organizasyonda emeği 

geçen herkese teşekkürlerini sunarak 

konuşmasını tamamladı.

Etkinlikte, HKMO Şube II. Başkanı 

ve aynı zamanda şubemizin Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Komisyonu Başkanı, 

KTÜ Harita Mühendisliği bölümü 

öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. 

Recep Nişancı, "Haritacılıkta Teknolojik 

Gelişmeler ve CBS" konulu bir sunum 

yaptı. 

Arkasından HKMO Trabzon Şube 

Yönetim Kurulu üyesi, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Komisyon Üyesi, KTÜ Harita 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Sayın Yrd. Doç. Dr. Volkan Yıldırım 

"Acil Durum Yönetiminde Akıllı 

Haritaların Kullanımı" isimli bir sunum 

yaptı. Bu sunuda Trabzon kent verileri 

üzerinden CBS yazılımları kullanılarak 

dinamik sorgulama ve analiz örnekleri 

gerçekleştirildi. Sunumların ardından, 

öğrencilerin hazırladığı "tanışma 

çayında” etkinliğe katılan öğretmenler, 

idari personel ve öğrenciler bir araya 

geldi. Burada öğretmenler, öğrenciler, 

HKMO Trabzon Şubesi ve KTÜ Harita 

Mühendisliği Bölümü arasında önemli 

bir bağ kuruldu. 

Okul öğrencilerinin, Aralık ayının ilk 

haftasında KTÜ – Harita Mühendisliği 

Bölümü'nü ziyaret etmesi için bir karar 

alındı.

“CBS Günü” Rize'de Yapılan Etkinliklerle Kutlandı

25 Aralık Cumartesi günü Şubemizde 

düzenlediğimiz “Vakıfl ar Genel 

Müdürlüğü'nde Harita Mühendisi 

Olmak” konulu söyleşiye özel 

sektörden, kamu kurumlarından 

ve diğer kuruluşlardan çok sayıda 

harita mühendisi katıldı. Ayrıca 

Harita Mühendisliği Bölümü'nde 

okuyan öğrencilerinde ilgisi yoğundu. 

Konuşmacı olarak söyleşiye katılan 

Harita Yüksek Mühendisi Yakup Emre 

Çoruhlu, mülkiyeti mazbut vakıfl ara 

ve Vakıfl ar Genel Müdürlüğü'ne 

ait vakıf taşınmazların, irdelenmesi 

amacıyla öncelikli olarak Osmanlı'dan 

günümüze vakıf olgusu ve anlayışı, vakıf 

çeşitleri, vakıfl arın mülkiyet ilişkisi ile 

ilgili terimler verilerek gerekli tanımlar 

yapıldıktan sonra, Vakıfl ar Genel 

Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 

taşınmaz tabanlı faaliyetler, bilgi sistemi 

çalışmaları, taşınmazların yatırıma 

dönüştürülmesi süreçleri, kadastro 

ve imar uygulamaları, kamulaştırma 

işlemleri, gibi süreçlerde harita 

mühendislerinin rolünü dinleyicilere 

anlattı.

“Vakıflar Genel 

Müdürlüğü'nde Harita 

Mühendisi Olmak” 

Konulu Söyleşi Düzenlendi 

18.12.2010 Cumartesi günü şubemizde 

“Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” 

(GDO) hakkında üyelerimizi 

bilgilendirmeye yönelik bir çalıştay 

düzenlendi. Çalıştaya konuşmacı olarak 

katılan Ziraat Mühendisleri Odası 

Trabzon Şubesi Başkanı Mehmet 

Taçoğlu, "Genetiği Değiştirilmiş 

Organizma (GDO)’ların Türkiye Tarımı 

Açısından Değerlendirilmesi" isimli bir 

sunu gerçekleştirdi.

GDO’nun ne olduğu ve GDO’nun 

dünyadaki genel durumu hakkında bilgi 

vererek konuşmasına başlayan Taçoğlu, 

ilk olarak GDO’lu ürünlerin ekim 

alanlarını ve Avrupa Birliği’ndeki mevcut 

durumunu anlattı. GDO’nun insan 

sağlığı, hayvan sağlığı, biyolojik çeşitlilik, 

çevre, sosyo-ekonomik yapı ve tarımsal 

üretim sistemi üzerindeki olumsuz 

etkilerini anlatan Taçoğlu, ülkemizdeki 

yasal düzenlemeleri ve önerilerini 

anlatarak konuşmasını tamamladı. 

Konuşmanın ardından üyelerimize 

GDO’yu anlatan kısa bilgilerin 

bulunduğu bir bilgilendirme notu da 

dağıtılmış ve soru cevap şeklinde çalıştay 

tamamlanmıştır.

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Çalıştayı Düzenlendi
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Pastamız 

Dereceye Girdi 
http://www.gisday.com/showcase/cakes.

html

05.11.2010 tarhinde Şubemiz Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Komisyonu tarafından 

Rize’de kutlanan CBS günleri etkinlikleri 

kapsamında hazırlanan kutlama 

pastamız, uluslarası bir organizasyon 

olan “GIS DAY Discovering the 

world through GIS” tarafından en 

güzel kutlama pastalarından biri 

olarak seçilerek, web sayfalarında 

yayınlanmıştır.

Rize temsilcimiz Sn. Bülent Akyüz ile 

birlikte, Rize Kadastro İl Müdürlüğü, 

Rize Bayındırlık İl Müdürlüğü ve Rize 

Belediyesi’ne ziyaretler düzenlendi.

Akşam saatlerinde Rize’de çalışan 

harita mühendisi üyelerimizle bir araya 

gelindi ve geniş katılımlı bir toplantı 

gerçekleştirildi.

Toplantıda mesleğimizdeki son 

gelişmeler tartışıldı, mühendislerimiz 

yaşadıkları sorunları yönetim kurulu 

ile paylaştı. Toplantının sonunda 

üyelerimizden beklentilerini de içeren 

bir konuşma yapan Oda Başkanımız, 

bu şekilde ziyaretlerin devam edeceğini 

belirterek etkinlikte emeği geçen herkese 

teşekkür etti.

Toplantı sonucunda;

1 Rize Hasan Kemal Yardımcı IMKB 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde 

bulunan harita programında harita 

formasyonu almamış kalifiye 

öğretim elemanı bağlamında yaşanan 

eğitim sorunlarının Türkiye için 

genelleştirilerek bir rapor halinde 

Genel Merkez’e sunulmasına,

2 Madencilik sektöründe “Harita 

Mühendislerinin yaşadığı istihdam 

sorununa” ilişkin gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılabilmesi 

için Odamız Genel Merkeze 

sunulmasına,

3 LIHKAB konusunda yaşanan 

sorunların giderilebilmesi için, 

Rize ilinde yaşanan sorunların 

özet halinde Genel Merkez’e 

sunulmasına,

4 Harita mühendisleri tarafından 

oluşturulan, değişik isimler altında 

faaliyet gösteren ve bazılarının 

üye sayısı binlere yaklaşan web 

tabanlı forum sitelerinin, yasal 

bir altlığa kavuşturulabilmesi için 

genel merkezin toparlayıcı bir 

rol üstlenmesinin gerekliliği, bu 

bağlamda Odamız Genel Merkeze 

bir öneri sunulmasına,

5 LIHKAB bürosu açan üyelerimizin 

odamız tarafından ziyaret edilmesine 

ve sorunlarının dinlenmesine karar 

verildi.

Toplantının ardından CBS günü 

olması nedeniyle üyelerimize de CBS 

konusunda kısa bilgiler verildi ve 

geleneksel GIS DAY pastası kesilerek 

küçük bir kutlama gerçekleştirildi.

Rize’de Çalışan Üyelerimizi 

Ziyaret Ettik ve 

Mesleğimizin Sorunlarını 

Tartıştık

Trabzon LİHKAB Bürolarını Ziyaret Ettik

13 Kasım 2010 Cumartesi günü 

şube yönetim kurulunu temsilen, 

Şube Başkanımız Fazıl Uzun, II. 

Başkan Recep Nişancı ve Hasan Uzun 

tarafından Trabzon’da açılan LİHKAB 

büroları ziyaret edildi. Bu kapsamda  

lisans alarak görevlerine başlayan 

Dr. İsmail Sağlam ve Eyüp Özkan’a, 

yönetim kurulumuz yeni görevlerinde 

başarı dileklerini iletti, sorunlarını 

paylaştı ve fikir alışverişinde bulundu.
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Kasım ayında CBS Günü etkinliklerinin 

gerçekleştirildiği Rize Hasan Kemal 

Yardımcı İMKB Teknik ve Endüstri 

Meslek Lisesi Harita Programı 

Öğrencileri 3 Aralık 2010’da Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon 

Şubesinin katkılarıyla Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümünde Şube II. Başkanımız Yrd. 

Doç.Recep Nişancı ve yönetim kurulu 

üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. Volkan 

Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. Ebru Çolak’ın  

ev sahipliğinde ağırlandı.

Bölüm derslik ve laboratuarlarının 

gezdirilmesi, teknik bilgilendirmeler ve 

Harita Mühendisliğinin temel bileşenleri 

kapsamında bazı temel uygulamaların 

anlatılması ve teknik ekipmanlarının 

tanıtılması ile başlayan program, bölüm 

anfisinde Bölüm Başkanı Prof.Dr. Cemal 

Bıyık tarafından “Türkiye’de Haritacılık 

Eğitimi ve Harita Mühendisliğinin 

Dünü Bugünü Yarını” konulu sunusuyla 

devam etti. Arkasından Şubemizin 

ve JFK’nın katkılarıyla hazırlanan ve 

harita mühendisinin neler yapabileceği 

ve mesleğimizdeki teknolojik 

gelişmeleri ayrıntılarıyla anlatan kısa 

bir tanıtım filmi izlendi. Konuk okul 

öğretmenlerinin yaptığı teşekkür 

konuşmalarının ardından bölüm fuaye 

alanında pasta kesildi ve öğrencilere 

ikramlarda bulunuldu. 

Konuklar toplu hatıra fotoğrafı 

çekildikten sonra bölümden ayrıldılar.

Rize Hasan Kemal Yardımcı İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Harita Programı 

Öğrencileri KTÜ Harita Mühendisliği Bölümünü Ziyaret Etti

Şubemiz tarafından düzenlenen 

"Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi 

Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve 

Çalışma Esaslarına İlişkin Eğitim" 4-5 

Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirildi. 

10 kişinin katılımı ile düzenlenen kursta, 

Doç. Dr. Bayram Uzun, Yrd. Doç. Dr. 

Recep Nişancı ve Yrd. Doç. Dr. Volkan 

Yıldırım tarafından, kamulaştırmada 

yasal mevzuat, kamulaştırmanın sosyal 

ve ekonomik yönü, görev yapacak 

kişilerin nitelikleri ve çalışma esasları, 

yargı sistemi, bilirkişi seçimi, arazi idare 

sistemi, taşınmaz değerini etkileyen 

faktörler, değerleme yöntemleri, değer 

tespit esasları, kısmi kamulaştırma, acele 

kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, 

irtifak hakkı, emsal değerlendirmesi, 

kamulaştırmada işlem adımları, 

bilirkişi dosyasının hazırlanması, 

bilirkişi dosyalarındaki olumsuzluklar 

ana başlıklarındaki konular örnek 

uygulamalarla birlikte temel eğitim 

şeklinde verildi.

Kurs sonunda eğitim kapsamındaki 

konuları içeren bir sınav yapıldı ve 

bu sınavda başarılı olan üyelerimize 

sertifikaları verildi. 2010 yılında sertifika 

alan üyelerimiz; Ferit Bayraklı, Sabri 

Yıldız, Temel Mete Tankutay, Ayşe 

Peker, Hasan Uzun, Celal Yıldız, Kamil 

Hilmi Güzel, Ömer Faruk Bilici, Feyza 

Kul ve Batuhan Bıyıklı’dır.

Kamulaştırma 

Bilirkişiliği Eğitimi 

Düzenlendi 
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Erzurum Bölge Temsilciliğinde yönetim 

değişmiş olup, eski temsilci başkanı 

Ersan Sağsöz, temsilci yardımcıları 

Ayşe Babuşcu ve Hüseyin Çakanlı’ya 

yaptıkları geçmiş dönemlerdeki 

hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek 

yeni yönetime devir teslim işlemi 

yapılmıştır.

Yeni yönetimde Erzurum Bölge Temsilci 

Başkanı Yakup Bozoğlu, temsilci başkan 

Genel başkanımız A.Fahri Özten ve 

Erzurum Bölge Temsilciliği  ile birlikte 

Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 

ziyaret edilmiştir.

Erzurum Kadastro Müdürlüğü Kontrol 

Mühendisi Hüseyin İlhan ve DSİ 

Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü 

Harita Mühendisi Orhan Önal, DSİ 

Proje ve İnşaat Şube Müdürü İnşaat 

Mühendisi Hamdi Çakıcı, DSİ Emlak 

Kamulaştırma Baş Mühendisi Harita 

Mühendisi Fikret Özdal, DSİ Etüd Plan 

yardımcılığına Hüseyin İlhan ve Kadir 

Ergani atanmış olup yeni görevlerinde 

başarı dilekleri ile devir teslim işlemi 

gerçekleştirilmiştir.

Yeni yönetim 04.12. 2010 tarihinde 

Erzurum Böle Temsilcilik Hizmet 

Binasında, yeni yönetim ile bağlı 

bulunduğu illerdeki üyeler ile tanışma, 

bilgilendirme ve oda misyon ve vizyonu 

hakkında bir toplantı planlamıştır. 

Erzurum Bölge Temsilciliği özellikle 

kendi bölgesinde görev yapan ve 

odamıza henüz üyelik işlemlerini 

yapmamış olan harita mühendisleri 

ile irtibata geçerek üyelik konusunda 

bilgilendirme çalışmalarına hız vermiştir.

Şube Baş Mühendisi Harita Mühendisi 

Yakup Bozoğlu’nun katılımları ile 

gerçekleştirilen toplantıda;

Genel Başkanımız A.Fahri Özten, 

toplulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak 

yapılan ihalelerin inşaat ihalesinden 

ayrılarak, ayrı ihale edilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Yapılacak ihalelerin tescilli 

harita bürosu ve inşaat firması ile bir 

konsorsiyum şeklinde ortaklık olarak 

yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Kamulaştırma ihale haritalarının yapım 

işinin ayrı bir şekilde ihale edilmesi 

Yeni yönetim, Erzurum Bölge 

Temsilciliği hizmet biriminin fiziki 

şartlarını iyileştirme, kurumsal kalitenin 

arttırılmasına yönelik iyileştirme 

çalışmalarına hız vermiştir. 

veya inşaat muhtevasında yapılacak ise 

bir konsorsiyum şeklinde yapılmasının 

uygun olacağı konularında bilgi alış 

verişinde bulunulmuştur.

Erzurum Bölge 

Temsilciliğinde 

Devir Teslim İşlemi 

Gerçekleşmiştir

Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürlüğü

Ziyaret Edildi

30.11.2010 Tarihinde 

Erzurum Temsilciliği 

Ziyaret Edildi

Genel başkanımız A.Fahri Özten, 

30.11.2010 tarihinde Erzurum’a gelerek, 

Bölge Temsilciliği Başkanı Yakup 

Bozoğlu ve Hüseyin İlhan tarafından 

karşılanmıştır. 

Genel Başkanımız A.Fahri Özten 

doğu bölgelerinde yaşanan sıkıntı ve 

problemler hakkında bilgi ve notlar 

almıştır. 

Genel Başkanımız A. Fahri Özten 

Erzurum Bölge Temsilci Yardımcısı 

Hüseyin İlhan ve Erzincan Temsilcisi 

Levent Ciminli ile birlikte Erzincan 

Ulalar Beldesi Belediye Başkanı Harita 

Mühendisi Yaşar Kaya ziyaret edilmiştir.

Erzincan Ulalar Beldesi 

Belediye Başkanı 

Ziyaret Edildi
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Genel Başkanımız A.Fahri Özten ve 

Erzurum Bölge Temsilciği ile birlikte 

Erzurum Kadastro Müdürlüğü’ne ziyaret 

gerçekleştirmiştir. 

Erzurum Kadastro Müdürü Harita 

Mühendisi Bünyamin Tatar, Kadastro 

Kontrol Mühendisi Hüseyin İlhan, 

Kadastro Kontrol Mühendisi Sinan 

Yılıdırım ve Bölge Temsilci Başkanı 

Harita Mühendisi Yakup Bozoğlu 

ile beraber gerçekleştirilen toplantıda 

Maden Kanunu Yönetmeliği’nde yapılan 

değişiklik gündeme gelmiş olup, bundan 

sonraki tüm maden haritalarının tescilli 

bürolar tarafından yapılacağı konusu 

Genel Başkanımız A.Fahri Özten, 

Erzurum Bölge Temsilciliği ve 

Erzurum Kadastro Müdürlüğü Kontrol 

Mühendisi Hüseyin İlhan ile birlikte 

Odamız Erzincan Temsilciliğine yeni 

atanan Levent Ciminli’yi ziyaret etti.

Erzincan Kadastro Müdürlüğü’nde 

çalışan meslektaşlarımız ile bir araya 

gelerek mesleki sorunlar ile ilgili bilgi 

alışverişinde bulundu.

Erzincan Kadastro Müdürlüğü’ne de 

ziyarette bulunan Oda Başkanımız 

A.Fahri Özten, Erzincan Kadastro 

Müdürü Refik Yılmaz’ın babasına acil 

şifalar dileklerinde bulunarak Kadastro 

Müdürlüğü’nden ayrılmıştır.

Genel Başkanımız A.Fahri Özten, 

Bölge Temsilci Başkanı Yakup Bozoğlu, 

Kontrol Mühendisi Hüseyin İlhan, 

Erzurum Kadastro Müdürü Bünyamin 

Tatar, özel sektör ve diğer kurumlarda 

çalışan mühendisler ile bir araya gelerek  

özel ve kamu sektöründe yaşanan 

sıkıntılar hakkında bilgi alışverişinde 

bulunmuştur. 

üzerinde durulmuştur. Kamulaştırma 

bilirkişiliğinin önemi ve uygulama 

şekilleri hakkında bilgi alışverişinde 

bulunulmuştur. 

Kadastro Müdürlüğü’ne gelen tescil 

dosyalarının o işi yapmakla müellif 

olan tescilli bürolar tarafından 

yapılması gerektiği konusu üzerinde 

durulmuştur. Firmalarda çalışan harita 

mühendislerinin üretilen haritalar ile 

ilgili fenni mesuliyet alabileceklerini 

ancak o işin müellifi olmadan projeleri 

üstlenemeyecekleri konusunda bilgi 

alışverişinde bulunulmuştur. 

Erzurum Kadastro Müdürlüğü

Ziyaret Edildi

Erzincan Temsilciliği

Ziyaret Edildi

Erzurum Temsilciliği’nin Organize Ettiği “Tarihi ve 

Kültürel Yerler Gezisi”ne Katıldık
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HKMO Kocaeli 

Bölge Temsilciliğimiz 

Faaliyete Başladı

2010 yılı Aralık ayında yapılan 

görevlendirmeler sonrasında Kocaeli 

Bölge Temsilciliğimiz faaliyetlerine 

başlamıştır. Faaliyet alanı Kocaeli ve 

Sakarya kentleri olarak tanımlanan 

temsilciliğin yönetim kurulu; Murat 

Selim Çepni, H. Devrim Aliosmanoğlu, 

Murat Yazıcı, Şenol Kalafat ve Osman 

Demir’den oluşmaktadır.

Kocaeli Bölge Temsilciliğimiz, Ömer 

Ağa Mahallesi Ankara Caddesi Kavala 

apartmanı No:37 Kat:3 Daire 5 te 

hizmete başlamıştır.  Üyelerimiz 0.262. 

331 97 19 nolu telefondan temsilcilik 

mekânına ulaşabileceklerdir. E posta 

adresimiz dogumarmara@hkmo.org.tr 

Temsilcilik mekânında büro personeli 

olarak Harita Teknikeri Aziz Genç 

göreve başlamıştır.

Aralık ayı içerisinde Bölge 

Temsilciliğimiz yoğun bir şekilde kurum 

ve üye ziyaretlerinde bulunmuş, bu 

ziyaretler yerel ve ulusal basında yer 

bulmuştur.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan 

Vekili ve meslektaşımız İlyas Şeker 

makamında ziyaret edilerek görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede 

kentteki haritacılık uygulamaları ve 

Teknik Uygulama Sorumluluğu gibi 

konular ele alınmıştır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Daire 

Başkaları ve Meslektaşlarımızla da bir 

araya gelinmiştir.

Kocaeli Kadastro Müdürü Metin 

Özaydın ve kadastro müdürlüğü 

ziyaret edilmiş, TKGM nin yeni 

genelgelerine dönük görüş alışverişinde 

bulunulmuştur.

Kocaeli Büyükşehir İmar Yönetmeliği ve 

Harita Uygulama Sorumluluğu konulu 

çalışma toplantısı düzenlenmiştir. 

Toplantıya Büyükşehir Belediyesinin 

yanı sıra 7 ilçe belediyesinden 

meslektaşlarımız ile Özel sektörümüzden 

temsilciler katılmıştır. Toplantı 

sonucunda İmar Yönetmeliğinde 

değişiklik ile ilgili olarak temsilcilik 

görüşümüz oluşturulmuştur.

Sakarya Kadastro Müdürü Tugay Kaya 

ve kadastro müdürlüğü ziyaret edilmiş, 

kentteki tescile konu harita uygulamaları 

üzerinde durulmuştur.

Sakarya Büyükşehir İmar Daire 

Başkanlığı da ziyaret edilerek bölge 

temsilciliğimiz hakkında bilgi verilmiştir.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan 

ve belediyede çalışan meslektaşlarımız ile 

toplantılar yapılmıştır. Ağırlıklı olarak 

İmar Uygulamaları ile ilgili sorunlar ve 

meslek odası olarak kamusal ödevlerimiz 

bunların yanı sıra bölgedeki jeodezik 

yüzey ağı sorunları gündeme gelmiştir.
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Briç Savunmaya Yönelik Konuşma ve 

Oyun Teknikleri.

Karşı oyuncular bir kozsuz ile oyunu açtıklarında iki sinek ile araya girerek yapacağımız 

konuşmaları düzenleyen yönteme; CAPPAELLETTİ–HAMİLTON ismini vermişlerdir. 

CAPPAELLETTİ– HAMİLTON’UN GENEL UYGULAMASI: 

Karşı oyuncular bir kozsuz (1NT) 

ile oyunu açtıklarında; ortağımız 

kontur(Olmaz) atmış ise. Bu konturun 

anlamı ortak pas geç. Hiçbir şey 

söyleme. Ben onu batırırım demektir.

Ortak kontur atmayıp da; aşağıdaki 

beş seçenekli konuşmalardan birini 

yapmışsa;

1– 2 Tekrenkli bir eli gösterir.

2– 2 Karo: Büyük renkteki kartları 

gösterir. (Maça ve Kupa Renklerini)

3– 2 Kör: Kör ve küçük bir rengi 

gösterir. (Kör ile Sinek Karo renklerden 

birini gösterir)

4– 2 Pik: Pik ve küçük bir rengi 

gösterir. (Pik rengi ile Sinek Karo 

renklerden birini gösterir) 

5– 2 NT: Küçük renklerden birini 

gösterir. (Sinek ve Karo renklerden 

birini gösterir)

CAPPELLETTİ, doğrudan (ikinci), 

dengeli eller ile dördüncü durumda, 

uyandırma amaçlı olarak da 

kullanılabilinir.

1– Ortak bir kozsuz üzerine: 2 Sinek 

derse; ortağının 2 karo konuşmasını 

ister. Üste konuşanın karoları varsa 

pas geçer, yoksa rengine düzeltir. 

Cevapçı iyi sinekler ile 2 karo yapay 

konuşmasını yapmadan pas geçebilir. Ya 

da 2 seviyesinde iyi beşli büyük renkli 

kartlarından birini okuyabilir. Hatta 

11–13 puan ve dengeli eller ile 2 kozsuz 

diyebilir.

2– Ortağın bir kozsuz üzerine: 2 karo 

söylemi; en az 5–4 ( genelde 5–5) 

büyük renkleri gösterir ve ortağın iyi 

büyük rengini okumasını ister. Büyük 

renklerden birinde birliktelik yokken 

(zayıfken) iyi karolar ile ortak pas 

geçebilir. 2 NT yanıtı ya ortağın 3 

sinek yada 3 karo demesini isteyen bir 

küçük rengi ya da büyük renklerden 

birine limit tutuş gösterir. Yanıtçı büyük 

renklerden birini tuttuğunu ortağın 3 

küçük renk konuşmasından sonra 3 kör 

veya 3 pik diyerek göstermeyi planlar. 

Dolayısıyla, 2 karoya doğrudan 3 kör/

pik yanıtı KANUN gereğince zayıf bir 

konuşmadır. Amacı; Engel çıkarıp karşı 

oyuncuların konuşmasını engellemektir.

3– Ortağın bir kozsuz üzerine;2 kör ve 

2 pik konuşmaları genel olarak kuvvetli 

bir el göstermez. Burada da aynı şekilde, 

ortağı hemen yükseltmek zayıf bir eli 

gösterir. Amacı; engel çıkarıp karşı 

oyuncuların konuşmasını engellemektir. 

Ortak (yanıtçı) 2 NT konuştuğunda ya 

küçük renkleri soruyordur ya da limit 

tutuş gösteriyordur. Örneğin,

Not:79. Sayıda yayınlanan yazımızda gösterilen; üç ayrı briç ellerindeki kart dağılımlarında karo rengindeki kartlar sinek 

renginde, sinek rengindeki kartlar ise karo renklerinde gösterilecekti. Bu yanlışlık yayın için gönderilen basım esnasında 

yapılmıştır. Tüm okurlarımızdan özür dileriz. Düzeltilmiş haline www.hkmo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi Ankara

kmelikoglu@yahoo.com

Karşı oyuncu 1NT ile oyun açtı. Ortağım Kontur attı: 

Ortağın Bu Konuşmalar Üzerine Verile Bilecek Yanıtlar:
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Örnek Bir:

1– 

  KQT52  42  AJ1072  2  53  K98  K863  JT9

1 NT –2 Pik! –P –2 NT!

P –3 Karo – P – P –P

Ya da

Örnek İki:

2–  KQT52  42  AJ1072  2  A987  K98  854  A43

1 NT –2 Pik! – P –2 NT!

P –3 Karo – P – 3 Pik!

P – 4 Pik

Karşı taraf bir kozsuz açtı; 

ortak iki pik diye araya girdi. 

Eli ( KQT52 42 AJ1072 2 ) 

Kozsuz açanın ortağı pas geçti. 

Biz 53 K98 K863 JT9 

biçiminde ki elimiz ile iki kozsuz 

diyerek ortağımıza beşli küçük kozunu 

söylemesini emrediyoruz. Ortak 

elindeki beşli karoyu söylemek için 

üç kara diyor. Bizde üç karoya pas 

geçiyoruz. Eğer ortağın küçük renkteki 

kozu sinek olsaydı yinede böyle bir el 

ile pas geçecektik. Ortağı üç seviyesinde 

küçük koza oynatmamızın amacı 

elimizdeki pik sayısının ikili ve küçük 

değerde olmasındandır. Ayrıca küçük 

kozlardaki kartlarımız onörlü olup üç 

düzeyinde oynamaya daha uygundur.

Karşı taraf bir kozsuz açtı; 

ortak iki pik diye araya girdi. 

Eli ( KQT52 42 AJ1072 2 

şeklinde)

Kozsuz açanın ortağı pas geçti.

A987 K98 854 A43 şeklinde olan 

bu el ile iki kozsuz diyerek ortağımıza 

beşli küçük kozunu söylemesini 

emrediyoruz. Ortak elindeki beşli 

karoyu söylemek için üç kara diyor. 

Bizde üç karoya üç pik diyoruz. Üç 

pikin anlamı pik tutuşu ve on iki onör 

puanımız olduğunu göstermektedir. 

Eğer ortağımızın zon oynamasını 

istemeseydik başta iki pike pas geçerdik. 

Yoksa iki kozsuz diyerek ortağımızın 

söylediği üç karoya da pas geçebilirdik. 

Pas geçmeyip de üç pik dediğimize 

göre ortağa zon oynaya biliriz iletisini 

gönderiyoruz. İyi oyunlar.

Örnek Birin Yorumlanması: 

Örnek İkinin Yorumlanması: 
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Yalnızca edebiyat sosyolojisi açısından 
değil ülkenin düșünsel tarihi açısından 
da önemlidir anı kitapları. Ünlü 
piyanistimiz Fazıl Say’ın babası olan 
Ahmet Say önemli bir kültür adamımız. 
1935 İstanbul doğumlu Say İstanbul 
Belediye Konservatuvarında ve 1954-
60 arasında Almanya’da basın yayın 
eğitimi aldı. Türkiye’ye dönünce türkü, 
ağıt, destan derledi. Edebiyat dergileri 
çıkardı. Öykü kitapları yazdı. Son kitabı 
“Ağaçlar Çiçekteydi” özellikle 60’lı 
ve 70’li yılların Türkiyesi’nin kültürel 
kișiliklerini yakından anlamımızı 
sağlayan bir kitap.

Ağaçlar Çiçekteydi
Ahmet Say
Evrensel Basım Yayın

Senden Hiç Tora QE
Ayhan Bingöl / KM Yayınları

HAN KALDIM

Șiir yazmak kolay bir iștir. Ama șair olmak uzun bir yolculuğu ge-
rektirir. Dünya șiirini ve yazdığın dilin șiirini, șiirin tarihini iyi bilmek 
gerekir. Yazılan șiiri izlemek, șiir üzerine yazılmıș yazıları kaçırma-
mak, sürekli yeninin peșinde koșmak gerekir.

Tüm sanat dallarında olduğu gibi șiirle de uğrașmak ikinci bir mes-
leği paylașmayı sevmeyen bir uğraștır. Çünkü șiir kıskançtır; üste-
lik affetmez!

Ayhan Bingöl teknokrat bir insan. Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirmiș. Yıldız Teknik 
Üniversitesi’ni, üstelik hesap kitap üzerine kurulu Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nü 
bitirmiș bir șair. 

Biz hep doktorların sıkça kaçıp sığındığı bir alan olarak bilirdik șiir yazmayı. İyi bir mü-
hendis olarak Ayhan Bingöl’ün de sığındığı yer olmuș șiir. “Senden Hiç” adlı kitapta top-
lamıș son șiirlerini Bingöl.

Mesleği gereği kırları, doğayı șiirine odak noktası yapması gerekirdi diye düșünüyordum 
Ayhan Bingöl’ün. Ama doğa “Muș Seyahat”e çoktan bindirilip gönderilmiș ve sık sık tek-
rarlanan “kel dağlar” kadar uzakta.

Kent sorunları, kentin insan tekine bindirdiği yük, bu yarılma Ayhan Bingöl’ün șiirlerinde 
daha çok duyumsanıyor. 

KİTAP

SİNEMA / BELGESEL

TİYATROTİYATRO
ANKARA SANAT TİYATROSU’NDA 
“GİDERAYAK” ADLI OYUN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Ankara Sanat Tiyatrosu’nun tarihi sahnesinde 
AST’ın kendisine yakıșır bir oyun sahnelenmeye 
bașladı: Giderayak. “Politik tiyatro”nun belki de 
yeniden dirilișine öncülük edecek bir örnek olan 
oyun izleyici rekoru kırıyor.
“Özelleștirmelerin, ülkemizin soyulup soğana 
çevrilmesinin, dıș güçlerin mal varlıklarımızı 
haraç mezat almalarının öyküsünü kültürel arka 
planıyla aktarıyor Giderayak. İșin bürokrasi/

politikacı/ișadamı üçgeni içindeki serüvenini 
sergiliyor. Özallı yılların, Tayyipli yılların 
liberalizminin içten bir eleștirisini yazan Bülent 
Usta’nın “ODTÜ İktisat” mezunu olması burada 
önem kazanıyor. Oyunun yönetmeni Dersu 
Yavuz Altun ise 2007 yılında “Münferit” adlı 
fi lmiyle de gündeme gelmiști. Bülent Usta’nın 
ise bir bașka oyunu “Rezervuar Kanișleri” 
İzmir’de sahneleniyor.

“Rantı elde etmek isteyenlerin bir tek vatanı 
vardır: Rantistan...” diyor Bülent Usta oyunun 
bir yerinde.

Paralı katil haline gelen yoksul kahramanımızın 
en son repliğinde “Hapisten çıkınca iș 
bulacaksınız ama sigortası da olacak değil mi 
ișimin?”demesi sanırım oyun hakkında her șeyi 
özetliyor.

17’nin Ötesi Erdal Eren Davası
12 Eylül 1980 darbesinin ardından 13 Aralık 1980’de idam edilen Erdal Eren’in yașamı beyaz perdeye tașındı. 
Belgesel, Erdal Eren’i bir ölüm ve dayanıșma zincirinin ortasındaki halka olarak ele alıyor ve anne-oğul, kardeș 
ve arkadașlık ilișkilerinin üzerinde durarak bu halkayı yansıtıyor. Dava dosyası, çok yönlü irdeleniyor. 12 Eylül 
1980 askeri darbesiyle yașamına darağacında idam yoluyla son verilen 50 kișiden birisi olan Erdal Eren, gerçekte 
yașamını birbirine bağlı olarak yitiren üç gençten birisidir. Belgesel, Erdal Eren’in idam edildiği tarihin 30. 
yıldönümünde yașananları unutmamak ve unutturmamak adına karșımıza çıkıyor.
Eren’in çocukluğundan ölümüne kadar olan hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel, aynı zamanda 12 Eylül 
gerçekleğini de ortaya koymuș oluyor. Dönemin resmi-sivil tanıkları Eren’in ailesi, arkadașları, sokaktaki insanlar, 
mahkeme ve sorușturma tutanakları, diğer belgeler, fotoğrafl ar, arșiv görüntüleri ve gölge canlandırmalarla’17’nin 
Ötesi Erdal Eren Davası’ darbeyi tüm boyutlarıyla sinemasal olarak belgeliyor.
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Ozan Özer

KURUYAN

kuruyan bir dal

gibi kaldım

her yeri

yeşile çalmış ağaçta

susardım yüzüne

uzaklardan

bilmezdin kaç tipi

büyüttüğüm kalbimi

bilmezdin kaç anım akşam

Ayhan Bingöl

Harita ve Kadastro Mühendisi

SUDOKU
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Atananlar Emekli Olanlar

• 509 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. 

Mehmet Selçuk yürütmekte olduğu 

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümü Kartografya 

Anabilim Dalı Başkanlığı 

görevinden emekliye ayrılmıştır. 

Meslektaşımıza mutluluklar dileriz. 

• 1911 sicil numaralı üyemiz Ertuğrul 

Çöl 17.01.2011 tarihinde Samsun 

Tapu ve Kadastro 10. Bölge 

Müdür Yardımcılığı görevinden 

emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza 

mutluluklar dileriz.

• 1303 Prof. Dr. Halil Erkaya 

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat 

Fakültesi Harita Mühendisliği 

Bölümü Bölüm Başkanlığı görevine 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.

• 2565 sicil numaralı üyemiz 

Ali Fuat Toptaş Temmuz 2010 

tarihi itibariyle Üsküdar Belediye 

Başkanlığı’ndan emekliye 

ayrılmıştır. Meslektaşımıza 

mutluluklar dileriz.

• 2877 sicil numaralı üyemiz Hüseyin 

Okçu Tapu ve Kadastro Eskişehir 

Bölge Müdürlüğünde Kadastro Şube 

Müdürü iken 18.01.2010 tarihinde 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı görevine 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.

• 3333 sicil numaralı üyemiz Ömer 

Aktaş Mamak Belediye Başkanlığı 

İmar Müdürlüğüne Harita 

Şube Müdürü olarak atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 3638 sicil numaralı üyemiz Uğur 

Büyükhatipoğlu 28.01.2011 

tarihinde Şanlıurfa İl Özel İdaresi 

Genel Sekreter görevine atanmıştır. 

Meslektaşımıza  yeni 

görevinde başarılar dileriz.

• 3741 sicil numaralı üyemiz 

Abbas Akhavan 17.01.2011 

tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü 

Emlak ve Kamulaştırma Daire 

Başkanlığı’ndan emekli olmuştur. 

Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.

• 3919 sicil numaralı üyemiz Bayram 

Savaş Samsun Bafra Kadastro 

Müdürlüğüne Mühendis olarak 

atanmıştır.. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.

• 4416 sicil numaralı üyemiz Tevrat 

Kisbet’ın 01.07.2010 tarihinde 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde 

Müdür Yardımcısı görevine 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.

• 4866 sicil numaralı üyemiz İbrahim 

Yılmaz 2010 yılında İSKİ Genel 

Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma 

Daire Başkanlığı’ndan emekli 

olmuştur. Meslektaşımıza 

mutluluklar dileriz.

• 5026 sicil numaralı üyemiz Yrd. 

Doç.Dr.Servet Yaprak Gaziosman 

Paşa Üniversitesi Mühendislik Doğa 

Bilimleri Fakültesi’ne 29.11.2010 

tarihinde Dekan Yardımcısı olarak 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.

• 5157 sicil numaralı üyemiz Said 

Aydın’ın 12.07.2010 tarihinde 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde 

İmar,İskan ve Yapı Kooperatifi 

Şube Müdürü olarak atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 5216 sicil numaralı üyemiz Şenol 

Hakan Kutoğlu Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesinde Dekan Yardımcığı 

görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 

başarılar ve mutluluklar dileriz.

• 5419 sicil numaralı üyemiz Ali 

Şahin Mamak Belediye Başkanlığı 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 

İmar ve Şehircilik Müdürü olarak 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.

• 5600 sicil numaralı üyemiz Soner 

Bostancı Eskişehir İl Özel İdaresi 

İmar Ve İnşaat Daire Başkanlığı 

görevinde iken 04.05.2010 

tarihinde Eskişehir Büyükşehir 

Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü 

Projeler Dairesi Başkanlığına 

Daire Başkanı olarak atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 5730 sicil numaralı üyemiz 

B. Ahmet BÜLBÜL İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 

Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri 

Müdürlüğü’nde görev yapmakta 

iken, Kasım 2010 tarihinden 

itibaren Marmara Üniversitesi 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 

görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 

başarılar ve mutluluklar dileriz.
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• 6378 sicil numaralı üyemiz 

Recep Bülent Şekerli, 28.11.2010 

tarihinde Adana Köy Hizmetleri 

İl Müdürlüğü, İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğü görevinden, 

Adana İl Özel İdaresi, İmar ve 

Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı 

görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 

yeni görevinde başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 6555 sicil numaralı üyemiz Necdet 

Yalçınkaya, Gaziantep, Bayındırlık 

ve İskan  Müdürlüğü’ne Müdür 

Yardımcısı görevine atanmıştır. 

Meslektaşımıza yeni görevinde 

başarılar ve mutluluklar dileriz.

• 7939 sicil numaralı üyemiz Aslı 

Karaçavuş, 08.07.2010 Tarihinde 

Diyarbakır Merkez Kadastro 

Müdürlüğüne Mühendis olarak 

atanmıştır. Meslektaşımıza yeni 

görevinde başarılar ve mutluluklar 

dileriz.

• 6839 sicil numaralı üyemiz Ahmet 

Erdoğan, 28.11.2010 tarihinde 

Adana Köy Hizmetleri 3. Bölge 

Müdürlüğü görevinden, Adana 

İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğü görevine 

atanmıştır. Meslektaşımıza yeni 

görevinde başarılar ve mutluluklar 

dileriz.

• 7391 sicil numaralı üyemiz 

Tarık Türk 01.12.2010 tarihi 

itibariyle Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü Uzaktan 

Algılama ve Fotogrametri Anabilim 

Dalı’na Öğretim Üyesi olarak 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.

• 7438 sicil numaralı üyemiz 

Fatih Poyraz 01.12.2010 tarihi 

itibariyle Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü Ölçme 

Tekniği Anabilim Dalı’na 

Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 8765 sicil nolu üyemiz Fatih Akyazı 

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 

Kamulaştırma Baş Mühendisliğinde 

Mühendis olarak atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 9103 sicil numaralı üyemiz Gülşah 

Yenen 20.12.2010 tarihinde 

Samsun Bayındırlık ve İskan il 

Müdürlüğüne Mühendis olarak 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.

• 9381 sicil numaralı üyemiz Mustafa 

Yazıcı 04.08.2010 tarihinde 

Amasya İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğüne Mühendis olarak 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz

• 10372 sicil numaralı üyemiz Özgür 

Çolak’ın 08 Kasım 2010 tarihinde 

19 Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek 

Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir 

Planlama Bölüm Başkanlığına 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

ve mutluluklar dileriz.

• 11057 sicil numaralı üyemiz 

Durmuş Üstdağ, 01.07.2010 

Tarihinde DSİ Kahramanmaraş 

20. Bölge Müdürlüğüne Emlak Ve 

Kamulaştırma Şubesine Mühendis 

olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 

yeni görevinde başarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 10128 sicil numaralı üyemiz 

İbrahim Göktuğ Gökçe ile Özlem 

Kasap Gökçe çifti 25.09.2010 

tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 10877 sicil numaralı üyemiz Selin 

ÇÖL ile 9832 sicil numaralı üyemiz 

Ayhan Yakar çifti 13.11.2010 

tarihinde ile evlenmiştir. Ömür 

boyu mutluluklar dileriz.

• 5709 sicil numaralı üyemiz Hüseyin 

Çiçek ile Günsenin Karadağ çifti 

23.10.2010 tarihinde evlenmiştir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz

• 7424 sicil numaralı üyemiz HKMO 

Yönetim Kurulu Üyesi Burak 

Kukul ile Zeynep Kukul çiftinin 

01.01.2011 tarihinde bir Erkek 

çocuğu olmuştur. İhsan Toprak 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 10027 sicil numaralı üyemiz 

Volkan Çabuker 29 Ekim 2010 

tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.
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• 3887 sicil numaralı üyemiz Sedat 

Altınkök ile Arzu Altınkök çiftinin 

12.10.2010 tarihinde bir kız 

çocuğu olmuştur. Hayrunnisa 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 5106 sicil numaralı üyemiz Mustafa 

Onur Batur ile Funda Batur çiftinin 

24.02.2011 tarihinde bir kız çocuğu 

olmuştur. Beren adını verdikleri 

bebeğe “aramıza hoşgeldin” 

diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 5687 sicil numaralı üyemiz 

Mustafa Aslan ve eşi Zehra Aslan’ın 

10.12.2010 tarihinde bir kız 

çocukları olmuştur. Rümeysa Reyyan 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 5802 sicil numaralı üyemiz Özgür 

Çetin ile Hilal Çetin çiftinin 

11.02.2010 tarihinde bir kız çocuğu 

olmuştur. Şimal adını verdikleri 

bebeğe “aramıza hoşgeldin” 

diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 6142 sicil numaralı üyemiz M. 

İlker Avaroğlu ve eşi Fatma 

Avaroğlu’nun 22.09.2010 tarihinde 

bir erkek çocukları olmuştur. Umut 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 6322 sicil numaralı üyemiz 

Bülent Baştaş ve Ayşegül Baştaş 

çiftinin15.10.2008 tarihinde Elif 

Naz adını verdikleri kız çocukları 

olmuştur. Elif Naz’a aramıza Hoş 

geldin diyerek meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 6700 sicil numaralı üyemiz 

Funda Enes’ın Ali Kaylar çiftinin 

11.11.2010 tarihinde bir çocuğu 

olmuştur. Bilgehan adını verdikleri 

bebeğe “aramıza hoşgeldin” 

diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 6940 sicil numaralı üyemiz Utku 

Tekin ve eşi Bahar Tekin’in 

30.03.2010 tarihinde bir kız 

çocukları olmuştur. Duru adını 

verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 7234 sicil numaralı üyemiz Mustafa 

Soner Tunga ile Tuğba Tunga 

çiftinin 06.12.2010 tarihinde bir 

erkek çocuğu olmuştur. Faik Alper 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 7348 sicil numaralı üyemiz Deniz 

Süslü ve eşi Devrim Süslü’nün 

11.08.2010 tarihinde bir erkek 

çocukları olmuştur. Fırat adını 

verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 7424 sicil numaralı üyemiz HKMO 

Yönetim Kurulu Üyesi Burak 

Kukul ile Zeynep Kukul çiftinin 

01.01.2011 t arihinde bir Erkek 

çocuğu olmuştur. İhsan Toprak 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 7577 sicil numaralı üyemiz 

Deniz Tezcan İle Özlem Tezcan 

çiftinin 16.09.2010 tarihinde bir 

erkek çocuğu olmuştur. Mustafa 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 8062 sicil numaralı üyemiz Evrim 

Toprak Şahin ile İbrahim Şahin 

çiftinin 23.10.2010 tarihinde bir 

erkek çocuğu olmuştur. Deniz 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 8072 sicil numaralı üyemiz Mustafa 

Önsoy’ın 05.11.2010 tarihinde 

bir çocuğu olmuştur. Kayra Berk 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz. 

• 8363 sicil numaralı Üyemiz Yasin 

Kılıç’ın 22.11.2010 tarihinde Firuze 

Sultan adını verdikleri kız çocuğu 

dünyaya gelmiştir. Firuze Sultan’a 

Aramıza Hoş Geldin der, sağlıklı, 

mutlu bir yaşam dileriz.

• 8505 sicil numaralı üyemiz Hüseyin 

Nail Aykun ile Sevil Ozan Aykun 

çiftinin 19.12.2010 tarihinde 

bir çocuğu olmuştur. Duru 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 8879 sicil numaralı üyemiz Okan 

Özkan’ın 02.07.2010 tarihinde 

bir çocuğu olmuştur. Kaan 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz. 

Doğanlar
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• 9536 sicil numaralı üyemiz 

Göksel Akkoca ile 10400 sicil 

numaralı üyemiz Serap Ata Akkoca 

çiftinin 08.12.2010 tarihinde 

bir erkek çocuğu olmuştur. Atlas 

adını verdikleri bebeğe “aramıza 

hoşgeldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 9636 sicil numaralı üyemiz 

Ümit Büyükyılmaz ile Gülcan 

Büyükyılmaz çiftinin 15.10.2010 

tarihinde bir çocuğu olmuştur. 

Ali Ümit adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoşgeldin” diyerek, 

meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 9934 sicil numaralı üyemiz Işılay 

Baloğlu ile Kıvanç Baloğlu çiftinin 

30.11.2010 tarihinde Kumsal Kayra 

adını verdikleri kız çocuğu olmuştur. 

Kumsal Kayra adını verdikleri 

bebeğe “aramıza hoşgeldin” 

diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 105 sicil numaralı Üyemiz 
Ahmet Nalbantoğlu 09.12.2010 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

• 843 sicil numaralı üyemiz 
Halil Tazeler 28.11.2010 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz

• 1053 sicil numaralı üyemiz Gürbüz 
Başat’ın annesi Nafia Başat 
05.11.2010 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

• 1169 sicil numaralı üyemiz 
Şubemizin 5. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, 2., 6. ve 7. 
Dönem Yönetim Kurulu Sekreter 
üyeliği görevini yürüten Şükrü 
Coşkun’un annesi Ümmügülsüm 
Coşkun 17.10.2010 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Değerli 
üyemizin ve ailesinin acılarını 
paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.

• 1300 sicil numaralı üyemiz Ali 
Dönmez’in 15.10.2010 tarihinde 
annesi yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 1492 sicil numaralı Diyarbakır Şube 
Kurucu Yönetim Kurulu Üyemiz, 
II. Dönem Şube Başkanımız, 
TMMOB Delegesi, 39. ve 40. 
dönem Oda Onur Kurulu Üyesi, 
HKMO Diyarbakır İl Temsilcimiz 
sevgili Zeynel Abidin Öztürk’ü 
24 Ocak 2011 tarihinde kaybettik. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

• 1692 sicil numaralı üyemiz 
Halil İbrahim Koloğlu’nun 
Babası İlyas Koloğlu 07.12.2010 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2065 sicil numaralı üyemiz Hatice 
Seda Soyluol’un 13.05.2010 
tarihinde annesi yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

• 2305 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Bozkurt’un 20.09.2010 tarihinde 
annesi yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2305 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Bozkurt’un 27.01.2011 tarihinde 
babası yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2424 sicil numaralı üyemiz Semih 
Aydoğan’ın annesi 21.12.2010 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 2425 sicil numaralı üyemiz İbrahim 
Fişek’in annesi Nadire Fişek 
09.01.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

• 2560 sicil numaralı üyemiz 
Mehmet Emini’nin 03.08.2010 
tarihinde babası yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR
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• 2576 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Uzun’un 27.01.2011 tarihinde 
babası yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 3153 sicil numaralı üyemiz Misal 
Bolat’ın 10.08.2010 tarihinde 
babası yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 3172 sicil numaralı üyemiz 
Muhammed Şahin’in annesi 
24.11.2010 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

• 3554 sicil numaralı üyemiz Haydar 
Kayhan’ın 06.02.2011 tarihinde 
annesi yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 3950 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Sula’nın annesi Zekiye Sula 
22.11.2010 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

• 4418 sicil numaralı üyemiz Hacı 
Ahmet Çetinkaya’nın 13.02.2011 
tarihinde babası yaşamını 

yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.

• 4456 sicil numaralı üyemiz 
Fuat Atalay’ın babası yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

• 4966 sicil numaralı üyemiz Arif 
Hikmet Karakaya 02.01.2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 6046 sicil numaralı üyemiz Ziya 
Işık Aksan’ın  28.06.2010 tarihinde 
babası yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 7791 sicil numaralı üyemiz Mutlu 
Ceyhan’nın Babası Hami Ceyhan 
10.10.2010 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, Ailesine 
ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz

• 7814 Sicil nolu üyemiz Ali 
Özkan’ın Annesi Emine Özkan 
17.01.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza ve 
Ailesine başsağlığı dileriz.

• 10779 sicil numaralı üyemiz Haluk 
Soyugüzel’in 23.07.2010 tarihinde 
babası yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• Yıldız Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerden Kaan Çınar 29 Ocak 
2011 geçirdiği beyin kanaması 
sonucu yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• Yıldız Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinden Dilara Sarıkaya 
7 Ekim 2010 tarihinde geçirdiği 
trafik kazası sonucu yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 
dileriz.
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SONUÇ:

İstekliler arasında eşitlik ilkesi ve 

rekabetin sağlanması gözetilirken 

tekelleşmenin önlenmesi, ihtiyaçların 

uygun şartlarla ve zamanında 

karşılanmasını temin bakımından, kamu 

yararı da gözetilerek yukarıda ifade 

edilen ilkeler dikkate alınarak;                                                               

1. İstekliler arasında yapılan sıralamaya 

bağlı değerlendirmeler yerine, 

idarenin işin niteliğine göre tespit 

edeceği minimum ve maksimum 

miktarlar üzerinden değerlendirme 

koşulları oluşturulmalıdır.

2 Her başlıktaki puanlama kriterlerinde, 

enterpolasyon minimum ve 

maksimum arasında yapılmalı, “Min. 

Puanın Altında Kalan İsteklilere 

Minimum puan Verilir” cümlesi 

şartname kriterlerinden çıkarılmalıdır. 

 Bunun için min-max puan sınırında 

olduğu gibi, Benzer nitelik ve 

ölçekteki işlerde deneyimleri, 

İstihdam durumu ve son üç yıla ait 

(2007, 2008, 2009)  cirolar başlıkları 

altında istenen kriterlerin de min. ve 

max. sınırlarını idare koymalıdır. 

3. dari Şartname Kriterlerine göre, 

minimum ve maksimum puanlar 

toplamı arasındaki fark 100-55.1 

= 44.9 olup, teknik puanın 0,70 

etkin olduğu değerlendirmelerde, 

haksız rekabete ve  sektörde tekellerin 

oluşmasına neden olacaktır. 

Tekelleşmenin aşılması için min. ve 

max. puan aralıklarında puan farkında 

daraltma yapılmalıdır. 

4. Bu daraltma işlemlerinde minimum 

ve maksimum puan aralığı ihale 

yasasının yerli firmaları korumak 

için yabancı firmalara karşı koyduğu 

%15’lik teklif avantajından yukarı 

olmamalıdır. Örnek verilecek olursa 

verilen mali teklifl erde %15’lik 

teklif farkı 6.38 puana karşılık 

gelebilmektedir. Dolayısıyla ihalede 

sıralamayı verilen teklif miktarları 

yanında, teknik puanların belirlemesi 

öne çıkmaktadır. Bu nedenle max. 

ve min. puanları arasındaki toplam 

fark 25 puanı geçmemelidir. Teknik 

puanlama sürecinde hassas olunması 

gerekliliği açıktır. 

5. Ayrıca; fazla sayıda hizmet alımı 

işinin (26.11.2010 ilanda belirtilen 

60 adet iş gibi) aynı gün içerisinde 

ihaleye çıkarılması doğru bir yaklaşım 

değildir. Bu tür yaklaşımlar isteklilerin 

aynı anda tüm işlere dosya vermesini 

gündeme getirmektedir. Bu durum 

puanlama kritelerinde gerçekçi 

bir yaklaşımı zedelemektedir. Bu 

sıkıntının aşılması için ihalelerin belli 

aralıklarla günlere yayılması uygun 

olacaktır.

6. Ortak girişimlerde iş ortaklarının 

durumu ortaklık oranlarına 

bakılmaksızın bir bütün olarak 

değerlendirilmesi anlamlı olacak ve 

ortak girişimleri güçlendirecektir.

7. Personel durumunun puanlamasında 

mühendislerin özel sektörde 

geçen toplam deneyim süresi için, 

belgelendirme de ilgili meslek Odası 

kayıt koşulu konmalıdır. (Dan. 

Hiz. Alm. Yön. Değ. Resmi Gazete: 

04.03.2009/27159 mükerrer)

Sayı : 3/B15- 1548                                                           13/12/2010              

Konu : İhale Şartnamesi Hk.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ANKARA

Kurumunuzca 26.11.2010 tarihli ve 2010/547966 ihale kayıt numaralı, “Danışmanlık Hizmet Alımı İdari Şartnamesine” İlişkin 

Odamızın konu hakkında genel görüş ve önerileri ekte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini dileriz. 

Saygılarımızla.

A. Fahri ÖZTEN 

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan 

EKLER           :

Ek-1  Odamız Görüşü

TKGM Danışmanlık Hizmet Alımı İdari Şartnamesine İlişkin Görüşlerimiz Odamızın http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_

detay.php?kod=8102&tipi=42&sube=0 Link adresinden incelenebilir. Konu hakkındaki sonuç önerilerimiz aşağıdaki şekildedir. 
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Amaç ve tanımlar

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; mülkiyet 

hakkını tespit etmek üzere taşınmazların 

kadastro çalışmalarını planlamak, yürütmek, 

yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, tapu 

sicillerini oluşturmak, arşivlenerek korunmasını 

sağlamak, harita yapmak, üretim standartlarını 

tespit etmek ve arşivlenmesini sağlamak üzere, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, 

yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmasına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

ÖNERİ

“Harita yapmak” tanımı “ kadastral ve topografik 
harita yapmak” olarak değiştirilmelidir.

GEREKÇE

Harita yapmak tanımı çok geniş bir kavramdır. 
Harita yapmak kavramının içeriği, sınırları 
“kadastral ve topografik harita” olarak tam 
anlamıyla belirlenmelidir. Aksi takdirde yerel 
yönetimler ve diğer kurumlar ile - yerel yönetimler 
ve çeşitli kurumlar da harita ürettiği için- bir iş 
çakışması oluşacaktır.

MADDE 2- d) Yabancı uyruklu gerçek ve 

tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile 

ilgili işlemlerini yapmak. Türkiye Cumhuriyeti 

uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki 

taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini 

korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine 

katılmak.

ÖNERİ

İlk cümlede yer alan “......... kadastro ile 
ilgili işlemleri yapmak” ifadesinden sonra “ve 
arşivlemek” ibaresi eklenmelidir.. 

GEREKÇE

Tapu Kadastro Teşkilatının bir görevi de tapu ve 
kadastro arşivini tutmaktır.

MADDE 2- f ) Harita ve kadastro mühendislik 

bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet 

usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.

ÖNERİ

Bu madde tamamen kaldırılmalıdır.

GEREKÇE

6235 sayılı TMMOB kanununa göre Harita 
Mühendisleri Büroları yetki ve sorumlulukları 
Meslek Odasına aittir. Ayrıca mühendislere lisans 
verilmesi, Yüksek Öğrenim Kanunu ve 3458 sayılı 
Mühendislik Kanununa aykırıdır.

 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV VE 

YETKİLERİ BÖLÜMÜNE 

GENEL ÖNERİ

Taşınmaz değerlemesi faaliyetleri ile ilgili olarak 
hukuki ve teknik yönden gerekli bilgi ve arşiv 
dökümlerini hazırlayarak, düzenleme ve denetim 
görevleri yapmak ve taşınmazlara ilişkin değer 
haritalarını oluşturmak Genel Müdürlüğün görev 
ve yetkileri arasına eklenmelidir.

“Emlak Müşavirliği” ve “Emlak Danışmanlığı” 
kanunlarında hazırlık çalışmaları yaparak bu 
faaliyet alanlarında yasal düzenlemeler getirmek 
üzere gerekli altyapıyı ve bu görevler için sicil 
ve değerlendirme konularını hazırlamak görevi 
TKGM’ ne verilmelidir.

 “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında” Odamızın görüşleri 

01/04/2010 tarihinde Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Alt Komisyonunda sözlü olarak sunulmuş ve görüşlerimizin 

gerekçeleri ile birlikte yer aldığı bir rapor oluşturulmuştur.  Raporun özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar, Görev ve Yetki

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlük Teşkilatı

Tapu ve Kadastro Kurulu

MADDE 4- (1) Genel Müdürlüğe intikal eden 

tapu ve kadastroyla ilgili konular ile bunlara 

ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek 

üzere Tapu ve Kadastro Kurulu kurulmuştur. 

Kurul; Genel Müdürün veya incelenen konunun 

niteliğine göre görevlendireceği bir Genel Müdür 

yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu 

Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Tapu Dairesi 

Başkanı ve Kadastro Dairesi Başkanı ile Genel 

Müdür tarafından görevlendirilecek dört üyeden 

oluşur.

MADDE 4- (4) Genel Müdürlük dışından 

görevlendirilen Kurul üyelerine, ayda dört 

toplantıyı geçmemek üzere, katıldıkları her 

toplantı için (3000) gösterge rakamının memur 

aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 

tutarda huzur hakkı ödenir.

ÖNERİ

“Tapu ve Kadastro Kurulunun” görev alanı 
netleştirilmelidir.

GEREKÇE

Oluşturulan “Tapu ve Kadastro Danışma 
Kurulu”nun görev alanının netleştirilmesi 
yapılmalı, “ilke ve tavsiye kararları” alınması 
şeklinde çalışmaların doğrudan idari işlemlere 
yansımaması için gerekli açıklama getirilmeli, 
dışarıdan gelen üyelerin görev süresi belirtilmeli, 
tüm üyelere huzur hakkı konulmalı, çalışmalar 
ile ilgili yönetmelik çıkarılmalıdır. Ayrıca bu 

kurulun, Kadastro Danışma Kurulu ya da Tapu 
Kadastro Danışma Kurulu biçiminde oluşturulması 
ve kurulun harita kadastro bilgi ve belgelerini 
kullanmakta olan, ürettiği bilgiler Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına geçen 
kurum, kuruluş, Meslek Odaları ve üniversitelerden 
katılacak üyelerle zenginleştirilmesi, bu şekilde 
kadastro hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda” 
bulunacak yapıda oluşturulması daha uygun 
olacaktır. Diğer taraftan kurulun her yıl belirli 
dönemlerde en az bir kez toplanması ve gelişmeleri 
değerlendirmekle görevlendirilmesi yararlı olacaktır.

TEŞKİLAT

MADDE 5- (2)/ c) Harita Dairesi Başkanlığı;

1) Kalkınma planı ve yıllık programlar 
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çerçevesinde harita ve harita bilgileri üretimi ile 

ilgili planlama yapmak, çalışmaları koordine ve 

takip ederek değerlendirmek, 

ÖNERİ

Harita ve harita bilgileri üretimi “kadastral 
harita ve kadastral harita bilgileri” şeklinde 
değiştirilmelidir.

GEREKÇE

Harita ve harita bilgileri üretimi ifadesi ile diğer 
kanunlarla kurulmuş kurumların harita daire 
başkanlıklarının görevleri çakışmaktadır. Her 
kurum kendi ihtiyacına uygun harita üretmektedir, 
bu nedenle her kurumun kendine özgü planlama 
çalışmaları vardır. Bu madde ile diğer kurumların 
haritalarını da denetleme yetkisi oluşmaktadır. 
Harita ve harita bilgileri üretim kısmı sadece 
“kadastral harita ve kadastral harita bilgileri” 
şeklinde olmalıdır ve Harita Dairesi Başkanlığı 
sadece kadastral haritada yetkili olmalıdır.

2) Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim 

standartlarını tespit etmek ve üretimin belirlenen 

standartlara uygunluğunu denetlemek,

ÖNERİ

Bu madde tamamen kaldırılmalıdır.

GEREKÇE

Bakanlıklararası Harita İşlerini Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu’nda, Büyük ölçekli harita ve 
harita bilgileri üretim standartlarını tespit etmek 
görevi zaten vardır. Bu madde ile görev çakışması 
oluşacaktır.

4) Harita ve harita bilgilerini tutmak, verilerden 

bedeli karşılığında ilgililerin faydalanmasını 

sağlamak,

ÖNERİ

“.....verilerden bedeli karşılığında ilgililerin 
faydalanmasını sağlamak,” ifadesi netleştirilmelidir.

GEREKÇE

Kurum yalnızca kendi ürettiği verilerden ilgililerin 
faydalanması karşılığında bedel talep etmelidir. 
Harita üreten diğer kurum ve kuruluşların Harita 
Bilgi Bankasına aktardığı verilere tekrar ulaşması 
durumunda, bir bedel ödemesi gerekmemelidir.

TEŞKİLAT BÖLÜMÜNE GENEL ÖNERİ

TKGM mülkiyetle ilgili teknik ve hukuki işlemleri 
yürüten bir kurumdur. Bu kurumda “Tasarruf 
İşlemleri Dairesi Başkanlığı’nca” bir anlamda 

Yargıtay gibi mülkiyetle ilgili konuları çözüme 
bağlayan ve içtihat oluşturan bir daire başkanlığı 
ile teknik konularda görüş oluşturan ve uygulamaya 
yön veren “Fen Dairesi Başkanlığı” gibi iki çok 
önemli daire başkanlığının kapatılarak, şube 
müdürlüğüne dönüştürülmesi, bu birimlerce verilen 
hizmetin anlaşılmaması, önemsenmemesi anlamına 
gelmektedir. 

MADDE 5- (3) c / 5

(5) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı, bölge 

müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı kadastro 

müdürlükleri ve tapu müdürlüklerinden 

oluşur. Kadastro müdürlükleri illerde; tapu 

müdürlükleri, merkez ilçe ve diğer ilçelerde 

kurulur. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı ekli 

(II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

ÖNERİ

Bölge Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlükleri 
kaldırılmamalıdır. Eğer kapatılması zorunlu olan 
Kadastro Müdürlükleri varsa yerlerine Kadastro 
Başmühendislikleri oluşturulmalıdır. 

GEREKÇE 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görevleri 
arasında olan Kadastronun Yenilenmesi ve 
tasarıda görevleri arasına dahil edilen Taşınmaz 
Değerlemesi, Mekansal Bilgi Sistemi Altyapısını 
oluşturulması vb. gibi iş hacmini artıracak 
düzenlemeler varken Bölge Müdürlükleri ve 
Kadastro Müdürlüklerinin kapatılmaması 
gerekmektedir. 

Tasarının Ek (II) cetveline göre taşra teşkilatındaki 
halen 22 adet bölge müdürlüğü sayısı 13’e, 325 
adet kadastro müdürlüğü sayısı 81’e ve 1011 
adet tapu sicil müdürlüğü sayısı da 957 adete 
indirilecek. Mevcut durumda 1491’i bulan 
taşra teşkilatı birim sayısı 1051 birim olacak. 
Bir yandan kadastro teşkilatına tasarı ile yeni 
görevler verilirken bir yandan teşkilat ve istihdam 
alanlarının daraltılmaya çalışılması çelişkilidir. 

 

Madde 5-( 3) c /5 ÜZERİNE 

GENEL ÖNERİ

Yasayla Kadastro Müdürlüklerinin il düzeyine 
indirilmesi (325 müdürlüğün 81 il düzeyine 
indirilmesi) TKGM’den beklenilen yeni 
görevlerin başında gelen ve Kadastro Kanunu’nda 
yer verilen “Bilgi sistemlerinin alt yapısını 
oluşturmak” görevini imkansız hale getirecektir. 
Ayrıca 1926 yılından günümüze yapıla gelen 
ilk tesis kadastrosunun 2/3’ünün güncellenmesi 
çalışmalarını da olumsuz yönde etkileyecektir. 

Müdürlük sayısı azaltırken İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi metropoller ile işlem hacmi, istihdam ihtiyacı, 
ulaşım şartları dikkate alınmamıştır.

Sadece il düzeyinde Kadastro Müdürlüğü 
kurulması, vatandaşların hizmetten yararlanması 
ve yerinden yönetim anlayışına ters düşen ve işleri 
merkezileştiren bir anlayış ortaya çıkaracaktır. 
Örneğin Tapu Sicil Müdürlükleri ilçe bazında 
kurulurken, taşınmazların teknik işlemlerinin 
il bazında yürütülmesi de aynı hizmetin aynı 
teşkilat tarafından bir kısmının il, bir kısmının 
ilçe düzeyinde yürütülmesi anlamına gelecektir. 
Başka bir ifade ile bir taşınmazı ilçede satın 
alan vatandaş, taşınmazın sınırlarını göstermek 
için il kadastro müdürlüğüne başvuracak, araç 
kiralayacak, randevu alacak, 15 gün bir ay sonra 
bir o kadar daha masraf ederek tekrar ilden ilçeye 
veya köye eleman taşıyacaktır. 

Bu husus yerinden yönetim ilkesine aykırıdır, kamu 
yararı taşımamaktadır. Vatandaşların ve işlerini 
yürütmek isteyen, küçük belediyeler, mahkemeler, 
kaymakamlıkların da işlerine çok önemli bir engel 
teşkil edecektir. Bu konuda görüş alınmamış, 
eleştirilere önem verilmemiştir. 

Kapatılan Kadastro Müdürlüklerindeki mühendis 
ve teknik elemanların ilçedeki Tapu Sicil 
Müdürlükleri’ne bağlanması ise teşkilatın 30 yıl 
geriye götürülmesi olacaktır. Bazı ilçelerde ilkokul, 
ortaokul, lise düzeyinde eğitimi olan Tapu Sicil 
Müdürü veya vekillerine bağlı teknik eleman ve 
mühendis istihdamı, bu mesleği hiç anlamamak 
veya aşağılamak anlamına gelecektir. Bu durumda 
30 yıl önceki tartışmaları alevlendirmekten ileriye 
gidilemeyecektir.

Bu hali ile yasa, teşkilatın hiçbir biriminde ve 
çalışanında memnuniyet uyandırmadığı gibi 
büyük bir karamsarlık ve gelecek endişesi ortaya 
çıkaracaktır. 

Yasa tasarısı hazırlanırken sektörden hiç kimsenin 
görüşü alınmadan veya belirtilen görüşler hiç 
dikkate alınmadan, “ben yaptım oldu” anlayışı ile 
deneme yanılma esasına göre hazırlanmıştır. 

Teşkilat yasasındaki en büyük hata ise TKGM’nün 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı olmasıdır. 
“Mülkiyet” gibi devletin ve rejimin teminatı olarak 
kabul edilen önemli bir unsur Başbakanlığa bağlı 
yürütülmelidir. Özerk bir yapıya sahip olmalıdır. 
Zaman zaman devletle vatandaşlar arasında 
da denge unsuru olan kurumun, bütün işlevini 
ve fonksiyonunu kaybetmiş olan Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’na bağlanması ve o bakanlıkta 
gerekli destek ve önemin verilmemesi nedeni ile 
kurum gittikçe marjinal bir anlayışla yönetilmeye 
başlanmıştır.
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Personele ilişkin hükümler

MADDE 6- (4) Genel Müdürlük merkez 

teşkilatında; Genel Müdür, Genel Müdür 

Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk 

Müşaviri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, 

Tapu ve Kadastro Uzmanı ve Uzman 

Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları 

karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ve diğer kanunların 

sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki 

hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak 

çalıştırılabilir.

ÖNERİ

Sözleşmeli personel çalıştırılması ifadesi tamamen 
çıkartılmalıdır.

GEREKÇE

Sayılan görevlerin 657 sayılı yasa kapsamında 
olması gerektiği açıktır.

PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLERE GENEL 

ÖNERİ

 Yasa değişikliği ile teknik hizmetler sınıfında olan 
teknisyen, tekniker, kontrol memuru ve kadastro 
üyesi kadroları yok edilerek bu personel sıradan 
memur durumuna getirilmektedir. Ayrıca yasayla 
tapu ve kadastro uzmanı olmak için 30 yaş sınırı 
getirilerek yetişmiş tecrübeli personelin tamamen 
önü kesilmektedir.

Tapu ve kadastro uzmanları, tapu ve kadastro 

denetmenleri ve müfettişler

MADDE 7- (6) Tapu ve kadastro denetmen 

yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar 

aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim 

kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, iktisadi 

ve idari bilimler, siyasal bilgiler fakülteleri 

ile mimarlık ve mühendislik fakültelerinin 

Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 

yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim 

kurumlarından mezun olmak.

ÖNERİ

Fakültelerin ilgili bölümlerine GEOMATİK 
bölümü de eklenmelidir.

GEREKÇE

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünün 
ismi GEOMATİK mühendisliği olarak da Yüksek 
Öğrenim Kurulunda kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İstihdam

Döner sermaye işletmesi

MADDE 8- (3) Genel Müdürlük faaliyetlerinin 

gerektirdiği araç, gereç, satın alma, bakım, 

onarım, yapım, sigorta, kiralama, araştırma, 

tanıtım, temsil, eğitim giderleri ve her türlü 

harcamalar döner sermaye gelirlerinden 

karşılanabilir.

ÖNERİ

Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacak 
harcamalar bölümüne “kadastro” ile ilgili 
harcamalar da eklenmelidir.

GEREKÇE

Bu maddeye kadastro çalışmalarının güncel 
tutulması için gerekli harcamalar döner sermaye 
gelirlerinden karşılanır ibaresi eklenmelidir.Ayrıca 
personelin döner sermayeden elde edilecek gelirden 
diğer kurum ve kuruluşlarda yapılan düzenlemeler 
dikkate alınarak belli oranda yararlandırılmaları 
sağlanmalıdır. Bu düzenlemenin çalışma başarısına 
katkı sağlayacağı açıktır.

GEÇİCİ MADDE 1 ÜZERİNE 

GENEL ÖNERİ

Özellikle yasa taslağında yer alan “ GEÇİCİ 
MADDE 1-.(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 
Daire Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk 
Müşaviri ile Bölge Müdürü kadrolarında 
bulunanlardan uygun görülenler görevlerine 

devam ederler. Bunlardan görevlerine devamı 

uygun görülmeyenler ...” ifadesindeki hiçbir 
kritere bağlanmayan -uygun görme veya görmeme- 
ifadesi hiçbir hukuk kuralı ile tanımlanamayacak, 
keyfi ve subjektif bir uygulamaya yol açacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Döner Sermaye İşletmesi, Çeşitli ve Son Hükümler

TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ 

ODASI

NİSAN 2010
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Sayı   : 3/B15- 398                                                                                                        03/03/2011

Konu : İhale Hk. 

MSB İNŞAAT EMLAK VE NATO ENF. BÖLGE BAŞKANLIĞI 

DİYARBAKIR 

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. 

Başkanlığınızca Kamu İhale Kurumunun 23.02.2011 tarih ve 2011/26680 sayı ile yayımlanan Kamu İhale ilanında; “Halihazır 

Haritaların Güncelleştirilmesi ve Yapımı, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması, 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar 

Planlarının Yapılması ve İmar Uygulamasının Yapılarak Tapuya Tescil Edilmesi” işlerinin ihale edileceği bildirilmiştir. 

İhale ilanınız incelendiğinde; anılan hizmetlerin içerisinde bulunan Hali Hazır Harita ve İmar Planı Uygulaması hizmetlerinin 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ alanına, Planlama hizmetlerin Şehir Plancılarının meslek alanına, 

Jeolojik ve Jeoteknik Etüt işi ise Jeoloji Mühendislerinin meslek alanına ilişkin hizmetler 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. 

Dolayısıyla İhale konusu hizmetlerden İmar Planı Yapımı hizmeti Şehir Plancılığı, HalihHazır Harita Yapımı ve İmar Planı 

Uygulaması hizmetleri ve Tapuya Tescil Edilmesi ise Harita ve Kadastro Mühendisliği tarafından yerine getirilen hizmetlerdir. Diğer 

bir değişle bahse konu ihaledeki 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.

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. 

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 “...her tür ve ölçekte 

halihazır harita yapımı, imar uygulaması ve tapu tescili yapılması işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu” 

belirtilmekte olup, ayrıca ihaleye katılacaklardan A, B, C, D ve E grubu olmak üzere yetki belgesi istenileceği belirtilmektedir. 

Bununla birlikte söz konusu ihalede yer alan hizmetlerin birim fiyatları yönünden değerlendirildiğinde yaklaşık maliyetin ağırlıklı 

bölümünün Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerini kapsadığı görülmektedir. 

Ancak ihale ilanında söz konusu satın alınacak hizmetlerin önemli bir bölümü Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
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Hizmetlerini kapsadığı halde “Bu ihalede benzer iş kabul edilecek işler” başlıklı maddede sadece Şehir Plancılarının müellifl iğinde 

bulunan “İmar Planı Hazırlamış olmak” benzer iş olarak kabul edilmekte, ayrıca ihaleye katılacak tüzel kişiliklerde şirket 

hisselerinden en fazla hissenin ait olduğu “Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısı veya Kent Plancısı veya İmar planı yapmaya 

yetkili mimar” ile ilgili belge istenildiği görülmüştür. 

Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna hukuka aykırı bir şekilde ayrıcalık 

tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşlarının kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki 

alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek her türlü davranışlardan kaçınarak yasa ve yönetmelik 

hükümlerine uygun biçimde hareket etmesi 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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