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Bültenimizin bu sayısında kapak 

konusunu 9. Yaz Eğitim Kampı’na 

ayırdık. Yaz Eğitim Kampı Odamızın 

süreli etkinliklerindendir.  Dokuzuncusu 

bu yıl 23-31 Ağustos tarihlerinde Foça/

İzmir’de yapıldı. 

Bu yıl etkinliğimizin ana teması 

“DUYARLILIK” olarak seçildi. Bu 

amaçla eğitim programı; mesleki ve 

teknik eğitimlerin yanında, güncel 

ve toplumsal gelișmelerin, sosyal, 

ekonomik ve kültürel sorunların da ele 

alındığı seminerleri, konferansları ve 

sunumları içerecek șekilde hazırlandı. 

Yaz eğitim kampı sürecinde; kamp 

alanının düzenlenmesi ve çadırların 

kurulmasından, etkinlik programının 

uygulanması ve atölye çalıșmalarının 

yapılmasına, yemeklerin hazırlanması, 

düzenli dağıtılmasından sosyal kültürel 

ve sportif aktivitelerin gerçekleșmesine 

kadar tüm așamalarda öğrenci 

arkadașlarımız özverili ve yoğun bir 

çalıșma içerisinde oldular. Bu süreci 

bültenimizin ilk sayfalarında sizlerle 

paylașıyoruz.

“HKMO’dan Haberler” bölümünde; 

24 Temmuz 2010 tarihinde 

Trabzon’da gerçekleștirilen HKMO  

42. Dönem I. Danıșma (Genișletilmiș 

Bașkanlar Kurulu) Toplantısı’nı, 

TMMOB Eylül 1979 Direniși’nin 31. 

Yıldönümü’nü, “HKMO 42. Dönem 

çalıșma Programı’nı”, 23.10.2010 

tarihide Ankara’da gerçekleștirilen 

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 

ve Büroları toplantısını,  HKMO 

Çalıșanlarının Hizmet İçi Eğitim 

haberini, Adana Șubemizin 9. Dönem 

I. Genișletilmiș Temsilciler Kurulu 

toplantısını bu sayımızda sizlere 

ulaștırıyoruz.

Odamızın sürekli etkinliklerinden 

olan ve iki yılda bir düzenlenen 20-

22 Ekim 2010 tarihinde Zonguldak 

Karaelmas Üniversitesinde 

gerçekleștirilen “5. Mühendislik 

Ölçmeleri Sempozyumu”nuna, Odamız 

ve Diyarbakır Șubemizce  düzenlenen 

“Arazi Toplulaștırma Forumu”na, 

Antalya Șubemiz ve Alanya Belediyesi 

tarafından ortaklașa düzenlenen “İmar 

Uygulamaları ve Teknik Uygulama 

Sorumluluğu(TUS) Paneli”ne, 

Antalya Șubemiz yürütücülüğünde 

düzenlenen “Tapu Planları Tüzüğü 

ve Teknik Uygulama Sorumluluğu” 

Paneline Panel-Forum-Sempozyum 

bölümünden ulașabilirsiniz.

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultayı’nın İstanbul Șubemizde 

gerçekleștirilen Danıșma Kurulu 

toplantısına, Kahramanmaraș’taki 

meslektașlarımızın eğitim haberine, 

HKMO Yönetim Kurulumuzun Antalya 

Büyükșehir Belediyesi ve Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğü ziyaret 

haberlerine, “HKMO’dan Kısa” Kısa 

Bölümünde bulabilirsiniz.

“HKMO’dan Basına ve Kamuoyuna” 

bölümünde; Anayasa Değișikliği, 

2004 yılında bașlanan TEDAȘ’ın 

özelleștirilme süreci, TMMOB’ye 

bağlı 18 Odanın Yönetim Kurulu 

Bașkanlarının ortak düzenlenen 

“Anayasa Değișikliği”, “1 Eylül Dünya 

Barıș Günü”, TMMOB’ye Bağlı 20 

Odanın “EMO ile Dayanıșma”, “Özgür 

Üniversiteler İçin Mücadele” konulu 

basın açıklamalarına ulașabilirsiniz.

Odamızın, HALK TV’de AYRINTI 

programına konuk olduğu ve 

özelleștirme ve eğitim hakkında 

Odamızın görüșlerinin dile getirildiği 

haberlere “Basından” bölümünden 

ulașabilirsiniz. Ayrıca TMMOB 

çalıșmalarını “TMMOB Güncesi” 

bölümünden takip edebilirsiniz.

Șubelerimizin etkinliklerini ve 

çalıșmalarını “Șubelerimiz” bölümünde 

bulabilirsiniz Aramızdan Ayrılanlar, 

“Doğanlar, Evlenenler ve Atananlar” 

bölümleri bu sayımızda yine sizlere 

ulașıyor. Üyelerimizden gelen 

șiirleri, bulmacayı ve briç dosyasını 

bültenimizin sonunda “Kültür Sanat” 

bölümünde sizlerle paylașıyoruz.

Duyurular bölümümüzde; 13. Türkiye 

Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 

II. Duyuru Metni’ne ve “Madencilik 

Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği 

Hakkında Yayınlanan Duyuru” metnine 

ulașabilirsiniz.

Bültenimizin sizin katkı, destek 

ve önerileriniz ile daha güzeli 

yakalayacağına inancımız tamdır. 

Dostça ve sevgiyle kalın.

Bu Sayıda

HKMO
Yayın Kurulu
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Değerli arkadaşlar, 
sevgili meslektaşlar... 
yeni bir HKMO 
Bülteni’nden hepinize 
merhaba.

Zaman, hele de her gün yeni bir 

sorun ve her gün yeni bir saldırıyla 

karșılașan “Bu güzel ülke”mizde 

çok daha hızlı geçiyor. Sizden ayrı 

kaldığımız bu zaman içinde çok 

önemli olaylar yașandı.

Gün geçmesin ki, meslek 

alanlarımıza ve ülkemize yapılan 

bir saldırı olmasın. 

Evet ülkemiz büyük bir ülke. 

“Yalnız ve güzel” bir ülke.  

Ne var ki bir o kadar da 

sorunlu ve sıkıntılı bir ülke. 

Bağımsızlığın, demokrasi ve 

eșitlik mücadelesinin, emekten ve 

halktan yana ekonomik ve sosyal  

politikaların geliștirilmesinin ve 

yașama geçirilmesinin sekteye 

uğratıldığı bir ülke. Emperyalist 

güçlerin çıkarlarının kesiștiği 

jeopolitik bir coğrafyada bulunan 

bir ülke. Emperyalizmin yayılmacı 

politikalarının etkisi altında 

bulunan bir ülke. Darbelerin 

desteklendiği, özgürlüklerin ve 

insanlık onurunun yok sayıldığı, 

halklar arasındaki bin yıllık 

birlik, kardeșlik ve bir arada 

yașama bilincinin düșmanlığa 

dönüștürülmek istendiği bir ülke.

Son bir ay içinde olup bitenlere 

baktığımızda bile uluslararası 

planda bölgemize büyük bir 

basınç uygulandığını görürüz. 

Asya’da yoğunlașan ve 

emperyalist/kapitalist sistemin 

her gün daha da belirginleșen 

bu politikalarının aslında 

Birinci Paylașım Savașı öncesi 

Balkanlar’da yoğunlașmıș gerilimi 

yaratan politikalara benzediğini 

söyleyebiliriz. 

Birinci ve İkinci Paylașım Savașı’nı 

yaratan ve 100 milyonlarca 

insanın ölmesine neden olan 

sistem çok uzakta kalmıș ya da 

așılmıș bir sistem değildir.

Öyle ki,  Bugün Türkiye’de –ve 

dünyada–  kitle örgütleri dahil 

tüm partilerde siyasal çatıșmaların 

temel eksenini, emperyalizm 

olgusunu kavrayıp kavrayamama, 

siyasal tavır alıșta emperyalizm 

kavramına gerekli önemi verip 

vermeme belirlemektedir. 

Hele günümüz Türkiye’sinde, 

emperyalizm olgusunu göz ardı 

etmek büyük bir gafl ettir.

Emperyalizmin son otuz yılda yeni 

yüzünü “Küreselleșme!” adı ile 

gösterdiğini biliyoruz. Gerçekte 

ise tarih evrimleșerek kendini yeni 

koșullarda yineliyor. Eğer doğru 

yerde duruyor ve bakmasını 

biliyorsanız “Hep sizin öykünüzün 

anlatıldığını” görebilirsiniz.

Bu kavram, Doğu Hindistan 

Șirketi’nin memurlarından Adam 

Smith’in on sekizinci yüzyıl 

ortalarında, Hindistanlılara top 

tüfek gölgesinde kabul ettirdiği 

“uygarlık tașıyıcısı”, “liberalizm”, 

“özgürlük” gibi tumturaklı 

kavramlardan farklı değildir. 

Yüzyılın bașında “Wilsonizm” de 

böyleydi. ABD Cumhurbașkanı 

(1913-21) Woodrow Wilson, 

yönetimini “yeni özgürlük 

dönemi!” diye adlandırmıștı. 

Lenin, Wilson’un idealize 

edilen yukarıdaki söylemini, 

“Uygulamada, zayıf ve küçük 

ulusların ezilmesinin en 

utanmazca biçimidir!” diye 

değerlendirmiștir. (Lenin, 

Emperyalizm, s. 155) 

Bunun için “emperyalizm” 

olgusuna kavramsal açıdan da 

olsa birkaç tümceyle değinmek, 

bu durumu anımsatmak istiyoruz. 

Ülkemiz haftada 1 milyar dolar, 

ayda 4 milyar dolar borç faizi 

ödeyen bağımlı/yarı bağımlı bir 

ülkedir. 

Ancak, teknolojinin tüketim 

kültürüne sağladığı olanakların 

bütün dünyada eș zamanlı 

kullanılması, Türkiye’yi ekonomik 

yönden güçlü gösterme 

yanılsamasını yaratmakta, 

böylece gerçeği gizlemektedir. Bu 

konuda küçük bir karșılaștırma 

yapmamız maalesef acı gerçeği 

somut olarak gösterecektir:  

Almanya’nın geçen yılki ihracatı 

1.2 trilyon dolar, ithalatı ise 450 

milyar dolardır.  Türkiye’nin ise 

2009 yılı ihracat rakamı toplam 

102 milyar dolar, ithalat rakamı 

ise 150 milyar dolardır. 

Emperyalizm, yalnızca kendi 

ülkesinde meydana gelen 

muazzam sermaye fazlasını, daha 

yüksek kâr sağlamak için geri 

kalmıș ülkelere yatırmakla kalmaz, 

yeni hammadde kaynaklarını 

ele geçirmek için bu ülkeleri 

ekonomik, siyasi, askeri ve 

kültürel yönden etki alanı altına 

almak ister.  

Emperyalizm, bağımlı ya da 

yarı bağımlı ülkeden sızdırdığı 
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artı-değeri o ülkenin dıșına 

çıkarır, çoğunlukla da kapitalistin 

bulunduğu metropol ülkeye 

aktarır. Bir kısmı kapitalistin özel 

tüketimine harcanır ama bir kısmı 

“yeniden üretim”e döner. 

Türkiye ise bugün örneğini 

yașadığımız gibi, yaratılan 

artı-değer oranında bir türlü 

büyüyememektedir. Yaratılan 

artı–değer oranında Türkiye’de 

üretim genișlemiyor. Aksine 

daha da yoksullașıp, daha da 

borçlu bir ülke haline geliyoruz. 

Çünkü emperyalizm, bağımlı ya 

da yarı bağımlı ülkede o ülkenin 

kendi kapitalizminin gelișme ve 

genișleme olanaklarını tıkayan, 

üretici güçlerin gelișmesini 

engelleyen bir sistemdir.  Açık 

pazar haline getirilmiș ülkemizde 

emperyalizm, bu sistemi 

sürdürmek için ülkedeki gerici 

güçlerle, feodal artıklarla ișbirliği 

yapmaktadır.

Emperyalistler, bağımlı ya da 

yarı bağımlı ülkeye sermaye 

ihraç etmekle birlikte bu 

ülkelerde hiçbir zaman –zorunlu 

kalmadıkça– üretim aracı 

üretimine geçmezler. Yani bizim 

gibi ülkeler, ağır sanayi üretimi 

yapmazlar. Özellikle 1980’den 

sonra Türkiye’nin gündeminde 

GAP gibi, demir çelik fabrikaları, 

petrol rafinerileri gibi 5 yıllık 

kalkınma programlarının 

öngördüğü büyük sanayi projeleri 

artık kalmamıștır. Emperyalistlerin 

bize önerdikleri ve destekledikleri; 

küçük üretim, otomobil montaj 

fabrikaları, yedek parça üreten 

KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli 

İșletmeler) gibi “küçük” sanayi 

kurulușlarıdır. 

Eğer, bağımlı ya da yarı bağımlı 

ülke, emperyalizm için stratejik bir 

öneme sahipse o ülkenin bașına 

gelecekler çok daha beterdir. 

Örneğin paramparça edilen 

Yugoslavya, fiilen ișgal edilen 

Irak, Afganistan... Ya da Pakistan 

ve Gürcistan… vb. talihsiz 

ülkelerdir. Artık bu tür ülkelerde 

emperyalizm, yalnızca ekonomik 

çıkarlarla değil  emperyalist 

sistemin “global” çıkarlarıyla 

hareket eder.

Emperyalizm, Türkiye’ye, yalnızca 

yarı-bağımlı sömürülecek 

çevre bir ülke olduğu için değil, 

Türkiye’nin dünya ölçeğinde 

jeopolitik bir yeri olduğu için de 

önem vermektedir ve politik 

tarihimiz göstermiștir ki bu ikincisi 

birincisine ağır basar. 

Değerli meslektașlar...

19-20 Kasım günleri arasında  

Lizbon’da yapılan NATO 

zirvesinde ülkemizin odakta 

olduğu önemli kararlar alındı. 

“Füze Kalkanı Projesi” gündeme 

getirildi. Türkiye artık 80’li yıllardan 

sonra ona biçilen tanımla “çevre” 

bir ülke değildir. Soğuk savaș 

dönemindeki gibi “emperyalizmin 

sınır hattında” bir “cephe” ülke 

olma yoluna sokulmakta olduğu 

yönünde değerlendirmeler 

yapılmaktadır. 

Lizbon’da yapılan NATO 

zirvesinde nasıl bir karar alındığı 

açık değildir? Türkiye’nin geleceği 

için bu kadar önemli olan bir 

kararda TBMM, muhalefet 

partileri, mesleki kurulușlar, 

demokratik kitle örgütleri 

devre dıșıdır. Kamuoyu yanlıș 

bilgilendirmeyle karșı karșıyadır. 

Türkiye‘den ne talep edilmiștir? 

Siyasal iktidarın istediği nedir? 

NATO gerçek anlamda ne 

istemektedir?

“1 Mart Tezkeresi”nden ağzı 

yanan emperyalist güçler yeni 

bir kazaya uğramamak için 

bu kez çorbayı yavaș ısıtarak 

önümüze sürmektedirler. Bu 

ișin topraklarımızı, tarihimizde, 

emperyalizmin en büyük üslerine 

açmakla sonuçlanacağı açıktır.  

Irak ve Afganistan ișgaliyle 

birlikte görüyoruz ki emperyalizm 

Asya’ya yerleșiyor. Açık ve gizli 

ișgallerle yapıyor bunu. “Füze 

Kalkanı Projesi” bu politikaların 

bir uzantısıdır. NATO aslında İran’ı 

değil Asya’yı hedefl iyor. Büyük 

güçler kapıșmak için bölgemizde 

konușlanıyor. 

Emperyalizmin dayattığı neo-

liberal politikalar doğrultusunda 

ve reformlar adı altında 

uygulamaya konulan ekonomik 

politikalar üretim ekonomisinden 

uzaklașılarak rant ekonomisini 

öne çıkartmıștır.  

Türkiye maalesef doğrudan 

yabancı sermaye ve sıcak para 

girișine bağımlı hale getirilmiștir.  

Ülkemizde üreten değil tüketen 

bir topluma dönüșüm hızla 

devam etmektedir. Sürecin 

ana damarı ise “özelleștirme” 

politikalarıdır. Devletin üretim 

alanından çekilmesi ideolojisi 

doğrultusunda çeyrek asırdır 

hızlanan özelleștirme artık bir 

talana dönüșmüștür. Ülkenin 

üretim tesisleri, bankaları, 

varlıkları, tarım arazileri parça 

parça satıldı. Sadece üretim alanı 
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değil eğitim, sağlık ve sosyal 

güvenlik alanında da hizmetler 

özelleștirildi. Neredeyse her 

șeyin denetimi piyasa güçlerine 

bırakıldı. 

Satılmadan önce ayrıca büyük 

yatırımlar yapılan KİT’lerin 

özelleștirilmesi kapsamında 

yaklașık 5000 tașınmaz 38 

milyar dolara satıldı. Yalnızca 

2010’un ilk beș ayında TCDD, 

TEKEL ve TEDAȘ’a ait toplam 

38 tașınmazın 500 milyon dolara 

satıșı yapıldı.

Özelleștirilen TELEKOM 

aslında ciddi bir örnektir. TÜRK 

TELEKOM’un 2003 karı 2.16 

milyar TL iken 6 milyar 550 

milyon dolara 5 taksitle satılmıștır.  

Yani yaklașık 3 yıllık kârına 5 

taksitle yönetim devredilmiștir ki 

bu kuruluș satılmadan önceki yıl, 

yani 2003 yılında 4.95 milyar TL 

kamuya kaynak aktarmıștı. TÜRK 

TELEKOM’un 2009 yılı net karı 

1.8 milyar dolardır. Kurumun altın 

tepsiyle uluslararası sermayeye 

sunulduğu açıktır.

Değerli arkadașlar, değerli 

meslektașlar...

TBMM gündeminde “İller Bankası 

Anonim Șirketi Hakkında Kanun 

Tasarısı” var. Yasa tasarısı, “Yerel 

yönetim ortaklığı” özelliğindeki 

İller Bankası’nı “Özel banka!” 

düzeyine dönüștürmektedir. 

Belediyelere düșük faizle kredi 

veren, bu yapısıyla belediyelerin 

can damarı olan İller Bankası, 

“A.Ș.”ye dönüșmesi durumunda, 

“piyasa” koșullarında yüksek 

faizle kredi verecektir. Böylece, 

“A.Ș.” İller Bankası, yerel 

yönetimlerin yatırımlarına kaynak 

sağlayamayacaktır.

IMF, DB, AB ve uluslararası 

șirketlerin gözünün yerel 

yönetimlerimizin hizmet 

alanlarında olduğunu biliyoruz. 

Çok açıktır ki; Yerel yönetimler 

talan edilecektir. İller Bankası’nın 

çökmesiyle Türkiye’nin yerel 

yönetimleri de çökecektir! Yerel 

yönetimleri kendisine bağlı 

olmayan bir Türkiye ise yağma 

ve talan düzeninde çok daha 

savunmasız ve büyük bir tehdit 

içinde olacaktır.

“A.Ș.”ye dönüșen İller 

Bankasın’da çalıșan “657 sayılı 

yasaya tabi kamu personeli” 

tasfiye edilecektir. Böylece 

kurumun 80 yıllık deneyim ve 

birikimi dağıtılacaktır. Yerine ne 

anlama geldiği henüz bilinmeyen 

(!) “özel sözleșmeli” kadrolar 

doldurulacaktır. Bu “kadrolar!”a 

kimlerin nasıl ve hangi ölçütlere 

göre atanacağı, siyasal iktidarın 

“Örnek!” kararlarına bakınca 

kolayca anlașılabilmektedir.

Odamız, İller Bankası’nın 

tasfiyesine, 2006 yılındaki ilk 

girișimden bu yana, yaptığı 

çalıșmalar ve yayımladığı 

raporlarla karșı çıkmıștır. 

Bankanın “piyasa koșullarına 

teslim edilmemesi” gerektiğini 

her platformda dile getirmiștir, 

getirmektedir! İller Bankası, 

özelleștirilen diğer kurulușlara 

benzemez. Türkiye’nin her bir 

parçasını besleyen damarlar 

gibidir.

İller Bankası‘na sahip çıkma 

çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.

Diğer taraftan Çevre ve Orman 

Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 

TBMM’ye sevk edilen “Tabiat ve 

Biyolojik çeșitliliği Koruma Kanun 

Tasarısı” ile doğal SİT ve “Tabiat 

varlıklarının korunması” yetkisinin 

bakanlık bürokratlarından 

olușacak bir kurula devredilmesi 

girișimi büyük bir șașkınlık yarattı. 

Bu girișim, SİT alanlarının siyasal 

kararlara kurban edileceğinin 

habercisidir. 

Türkiye’de doğal kentsel tarihi 

ve karıșık olmak üzere tescilli 

yaklașık 10 678 adet SİT alanı 

vardır! Bu yüz binlerce hektarlık 

alanı kapsayan SİT alanlarının, 

bakanlık bürokratlarınca yeniden 

değerlendirme kapsamına 

alınarak SİT alanı dıșına 

çıkarılacağı șimdiden bellidir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı neden 

suskun? Artık Fırtına vadisinden 

kıyı, orman ve mera alanlarımıza, 

Atatürk Orman Çiftliği’nden, 

Güven Park’a, Kuğulu Park’a 

değin tüm bu alanlar tehdit 

altındadır. Daha önce ilgili birçok 

yasada yapılan düzenlemeler 

de dikkate alındığında artık bu 

alanların da tahribata maruz 

kalacağı açıktır. İnsanlığın ilklerinin 

yașandığı coğrafyalarımızı, 

Anadolu ve Mezopotamya’yı 

tarihi ve kültürel değerlerinden 

koparmak giderek derinleșecektir. 

2003 yılından bu yana sürekli 

gündemde olan 2/B alanları 

ile ilgili yeni girișimlerle, sona 

yaklașıldığı görülmektedir. 

Odamızca bu konuda onlarca 

etkinlik yapılarak-panel, 

sempozyum vb.-  2/B alanlarının 

bilimsel, teknik, hukuksal ve 

toplumsal yönü çerçevesinde 
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değerlendirmeler yapılarak 

olușturulan görüș ve raporları 

daha önceki yayınlarımızda 

sizlerle paylaștık. Gelinen son 

durumda ise hazırlanan yasa 

tasarısı ile “2924 sayılı Orman 

Köylülerinin Kalkınmalarının 

Desteklenmesi Hakkında 

Kanun” yürürlükten kaldırılarak 

yerine “Orman Köylülerinin 

Kalkındırılmaları ve Hazine adına 

Orman Sınırları Dıșına Çıkarılan 

Yerlerin Değerlendirilmesi 

Hakkında Kanun” yürürlüğe 

konulacak. 2/B alanların satıșı bir 

yana bu alanlarda bir imar affının 

gündeme getirilmesi ve TOKİ’nin 

bu alanlara sokulması her șeyi 

açıkça ifade etmektedir. 

Değerli Meslektașlar,

Bilindiğini üzere 42. Dönem 

Genel Kurulumuzda Lisanslı 

Harita Kadastro Mühendisleri 

ve Büroları (LİHKAB) ile ilgili 

yapılacak mevzuat (Oda) 

düzenlemesine ilișkin Olağanüstü 

Genel Kurul yapılması kararı 

alınmıștı. LİHKAB’lar ile ilgili 

bugün farklı boyutlarda sıkıntılar 

yașanmaktadır. Gerek mevzuat 

ve gerekse uygulamalarda önemli 

sorunlar gündeme gelmektedir. 

LİHKAB’lar ile ilgili yargı süreci 

devam etmekte ve verilen kararlar 

büyük sıkıntıları beraberinde 

tașımaktadır. 

LİHKAB’ların ișleyiș süreci ve 

uygulamadaki bazı belirsizlikleri 

gidermek üzere Oda Yönetim 

Kurulu kararı ile 04.08.2010 tarih 

2010/2 sayılı “Genelge” yürürlüğe 

konulmuștur. Lisanslı bürolarca 

kurulan dernek tarafından söz 

konusu genelgenin iptaline ilișkin 

dava açılmıștır. Șașırtıcı olan 

durum; genelgenin iptali için 

dava açan derneğin yönetim 

kurulunda bulunan kișilerin, 

Oda birimlerinde önceki dönem 

görev alan ya da halen görevde 

bulunan kișiler olmasıdır. Çünkü 

ilgili genelge Odanın mevcut 

yazılımları ve Lisanslı Bürolar 

hakkındaki mevzuat ile üye 

ve Șubelerimizden hareketle 

olușturulan görüș ve raporlar 

çerçevesinde, uygulamaya 

yönelik açılımları ifade eden 

nitelikte bir genelgedir. 

Olağanüstü Genel Kurul hazırlık 

çalıșmaları devam etmektedir. 

Bu kapsamda Șube yönetim 

kurullarının katılımıyla ortak 

toplantılar yapılmaktadır. Șube 

etkinlik alanlarında üyelerle 

geniș katılımlı toplantılar 

gerçekleștirilerek, olușturulacak 

görüș ve öneriler birleștirilecek ve 

ortak bir rapora dönüștürülecektir. 

Bu rapor yönünde mevzuat 

değișikliği hazırlığı yapılarak 

olağanüstü Genel Kurul’a 

sunulacaktır. Sürecin hızlı 

ilerlemesi Șubelerimizce yapılacak 

toplantı sürecine bağlı olmaktadır. 

olağanüstü Genel Kurul’un 

Ocak-Șubat 2011’de yapılması 

planlanmaktadır. 

Bu konuda vurgulanması gereken 

önemli konulardan biri de bazı 

üyelerimizin gerçek ve doğru 

bilgi sahibi olmadan fikir üreterek 

Oda’ya karșı saldırı konumuna 

geçmeleridir. Unutulmaması 

gereken konu; Oda’nın kurumsal 

kimliği içerisinde hareket etmekte 

olduğu ve tüm üyelerinin hak 

ve çıkarlarını toplum ve kamu 

çıkarları yönünde savunmakta 

olduğudur. Oda’nın kiși ya 

da gruplara bağlı kalmaksızın 

onurlu durușunun, bazı kiși ya 

da grupların piyasacı mantığı ve 

bireysel çıkarları ile örtüșmemesi 

çok doğaldır. Ancak bu öfke 

ve utançla yola çıkanları, her 

türlü yol mübahtır diyenleri ve 

bu anlayıșla Odaya karșı saldırı 

içerisinde olanları Oda tarihi asla 

unutmayacak ve affetmeyecektir. 

Değerli arkadașlar, sevgili 

meslektașlar,

Odamız çalıșma programı 

çerçevesinde çalıșmalarını 

yürütmeye devam etmektedir. 

Etkinliklerle ilgili tüm haberleri 

bülten içerisinde görebilirsiniz. 

Meslek alanlarımıza dair yasa 

ve yönetmeliklerle ilgili olarak 

dün olduğu gibi bugün de süreç 

yakından izlenmekte ve gerekli 

girișimler yapılmaktadır. Tüm Oda 

birimlerinde özveriyle ve gayretle 

yürütülen çalıșmalara rağmen 

eksiklikler mutlaka olacaktır.

Odamız sizlerden aldığı güçle, 

katkı ve destekle meslek 

alanlarımızdan hareketle 

olușturulan politikalarla, toplum 

yararı yönünde mesleğimizin 

gelișmesi ve meslektașlarımızın 

haklarının korunmasında 

çalıșmalarını sürdürmeye 

devam etmektedir. Diğer 

taraftan bu ülkenin onurlu aydın, 

yurtsever, demokrat ve çağdaș 

mühendisleri olarak emekten, 

eșitlikten ve halktan yana, 

bağımsız, demokratik ve özgür 

bir Türkiye için mücadele etmeyi 

sürdürmektedir ve sürdürecektir.

Sevgi ile kalın,  HKMO
Yönetim Kurulu
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Odamızın süreli eğitim etkinliklerinden olan ve İzmir 

Șubemizin yürütücülüğünde yapılan Yaz Eğitim 

Kampı’nın dokuzuncusu bu yıl 23-31 Ağustos 2010 

tarihlerinde Foça/İzmir’de yapıldı.

Yaz Eğitim Kampı’na üniversitelerin Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği, Harita ve Kadastro, 

Geomatik, Harita bölümlerinin öğrencileri ile birlikte 

Șehir ve Bölge Planlama, Jeoloji Mühendisliği, 

Tekstil Mühendisliği, İnșaat Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği 

ve Mimarlık bölümü öğrencileri de katıldılar. Öğrenci 

arkadașların yanı sıra Odamızın yöneticileri ile birlikte 

TMMOB ve diğer Oda bileșenlerinden de katılım 

sağlandı. Kampa 19 farklı üniversiteden 96 öğrenci 

çağrıldı. Öğrenci katılımının Odalara göre dağılımı; 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ndan 78, 

Elektrik Mühendisleri Odası’ndan 2, Gıda Mühendisleri 

Odası’ndan 1, İnșaat Mühendisleri Odası’ndan 3, 

Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan 1, Jeoloji Mühendisleri 

Odası’ndan 2, Kimya Mühendisleri Odası’ndan 1, 

Mimarlar Odası’ndan 2, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan 

23-31 AĞUSTOS 2010 TARİHLERİNDE FOÇA/İZMİR’DE YAPILDI

yaz eğitim kampı9.
Ana teması “Duyarlılık” olarak seçilen bu yılki yaz eğitim 

kampı etkinliğinde öğrenci, bilim insanı, akademisyen, 

hukukçu, sanatçı, yazar, șair, yönetmen, senarist, oyuncu 

ve TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının yöneticileri katkı ve 

katılım sağladılar.
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1, Șehir Plancıları Odası’ndan 4, 

Tekstil Mühendisleri Odası’ndan 

1 kiși șeklindedir. Ayrıca kampa 1 

yabancı öğrenci de konuk olarak 

katıldı.

Yaz eğitim kampının düzenlenmesi 

ile yakın gelecekte meslektașımız 

ve Odalarımızın üyesi olacak 

mühendis ve mimar adaylarının, 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği ve bileșeni Odaların görevlerini, 

yetki ve sorumluluklarını, çalıșma 

anlayıșı ve uygulamalarını tanımaları, 

bunun yanında mühendis ve 

mimarların yașamdaki yeri ve 

meslektașlarına bakıșının önemini 

kavramaları, tamamlayıcı nitelikteki 

teknik ve uygulamalı eğitim ve 

atölye çalıșmalarıyla sürece 

katkı vermeleri; bununla birlikte 

ülkemizde ve dünyada yașanmakta 

olan ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelișmelere ilișkin konunun 

uzmanlarıyla tartıșma, değerlendirme 

ve bilgi paylașımıyla geleceğe ilișkin 

değerler hakkında bilinçlendirme 

amaçlanmaktadır.

Bu etkinlikte değișik üniversitelerde 

ve farklı bölümlerde okuyan ve 

ileride meslektaș olacak mühendis, 

mimar ve șehir plancısı adaylarının, 

birbirleriyle tanıșmaları, birlikte 

planlama, karar alma, üretim, 

yönetim ve paylașma sürecini 

yaratmaları, mesleki, sosyal, kültürel 

ve toplumsal gelișmeleri birlikte 

değerlendirmeleri, geleceğe yönelik 

umutlarını diri tutmaları ve yașamla 

güçlü bir bağ kurmalarına katkı 

verilmesinin üzerinde durulmuștur. 

Diğer taraftan teknik, bilimsel, sosyal, 

kültürel etkinlikler, spor ve sohbet 

toplantıları, müzik, șiir dinletileri ve 

diğer aktiviteler ile yeni bir ders yılına 

bașlamadan önce bir araya gelinerek 

yeni bir döneme hazırlanma ortamı 

yaratılmıștır. 

BİRİNCİ GÜN

Kampın ilk günü kamp çadırlarının 

kurulması ve kamp alanına yerleșimin 

ardından akșam kamp açılıșı 

gerçekleștirildi. Açılıș konușmaları 

sırasıyla; İzmir Șube Bașkanı 

S.Selçuk SAVCI, HKMO Genel 

Bașkanı Ali Fahri ÖZTEN, TMMOB 

İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 

Ferdan ÇİFTÇİ, TMMOB Saymanı 

Mustafa ERDOĞAN, Karșıyaka 

Belediye Bașkanı Cevat DURAK, 

Foça Belediye Bașkan Yardımcısı 

Osman YURTSEVEN ve Foça 

Kaymakamı Kamil KÖTEN tarafından 

yapıldı. 

Sayın SAVCI konușmasında 

“İsadan önce 6. yüzyılda İyonlalı’lar 

bu topraklarda batı uygarlığının 

temellerini attılar. Aralarında felsefe 

konuștular, mühendislik konuștular, 

günlük sorunlarını konuștular, bizler 

de burada hemen hemen aynı șeyleri 

yapıyoruz. Bir anlamda sözcüklerin 

içini dolduruyoruz. Sözcüklerin 

içini ne ölçüde doldurabilirsek, o 

kadar zenginleșir, birbirimize katkı 

koyar ve özgürleșebiliriz. Sözcükler 

tükenmeyeceğine göre kampımız da 

sonsuza kadar devam edecektir.” 

dedi.

Kampa katılan konukları ve 

öğrencileri selamlayan HKMO Genel 

Merkez Yönetim Kurulu Bașkanı 

A. Fahri ÖZTEN konușmasında 

öncelikle TMMOB ve Odamızın 

tarihsel sürecinden bahsetti; 

TMMOB ve bileșeni Odalara, 

Odamıza Türkiye’de yașanmakta 

olan sıkıntılı, sancılı ve sevgisizliklerle 

dolu bir dönemde büyük görev ve 

sorumluluklar düștüğünü, yașamın 

her alanı ile ilișkili olmaları gerektiğini 

ifade etti. Yașanan süreçte insanların 

bireyselleștiği, yalnızlığa itildiği 

ve giderek bulunduğu ortama ve 

yașama ötekileșmeye bașladığını 

vurgulayan Sayın ÖZTEN, bu 

olgunun toplumlarda önemli sıkıntıları 

beraberinde tașıdığını belirtti. Daha 

sonra Türkiye’de eğitimin her 

kademesinde eșit, parasız, ezberden 

uzak, verileri kabul etmek yerine 

araștırma yeteneğini geliștirerek; 

eğitimde sorgulayan, düșünen, 

dayanıșma duygusuna sahip, bilimsel 

kriterleri önemseyen bir eğitim 

anlayıșının gelișmesi, üniversitelerin 

özerk ve demokratik olması 

gerektiğinin altını çizdi. Ülkemizde ve 

dünyada yașanan kriz, özelleștirme 

uygulamaları gibi bir çok konuya 

değinen ÖZTEN ayrıca; TMMOB’nin 

ve Odalarımızın mühendisliği, bilimi 

ve teknolojiyi halkın ve toplumun 
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yararına kullanmayı ilke edindiğini 

belirterek, bunun da topluma karșı 

bir duyarlılık olduğunu söyledi.

Açılıșa katılamayan İzmir Büyükșehir 

Belediye Bașkanı Aziz KOCAOĞLU 

gönderdiği mesajla davetimize 

teșekkür ederek, etkinliğimizin 

bașarılı geçmesini diledi.

Açılıș konușmalarında diğer konuklar 

yaz eğitim kampının önemi ve 

gerekliliğini belirterek destek vermeye 

devam edeceklerini ve kampın 

bașarılı geçmesini ifade ettiler. 

Ana teması “Duyarlılık” olarak seçilen 

bu yılki yaz eğitim kampı etkinliğinde 

öğrenci, bilim insanı, akademisyen, 

hukukçu, sanatçı, yazar, șair, 

yönetmen, senarist, oyuncu ve 

TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının 

yöneticileri katkı ve katılım sağladılar. 

Belirlenen tema çerçevesinde 

düșüncelerin paylașıldığı tartıșmalar 

ile mesleki ve teknik eğitimlerin 

yanında, güncel ve toplumsal 

gelișmelerin, ekonomik, sosyal 

ve kültürel sorunların ele alındığı 

paneller, konferanslar ve sunumlar 

gerçekleștirildi. Açılıș programı 

kapsamında HKMO Öğrenci Tanıtım 

ve Yaz Eğitim Kampı Filmleri izlendi.

Açılıșta, ayrıca Karșıyaka Belediyesi 

ile HKMO İzmir Șubesi arasında 

teknik iș birliği protokolü imzalandı. 

Bu protokol kapsamında ilçe 

belediyesi sınırlarında zemini 

sorunlu olan bölgelerde tüm binalar 

ve yapılarla ilgili deformasyon 

ölçmelerinin Serbest Harita ve 

Kadastro Mühendislik Müșavirlik 

Büroları tarafından yapılıp sonuçların 

raporlanarak belediyeye sunulması 

öngörüldü. Belediye tarafından da 

mesleğimizle ilgili teknik sorumluluk 

gerektiren konularda gerekli 

hassasiyetin gösterileceği belirtildi.

İKİNCİ GÜN

Kampın ikinci günü sabahı 

katılımcılarla bilgilendirme toplantısı 

yapıldı. Bu toplantıda çalıșma 

grupları belirlendi. Öğleden sonra 

“oryantring” yarıșması için teorik 

ve pratik eğitim verildi. Daha sonra 

belirlenen gruplar araziye çıkarak 

haritada verilen sürprizlerle dolu 

parkuru tamamlamaya çalıștılar. 

Akșam yemeğinden sonra yapılan 

atölye toplantılarında gruplar 

yapacakları çalıșmaları belirledi. 

Toplantılardan sonra yakılan kamp 

ateși etrafında toplanan öğrenciler 

yine birbirinden güzel șarkı, türkü ve 

șiirlerle ikinci geceyi sonlandırdılar.

ÜÇÜNCÜ GÜN

Eğitim kampının üçüncü günü 
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“Mühendislik Eğitiminde Duyarlılık” 

konulu panel ile bașladı. HKMO 

Genel Bașkanı A.Fahri ÖZTEN’ 

in yönettiği panele, Prof.Dr. Beno 

Kuryel ve Prof.Dr. Ahmet İNAM 

konușmacı olarak katıldılar. Prof.

Dr.Ahmet İNAM konușmasında 

mühendislik ve felsefe arasındaki 

ilișkiden ve felsefenin hayatımızdaki 

yerinden, duyarlılıktan ve ahlâk 

anlayıșından bahsetti. Prof.Dr. Beno 

KURYEL konușmasında eğitim ve 

öğretim konusuna değindi. “Öğrenci” 

yerine (Öğrenme Ortaklığı) önermesi 

getirilmelidir” dedi. HKMO Genel 

Bașkanı Ali Fahri ÖZTEN’in kapanıș 

konușmasıyla panel sona erdi.

Üçüncü gün öğleden sonra HKMO 

İzmir Șube Bașkanı S.Selçuk 

SAVCI tarafından yürütülen, 

“Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 

Kentsel Dönüșüm” konulu panel 

yapıldı. Panele konușmacı olarak, 

İzmir Büyükșehir Belediyesi Bilgi 

Teknolojileri Dairesi Bașkanı Dr. İlhan 

EKİNCİOĞLU ve İzmir Büyükșehir 

Belediyesi Kentsel Dönüșüm ve 

Yeni Yerleșmeler Șube Müdürü 

Hasan KARAKILINÇ katıldılar. Sayın 

EKİNCİOĞLU, İzmir’deki Coğrafi 

Bilgi Sistemleri(CBS) uygulamalarını, 

CBS’nin kent ve kentliye olan 

katkılarını, gerçekleștirilen projeleri 

katılımcılarla paylaștı. Konușmasında 

İzmir’deki kentsel dönüșüm 

çalıșmalarından bahseden Sayın 

KARAKILINÇ, ayrıca Türkiye’deki 

kentsel dönüșüm faaliyetlerini 

değerlendirdi. 

Aynı günün akșamı Antakya’da 

yașayan farklı kültürdeki insanların, 

hepsinin ortak paydada buluștuğu 

değișik sorunlarının konu edildiği 

“Yedi Avlu” filmi akșam çadır alanında 

yönetmen Semir ASLANYÜREK’in 

de katılımıyla izlendi. 

DÖRDÜNCÜ GÜN

Kampın dördüncü günü sabah 

sporunun ardından atölye 

çalıșmalarında bulușan gençler, 

kolektif çalıșmalarını sürdürdüler. Bu 

arada spor turnuvaları da bașlamıș, 

kamp alanı birbirinden heyecanlı 

maçlara sahne olmuștu. 

Dördüncü gün Odamız önceki 

dönem bașkanlarından ve HKMO 

Kırsal ve Kentsel Alan Düzenleme 

Komisyonu Bașkanı Hüseyin 

ÜLKÜ’nün yürütücülüğünde 

gerçekleștirilen “Yerel Yönetimlerde 

Duyarlılık” konulu panel, Dikili 

Belediye Bașkanı Osman ÖZGÜVEN 

ve Seferihisar Belediye Bașkanı Tunç 

SOYER’in konușmacı olarak katılımı 

ile gerçekleștirildi. Sayın ÖZGÜVEN, 

belediyelerin ticarethane olmadığını 

vurgulayarak, sosyal devlet olgusu, 

çevreye duyarlılık, suyun herkesin 

ortak malı olduğu ve satılamayacağı 

konuları üzerinde durdu. Sayın 

SOYER konușmasında, belediye 

olarak yaptıkları çalıșmalardan 

bahsetti. 

Kamp boyunca panel ve söyleșilerin 

ardından voleybol ve masa tenisi 

turnuvaları da olağan heyecan ile 

sürdürüldü.

Forumda öğrenci örgütlüğü, Oda 

ile ilișkiler gibi her türden konular 

tartıșıldı ve tüm öğrenciler özgürce 

görüșlerini ifade ettiler. 
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Dördüncü günün akșamı HKMO 

Trabzon Șubesi Öğrenci Komisyonu 

tarafından hazırlanan ve Rize’nin 

Fındıklı ilçesindeki Arılı Vadisi 

halkının HES (Hidroelektrik Santrali) 

projelerine karșı verdikleri mücadeleyi 

anlatan “Dereler Özgür Akacak” 

belgeseli izlendi. Daha sonra Metin 

YEĞİN “Șarkılarla Toplumsal Tarih” 

dersi olarak adlandırdığı belgeseli 

sundu. 

BEȘİNCİ GÜN

Beșinci gün TMMOB Elektrik 

Mühendisleri Odası Genel Bașkanı 

Cengiz GÖLTAȘ’ın yürütücülüğünü 

üstlendiği, Derelerin Kardeșliği 

Platformu Yürütme Kurulu 

Bașkanı Mehmet GÜRKAN ve 

yazar-șair Hüseyin YURTTAȘ’ın 

konușmacı olarak katıldıkları 

“Çevre ve Doğaya Duyarlılık” paneli 

yapıldı. Panelde Sayın GÖLTAȘ, 

enerji kullanımının sosyal bir hak 

olduğunu, enerji demokrasisinin 

sağlanması gerektiğini belirterek 

Türkiye ve Dünyadaki izlenen 

enerji politikalarından ve bunların 

sonuçlarından bahsetti. Sayın 

GÜRKAN ise, özellikle Doğu 

Karadeniz Bölgesindeki HES’lere 

karșı verilen halk odaklı mücadeleyi, 

mücadele sonrası kazanımları ve 

HES’lerin sonucunda olușan ve 

olușacak olan doğa tahribatlarını 

anlattı. Sayın YURTTAȘ da 

konușmasında, genetiği değiștirilmiș 

organizmalar (GDO) ile ilgili bilgi 

vererek ülkemizde ve dünyada 

GDO’lu ürünlerin kullanılması sonucu 

olușan doğa tahribatları ve canlılar 

üzerindeki etkilerinden örnekler verdi. 

Sayın YURTTAȘ konușmasında, 

bölgedeki demir-çelik fabrikalarının 

doğaya verdiği zararlara da değindi.

Panelin ardından Yazar- Hukukçu 

Oğuzhan MÜFTÜOĞLU ve 

Yazar-Hukukçu-Akademisyen 

Burhan SÖNMEZ’in konușmacı 

olarak katıldığı “Siyaset-Toplum 

ve Duyarlılık” konulu söyleși 

HKMO İzmir Șube önceki 

dönem Bașkanı Muhittin 

SELVİTOPU yürütücülüğünde 

gerçekleștirildi. Sayın SÖNMEZ 

konușmasında duyarlılık konusunda 

değerlendirmelerde bulundu. 

Sayın MÜFTÜOĞLU, 40’lı 

yıllardan itibaren Amerika Birleșik 

Devletleri’nin coğrafyamızdaki 

gelișmeler üzerindeki etkilerinden ve 

devrimci hareketlere karșı geliștirdiği 

kontrgerilla yöntemlerinden, bu 

yöntemlerle gerçekleșebilecek 

sosyalist hareketlere karșı sürekli 

önlem aldığından bahsetti. 

MÜFTÜOĞLU aynı zamanda 12 

Eylül 1980 Askeri darbesinden 

sonraki bütün siyasal iktidarların 

birbirinin uzantısı olduğunu, 

günümüzdeki iktidarın da 1980 

darbesiyle hesaplașma yalanıyla 

anayasa oylamasına destek 

istediğini fakat yeni anayasanın 80 

darbesiyle hesaplașacak maddeleri 

içermediğini, özünde iktidarın hukuk 

sistemini ele geçirecek maddeleri 

düzenlediğini düșündüğünü belirtti. 

Akșam saatlerinde çadır alanında 

toplanan öğrenciler yönetmen Çağrı 

KINIKOĞLU’nun hazırladığı “Nazım’ın 

Küba Seyahati” belgeselini izlediler.
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10. Yaz Eğitim Kampında 
buluşmak üzere...

HKMO 

ALTINCI GÜN

Kampın altıncı günü HKMO 

önceki dönem bașkanlarından Arif 

DELİKANLI’nın yönettiği “Birarada 

Yașamaya Duyarlılık” bașlıklı söyleși 

gerçekleștirildi. Sayın DELİKANLI 

kampın etkilerinden, beğenirliliğinden 

ve sürekliliğinden duyduğu 

memnuniyeti belirtti. Ardından 

yönetmen 

Prof. Dr. Semir ASLANYÜREK 

duyarlılık kavramını yașam içinde ele 

alan bir konușma yaptı. Yönetmen-

Șehir Plancısı Çağrı KINIKOĞLU 

ikinci konușmacı olarak söz aldı ve 

șehir plancısı olarak bașladığı meslek 

yașamında yönetmenliğe geçișini 

anlattı.

Aynı gün yapılan 7. oturumda 

yöneticiliğini Prof. Dr. Semir 

ASLANYÜREK’in yaptığı “Sanatta 

Duyarlılık” bașlıklı söyleșide 

konușmacı olarak oyuncu Cengiz 

BOZKURT ve oyuncu Turan 

ÖZDEMİR yer aldılar. Söyleșide, 

duyarlılığın sanatsal boyutu ve 

sanatçı gözüyle duyarlı bakıș her 

açıdan değerlendirildi. 

Akșam üzeri spor ve atölye 

çalıșmaları ile dolu dolu geçen 

saatlerin ardından gece çadır 

alanında açık havada yerlerini alan 

öğrenciler ve katılımcılar “TMMOB 

TEOMAN ÖZTÜRK BELGESELİ”ni 

ilgi ve hayranlıkla izledi. 

YEDİNCİ GÜN

Kampın yedinci gününde 8. Oturum 

olan “Birey-Toplum ve Duyarlılık” 

konulu konferans gerçekleștirildi. 

Konferansın konuk konușmacısı 

Psikiyatrist-Akademisyen Prof. Dr. 

Selçuk CANDANSAYAR idi. Sayın 

CANDANSAYAR konușmasını 

etkileșimli bir yöntem olan karșılıklı 

soru cevap yöntemini kullanarak 

yaptı. Gençlere birey olmak ve 

duyarlılık kavramları üzerine bir 

sunum yaptı. 

Aynı gün gerçekleștirilen 

“Örgütlülükte Duyarlılık” konulu 

panelde, TMMOB Saymanı Mustafa 

ERDOĞAN yürütücülüğünde Türk 

Tabipler Birliği Merkez Konsey 

Bașkanı Dr. Eriș BİLALOĞLU ve 

TMMOB Yönetim Kurulu Bașkanı 

Mehmet SOĞANCI konușmacı 

olarak öğrenci ve katılımcılarla birlikte 

oldular.

Yedinci günün akșamında yapılan 

“Coğrafi Bilgi Sistemleri (kamp özel)” 

konulu sunumda Prof. Dr. Dursun 

Zafer ȘEKER kamp alanının, çadır 

ve öğrenci yerleșimlerinin, öznitelik 

bilgilerinin coğrafi veriler ile ișlenmiș 

bir modelini görsel bir sunu eșliğinde 

öğrenci ve katılımcılara aktardı.

Bununla birlikte kamp boyunca her 

etkinliğin ardından öğrenci arkadașlar 

soru ve görüșleriyle kampın bașarılı 

geçmesine katkıda bulundular. 

Kampın son günü “TMMOB Öğrenci 

Örgütlülüğü Öğrenci Sorunları ve 

Kamp Değerlendirmesi” bașlıklı 

oturum gerçekleștirildi. Forumda 

öğrenci örgütlüğü, Oda ile ilișkiler gibi 

her türden konular tartıșıldı ve tüm 

öğrenciler özgürce görüșlerini ifade 

ettiler. Forumda ayrıca öğrenci üye 

temsilciler toplantısının geniș katılımlı 

yapılmasının gerekliliği ve yapılacak 

forumun tarihi de konușuldu.

Kampın son günü akșamı veda 

gecesi düzenlendi. Veda gecesinde 

kamp boyunca sürdürülen atölye 

çalıșmalarında ortaya çıkartılan halk 

oyunları, tiyatro, müzik, șiir ve dans 

gösterileri aynı heyecanla sahnelendi. 

Gecede ayrıca düzenlenen 

turnuvalarda ve yarıșmalarda 

dereceye girenlere ödülleri verildi, 

tüm öğrencilere katılım plaketi 

dağıtıldı. 

9. Yaz Eğitim Kampı’nın hazırlanması 

ve hayata geçirilmesinde özverili 

ve yoğun çalıșmalarından dolayı 

İzmir Șube Yönetim Kurulu ve 

Kamp Yürütme Kurulundaki 

sevgili arkadașlara bir kez daha 

teșekkür ediyor, bașarılı bir 

etkinliğin mutluluğunu ve keyfini 

tüm üyelerimizle paylașıyoruz. 

Katılımlarıyla kampa verdikleri 

desteklerinden dolayı bilim 

insanlarına, gazeteci ve yazarlara, 

sanatçılara ve misafirlerimize 

șükranlarımızı sunuyor;

Aydınlık geleceğin haritasını 

özgürce çiziyoruz.. 
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BİRİNCİ BÖLÜM (10.30 - 13:30)

 1. GÜNDEMİN KESİNLEȘTİRİLMESİ, AÇILIȘ KONUȘMALARI VE BİLGİLENDİRME

  1.1 Tanıșma ve Açılıș Konușması (HKMO Genel Bșk., TMMOB Saymanı),

  1.2 Oda Çalıșma ve Etkinlikleri Hakkında Bilgilendirme,

  1.3 Mali Durum Bilgilendirme,

  1.4 Șube / Temsilcilik Etkinlikleri Hakkında Bilgilendirme ve Örgütlenme Șeması, STBK,

  1.5 HKMO Onur Kurulu Bilgilendirme,

  1.6 HKMO Denetleme Kurulu Bilgilendirme.

İKİNCİ BÖLÜM (14:30 - 20:00)

 2. MESLEK ALANIMIZLA İLGİLİ YASAL VE YÖNETSEL METİNLER

  2.1 Lisanslı HKM ve HKMB,

  2.2 Tapu Planları Tüzüğü,

  2.3 Birim Fiyatlar, Üye Sicil Durum Belgesi, Mesleki Denetim Uygulamaları ve Temsilcilikler, SHKMB,

  2.4 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu (18. Md.), Yapı Denetimi Kanunu, 

   Belediye Kanunu (Md. 73)

  2.5 HKMOBİS.

   2.5.1 2010/1 Sayılı Genelge

   2.6 4 2. Olağan Genel Kurulda Alınan Kararlar;

   2.6.2 Hukuk Birimi Kurulması,

   2.6.3 Ücretli Çalıșanlar İçin İnsanca Yașam Ücreti Belirlenmesi,

   2.6.4 Ücretli Çalıșanlar İçin TİP Sözleșme Geliștirilmesi,

   2.6.5 Șantiyelerde Çalıșan Meslektașlarımızın Özlük Haklarının Korunması İçin Komisyon Olușturulması,

   2.6.6 Mesleki Denetimlerin HKMOBİS Üzerinden Yapılması,

   2.6.7 Oda Bünyesinde Müfettiș İstihdam Edilmesi,

   2.6.8 Olağanüstü Genel Kurul,

  2.6 Eğitim ve Belgelendirme,

  2.7 Çalıșma Programı’nın Görüșülmesi,

  2.8 Genel Değerlendirme (Sonuç).

HKMO 42.Dönem 1. Danıșma Kurulu (Genișletilmiș Bașkanlar Kurulu) Toplantısı, Genel Merkez Yönetim Kurulu, HKMO Onur Kurulu, 

HKMO Denetleme Kurulu, Șube Bașkanları, Șube Yazmanları, Șube Saymanları ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerin katılımları ile 24 

Temmuz 2010 tarihinde Șube ve Merkeze Bağlı Temsilcilerin önerileri ile olușturulan așağıdaki gündem ile Trabzon’da toplandı.

42. Dönem 1. Danıșma Kurulu Toplantısı
24 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE TRABZON’DA YAPILDI
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Toplantı, Danıșma Kurulu üyelerinin 

kendilerini kısaca tanıtımı ve Kurulu 

selamlamaları ile bașladı. Açılıș 

konușmalarında ilk konușmayı Genel 

Bașkan Ali Fahri ÖZTEN yaptı. Sayın 

ÖZTEN açılıș konușmasında; son 

dönemde ülkemizde ve dünyada 

yașananlara değinerek, toplumsal, 

sosyal, siyasal ve politik gelișmeler 

yönünden mesleki alanlarımızdan 

hareketle olușturulan Oda politikaları 

ile demokratik bir meslek kurulușu 

olarak Oda tavrını ve durușunu 

aktaran kısa bir bilgilendirme 

yaparak, Odamızın yaptığı ve 

yapmayı planladığı etkinlikler 

hakkında Danıșma Kurulu üyelerini 

bilgilendirdi. Odamızın TMMOB 

temsilcisi ve TMMOB Saymanı 

Mustafa ERDOĞAN, son dönemde 

yașanan sosyal ve siyasal gelișmeler, 

TMMOB’nin bu konulara bakıșı, 

yapılması kararlaștırılan TMMOB 

Öğrenci Evi Projesi, Eylül ayında 

yapılacak TMMOB Olağanüstü Genel 

Kurulu hakkında bilgiler aktardı. 

Daha sonra Genel Merkez Yönetim 

Kurulu adına Genel Sekreter Ertuğrul 

CANDAȘ Odamız çalıșmaları 

hakkında görsel destekli bir sunum 

gerçekleștirdi. Ardından Genel 

Sayman Asiye Ülkü KARAALİOĞLU, 

mali konular hakkında genel 

bilgilendirme yaptı. Mali ișler ve bütçe 

uygulamalarına ilișkin saptanan 

genel sorunlardan bahsetti. Șube 

saymanları ile ayrı bir değerlendirme 

toplantısı yaparak daha detaylı bir 

görüșme yapılacağını vurguladı. 

Genel Bașkan A.Fahri ÖZTEN, Oda 

mevzuatı gereği Oda bütçesinin 

denk bütçe esasına göre yapıldığını, 

Oda etkinliklerinde denk bütçeye 

uyulmasında hassasiyet gösterilmesi 

gerektiğini belirtti. Odanın tüm 

birimlerinin (Merkez, Șube ve 

temsilciliklerin) mali sorumluluklarının 

Genel Merkez yönetim kuruluna 

ait olduğunu, bu disiplini korumak 

için zaman zaman Oda denetim 

organları ile birlikte yazılı uyarılar 

yapıldığını vurguladı. Bugünkü Oda 

yatay örgütlenme yapısının yaklașık 

20 yıl önce üye sayısının dört binli 

seviyelerde iken șekillendirildiğini, 

ancak hızla artan ve onikibin’i așan 

üye sayısı ile birlikte mevcut Oda 

örgüt yapılanmasında bazı sıkıntıların 

gündeme geldiğini, konu ile ilgili 

zaman içerisinde üyelerimizden ve 

temsilciliklerimizden gelen taleplerin 

değerlendirilmesinin kaçınılmaz 

olduğunu vurguladı. Ardından Șube 

ve Temsilcilikler etkinlik alanlarındaki 

çalıșmalarını sözlü ve görsel 

sunumlarla aktardılar.

Adana Șube Bașkanı Hasan 

ZENGİN, Anakara Șube İkinci 

Bașkanı Ergün GÖKTEN, Bursa 

Șube Bașkanı Ufuk AY, Diyarbakır 

Șube Bașkanı Yusuf BİLEN, İstanbul 

Șube Yazmanı M.Uğur GİRİȘKEN, 

İzmir Șube Bașkanı S.Selçuk SAVCI 

ve Șube Saymanı Servet ALABALIK, 

Konya Șube İkinci Bașkanı Rıza 

HAYBATÖZ, Samsun Șube Saymanı 

Ersen GENÇ, Trabzon Șube 

Bașkanı Fazıl UZUN ve Șube İkinci 

Bașkanı Recep NİȘANCI, Kayseri 

Temsilcisi Mustafa YILDIZ, Sivas 

Temsilcisi Vedat ÇİRAĞ sunumlar ile 

birlikte Șube/Temsilcilik görüșlerini 

sundular. Bu bölümde ayrıca; Șube 

ve Temsilciliklerde gündeme gelen 

sorun ve sıkıntılar ele alınarak karșılıklı 

değerlendirmelerde bulunuldu ve 

çözüme yönelik öneriler dile getirildi. 

Ardından, Oda Onur Kurulu üyesi 

Suat ATAY, Onur Kurulu çalıșmaları 

hakkında kısa bir bilgilendirme 

yaparak önümüzdeki süreçte nasıl bir 

yol izlenmesi gerektiğini ve örgütlülük 

bilincinin korunmasına yönelik 

görüșlerini açıkladı. Birinci bölümde 

son olarak söz alan Denetleme 



17HKMO’dan Haberler
H i Bül i EkiHarita Bülteni Ekim 2010

Kurulu Üyesi Zafer BEYDİLLİ ise 

Denetleme Kurulu çalıșmaları, yapılan 

denetimlerde karșılașılan eksiklikler 

ve çözüm önerileri çerçevesinde 

Danıșma Kurulu üyelerine denetleme 

kurulunca hazırlanan rapor üzerinden 

genel açıklamalarda bulundu.

Toplantı’nın ikinci bölümünde meslek 

alanımıza yönelik gündem maddeleri 

üzerinde Oda bünyesinde sürdürülen 

çalıșmalar hakkında bilgilendirmeler 

yapıldı ve konulara ilișkin karșılıklı 

değerlendirmeler yapılarak çözüm 

önerileri geliștirildi.

Odamızın belirtilen konular 

çevresinde bugüne kadar yürütmüș 

olduğu çalıșmalar özetlenerek 

meslektașlarımızın yetki ve 

sorumlulukları ile özlük haklarının ve 

mesleki alanlarımızın geliștirilmesi ve 

korunmasında Oda çalıșmaları özetle 

aktarıldı ve izlenilmesi gereken yol 

haritası üzerinde duruldu. Odamızın 

kurumsal ișleyișinin her geçen yıl 

hızla geliștiği ve tüm çalıșmalarda 

bir bütünsellik içerdiği belirtildi. 

Oda politikalarının bu bütünsellik 

içerisinde ortaklașa olușturulduğu 

ve hayata geçirildiği ifade edildi. 

Oda Genel Kurulu’nda alınan 

karar üzerine yapılması planlanan 

Olağanüstü Genel Kurul’da 

görüșülmesi ve karar altına alınması 

gereken konular ile ilgili Șube ve 

Temsilciliklerimizin çalıșma yürütmesi 

gerektiğine değinilerek, üyelerle 

yapılacak geniș katılımlı toplantılar 

ile konuların olgunlaștırılarak rapor 

halinde Oda Genel Merkezine en 

kısa zamanda iletilmesinin önemi 

belirtildi.

Șube ve merkeze bağlı 

temsilciliklerden gelen görüș ve 

önerilerinde yer aldığı 42. Dönem 

Çalıșma Programı taslağı üzerine 

yapılan bilgilendirme sonrası en kısa 

sürede katkı beklendiği, bu sürenin 

ardından Çalıșma Programının 

kesinleșerek yayınlanacağı bildirildi. 

Gündemin son maddesi kapsamında 

Danıșma Kurulu üyelerince 

toplantının değerlendirilmesi yapıldı. 

Oda çalıșmalarının Oda mevzuatı 

ve alınan ilke kararları çerçevesinde 

hayata geçirilmesinde tüm Oda 

yöneticilerine görev ve sorumluluklar 

düștüğü bir kez daha yinelendi. 

Mali konularla ilgili olarak Genel 

Sayman bașkanlığında tüm 

Șube Sayman Üyeleri ile bir 

toplantı yapılarak Odanın mali 

ișleyiși hakkında bilgilendirme ve 

değerlendirmelerde bulunuldu. 

Danıșma Kurulu (Genișletilmiș 

Bașkanlar Kurulu) Toplantısında 

alınan karar gereği 25.07.2010 

tarihinde Rize-Fındıklı- Gürsu 

Köyü’ne gidilerek HES (Hidroelektrik 

Santral)’lerine ilișkin Odamızın 

görüșlerini dile getiren basın 

açıklaması yapıldı. 
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Türkiye’de bulunan ve enerji üretimi 

yapılabilecek seviyedeki tüm su 

kaynaklarına sermaye çevreleri adeta 

parsel parsel sahip oluyorlar. Türkiye 

su kaynakları açısından aslında 

zengin olmayıp son yıllarda bașlayan 

HES’lerle daha büyük tahribat 

görmektedir. Küresel kapitalist 

sistem, rant uğruna su havzalarının 

paraya dönüștürülebilir olmasına 

karar verdiğinde bu alanlarda her 

yönüyle katliam da bașlamıș oldu. 

HES’lerin hayata geçtiği yerlerde 

dereler kuruma noktasına geldi. 

Rant peșindeki siyasal iktidarların 

egemen olduğu ülkelerde son 20 

yılda, su kaynakları ve ırmaklar 

ulusötesi emperyal kurulușlara 

peșkeș çekilmektedir. Kapitalist 

ülkeler kendi kalkınmaları için diğer 

ülkelerin kaynaklarını kullanmıș ve 

gelișme sürecinde kendi ülkelerinde 

yıkım yapmamıșlardır. Günümüzde 

de, dünyadaki kapitalist sistemin 

aktörleri, Ortadoğu ülkeleri bașta 

olmak üzere bir çok ülkeyi ișgal 

etmekte, doğal kaynaklarını 

sömürerek, halkları açlığa, susuzluğa 

ve kıtlığa mahkum etmektedirler. 

Bu sömürü planının bir parçası 

olarak su da ticarileștirilerek, alınıp 

satılabilir bir meta haline dönüșüm 

sürecine sokulmuștur. Fırat, Dicle, 

Ilısu, Munzur, Yeșilırmak, İkizdere, 

Papart, Hemșin, Fındıklı’daki gibi 

dünyadaki diğer nehirlerin sularını 

bașka havzalara aktarmak için 

yapımı planlanan ve yapılmakta olan 

tüm HES ve ticari baraj uygulamaları, 

ülkelerin kendi iç dinamiklerini 

kullanarak kalkınma haklarına yapılan 

en büyük saldırılardandır. HES yapıp 

ișletecek olan șirketlerin, baraj 

göllerindeki suyun kullanım hakkını 

da tümüyle ele geçirecek olması da 

ülke enerji sektörü açısından büyük 

tehlike içermektedir. 

1980 sonrası neo-liberal politikalar 

çerçevesinde yaygınlașan 

özelleștirmelerde; fabrikalar, 

tesisler ve tarım arazilerinden sonra 

sıra doğal kaynaklara gelmiștir. 

Gelecekte enerji üretmekten çok, 

küresel ısınmayla birlikte daha 

da değerlenecek olan suyun 

pazarlanma konusu, bu yapımcı 

șirketlerin iștahını kabartmaktadır. 

Günümüzde ve gelecekte doğru 

kullanılmazsa ‘petrol kavgalarının’ 

yerini ‘su kavgalarının’ alacağı artık 

herkesçe tahmin edilmektedir. 

Bu da, enerjinin bahane edilerek 

derelerimizin birer birer satılmasını 

gündeme getirmektedir. Özel 

sektörle ‘su kullanım anlașmalarının’ 

yapılması, suyumuza el koyma 

hesapları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yapacakları HES’lerle doğamızı yok 

edecekler ve birçok insanın yașamını 

sürdürdüğü bu vadilerden de göç 

etmelerine neden olacaklardır. Yașam 

için vazgeçilmez olan su, ulus ötesi 

șirketler ve onların yerli ortaklarına 

verilecektir. Bunun yanında bu ișleri 

de Devlet Su İșleri’ne yaptırarak 

ülkemizdeki suların pazarlanmasında 

devlet kurumu olan DSİ aracı kurum 

durumuna getirilecektir. 

Doğal kaynak olarak ülke yararına 

kullanılması gereken sularımız 

özel sektörün rant alanı haline 

dönüșmektedir. Vazgeçilmez 

insan hakkı olan su hakkı, 

metalaștırılmaktadır. Yüzyıllardır 

yatağında akan derede en çok 

dere halklarının su hakkı vardır. Bu 

nedenle, özelleștirilmelere karșı 

etkin, bütünlüklü bir mücadele 

yürütülmelidir. Yüzyıllar boyunca 

yanı bașlarında özgürce akan 

derelerin yine özgürce akmaya 

devam etmesinde yöre halkının da 

hakkı vardır. Derelerdeki mücadele, 

bütünlüklü Su ve Enerji Hakkı 

Mücadelesine dönüștürülmelidir. 

SU 
GELECEKTİR

GELECEĞİMİZE 
SAHİP ÇIKIYORUZ

!

Çocuklarımıza yașanabilir bir gelecek ve çevre bırakmak için, HES’lere HAYIR diyoruz! 

Yașam hakkımıza müdahale edildiği için HES’lere HAYIR diyoruz! 

HKMO
Temmuz 2010
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“Maden ocaklarından-enerji 

santrallerine, fabrikadan-tarlalara, 

șantiyelerden-bürolara dek hayatın 

her alanında çok zor koșullar altında 

görev yapan mühendis ve mimarlar, 

tüm emeği ile geçinenler gibi, giderek 

daha da büyüyen sıkıntılar içinde 

yașamağa çalıșmaktadırlar.

Bugün, nicel ve nitel yönden her 

ișimizi görecek teknik elemana 

sahip bulunulan Türkiye’de bütün 

önemli ișler yüz binlerce lira aylıklar 

ödenerek yabancı sözde uzmanlara 

gördürülmekte, gelișmemizin-

kalkınmamızın yönetim ve 

denetimi yabancılara terk edilmiș 

bulunmaktadır.

Bu yapı içinde bilim ve tekniği emekçi 

halkının çıkarları doğrultusunda 

yalnızca onun hizmetine sunması 

engellenen yurtsever mühendis ve 

mimarlar, tüm çalıșanlar gibi; bir 

yandan açlığa, ișsizliğe, yurt dıșına 

göçe zorlanmakta öte yandan aynı 

zamanda baskılara, kıyımlara, fașist 

saldırılara hedef olmaktadırlar.

Büyük bir kısmı kamu kesiminde 

çalıșan, grevli-toplu sözleșmeli 

sendikal haklara sahip bulunmadığı 

için ücretleri tek tarafl ı olarak 

belirlenen mühendis ve mimarların 

ücretlerinin hayati giderleri 

karșılayacak biçimde değil de, IMF 

buyruklarına göre düzenlenmesini 

kabul etme olanağı yoktur.

Sorunlarımız, baskılarla-fașist 

saldırılarla-kuyruklarla-yokluklarla-

IMF’lerle ömür tüketen emekçi 

halkımızın sorunları ile birdir.

Ev kiralarının 6-7 bin liradan 

bașladığı, boğaz tokluğu için 6-7 bin 

liranın gerektiği bugün; hiçbir kimse 

ya da kesim bizleri 5-6 bin liralık 

maașlarla, ayın bașında tükenen 

maașlarla geçinmeğe mahkum 

edemez.

Bütün bunları değerlendiren 

TMMOB, kitlesi ile birlikte yıllardır ve 

özellikle son aylarda șu istemlerini 

dile getirmiș ve gerçekleșmesi için 

her yolu denemișlerdir:

1. Teknik hizmetin gerekli ve yeterli 

bir biçimde emekçi halkımızın 

çıkarları doğrultusunda ve yalnızca 

onun hizmetine sunulabilmesi için 

tüm anti-demokratik uygulamalar ve 

baskılar giderilmeli, fașist odakların 

üstüne kararlı bir biçimde gidilmelidir.

2. Kamu kesiminde çalıșanların 

grevli-toplu sözleșmeli sendikal 

haklarını elde etmelerinin önündeki 

engeller kaldırılmalıdır.

3. Her alanda çalıșanların arasındaki 

farklı uygulamalar kaldırılmalıdır.

19
EYLÜL 1979

TMMOB 

DİRENİȘİNİN 

31. YILDÖNÜMÜ…

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin tarihinde mihenk tașlarından biri 19 

Eylül 1979 direnișidir. 17 Eylül 1979’da TMMOB ve Birliğe bağlı Elektrik, Fizik, 

Harita ve Kadastro, İnșaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makina, Metalurji, Meteoroloji, 

Mimarlar, Orman, Ziraat Mühendisleri ve Șehir Plancıları Odası yöneticileri 

Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyerek tüm mühendis ve mimarların 19 Eylül 

1979 Çarșamba günü bir günlük iș bırakmaya çağrıldığını açıklarlar. 19 Eylül günü 

sabahın erken saatlerinde bașlayan eyleme TMMOB üyeleri ve çok sayıda teknik 

personel katılmıș, 55 ilde 740 ișyerinde eylem bașarıyla uygulanmıștır. 

İș bırakma eyleminin duyurulduğu 17 Eylül 1979 tarihli 

Oda bașkanlarıyla yapılan basın toplantısı metni: 
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4. Kısa sürede, mühendis-mimar-

tekniker-teknisyen vb. teknik 

elemanlar arasında ayrıcalık 

yaratmayan, ön koșul olarak 

yalnızca yașamak için gerekli ücretin 

sağlanmasını veri alan, eșit ișe eșit 

ücretin uygulanmasını getiren bir 

düzenleme sağlanmalıdır.

Ancak bu istemler 

gerçekleștirilmemiș; aksine biraz 

daha ișsizlik, pahalılık ve yoksulluk, 
biraz daha baskı ve fașist saldırılar 
geliștirilmiștir.

Mühendis ve mimarlar örgütleri 
TMMOB ile birlikte son olarak, 
birkaç yüz liralık artıș gelirine malum 
“Yan Ödeme Kararnamesi”nin 
kesinleștiğinin açıklamasından sonra, 
Türkiye’nin dört bir yanında șunları 
söylemișlerdir:

“Bizler, tüm kamu çalıșanları gibi; 
yașama sorunumuzun, bir ölçüde 
Dünya’nın yalnızca 6 ülkesinde 
bulunmayan grevli-toplu sözleșmeli 
sendikal hakların elde edilmesi ile 
çözüleceğini biliyor ve mutlaka 
alacağımız bu hak için mücadelemizi 
sürdürüyoruz. Bu süreçte, bugün için 
ve geçici olarak șu iki öneriyi ilgililere 
sunuyoruz:

1- Ya bize hiçbir ücret ödemeyin; ev 
sahibi, bakkal, kasap, manav vb. gibi 
yerlerle sizin aranızda aracı olmaktan 
bizleri çıkarın bunlara ödemeyi siz 
yapın,

2- Ya da, bunları karșılayabilecek 
asgari ve gerçek ücret önerilerimizi 
benimseyin ve uygulayın.

Geçici olarak bu iki önerimizden 
birinin gerçekleștirilmesi 
kabulümüzdür. Bunu da 
sağlamadığınız takdirde, 
sağlanıncaya dek üretimin her 
alanında en etkin gücümüzle 
mücadele edeceğiz.”

Ancak görülmektedir ki bu görüș ve 
önerilerimiz de benimsenmemiștir.

Yașamak, bilim ve tekniği emekçi 
halkının hizmetine sunmak isteyen 
Türkiye mühendis ve mimarları 

haklı isteklerini gerçekleștirmek 

için, bugüne dek, gerekli her șeyi 

yapmıșlardır. Bugün haklı isteklerini 

gerçekleștirecek konum ve 

etkinliktedirler. Haklı mücadelelerinde 

yalnız olmadıklarını; ișçi, memur, 

öğretmen, sağlık personeli gibi 

tüm emeği ile geçinenlerin ve 

örgütlerinin bizlere onur veren 

desteklerini aldıklarını bilmekte ve 

mücadelelerinin bașarıya ulașacağına 

inanmaktadır.

Türkiye mühendis ve mimarları 

gerek tek bașlarına gerekse 

diğer çalıșanlarla birlikte etkin bir 

mücadeleyi sürdürmeye kararlıdırlar 

ve bu yolda bugün her zamankinden 

daha da güçlüdürler.

Diğer çalıșanların da desteğini alarak 

sürdürdüğümüz çalıșmalarımızın; 

gelecek günlerde daha da 

yükselecek ortak çalıșmalarımızla 

mutlaka bașarıya ulașacağına 

inanıyoruz.

Haklarımızı elde etme yolunda 

verdiğimiz ve güçlendirerek 

vereceğimiz mücadeleler sırasında 

gelen ve gelecek olan baskı ve 

saldırıların bizleri yıldıramayacağı 

konusunda hiç kimsenin kușkusu 

olmamalıdır.

Bu görüșlerden ve 

değerlendirmelerden hareket eden 

TMMOB Yönetim Kurulu bugün için 

yalnızca bir uyarı olarak,

Tüm mühendis ve mimarları, 19 Eylül 

1979 çarșamba günü bir günlük iș 

bırakmaya çağırmayı kararlaștırmıștır.

Emekçi halkımıza ve üyelerimize 

duyururuz.”

“TMMOB çağrısı uyarınca bu sabah 

bașlayan 1 günlük iș bırakma eylemi 

bașarı ile sürmektedir. Yetkililerin 

bugünkü basında yer alan demeçleri 
yıllardan beri haklı isteklerini sabırla 
ve bütün yolları deneyerek dile 
getiren mühendis ve mimarları 
aldatmayacaktır” der:

“Mühendis ve mimarların, örgütleri 
TMMOB’nin çağrısına uyarak 
insanca yașama ve grevli-toplu 

sözleșmeli sendikal hakları alma 

yolunda bașlattıkları “1 günlük 

iș bırakma” uygulaması bütün 

Türkiye’de, pek çok ișyerinde 

bugün sabahtan itibaren bașlamıștır, 

sürmektedir.

Sayıları yüz bine varan Türkiye 

mühendis ve mimarlarının tek yasal 

yetkili kurulușu olan TMMOB, 

üyelerinin sorunları ve çözüm 

yolu konusunda, uzun süredir 

ilgilileri uyarmakta fakat bu görüș 

önerileri sürekli olarak dikkate 

alınmamaktaydı.

Memurlara ve özellikle teknik 

personele yan ödemelerle büyük 

olanaklar (!) sağlandığı bugünkü 

gazetelerde, ilgililerin büyük boy 

demeçleri ile açıklandı. Yine bugünkü 

gazetelerde yüzde yüze varan 

zamlarda, teknik personel için bunun 

da yeterli olmadığı ancak Devletin 

olanaklarının bu kadar olduğundan 

dem vuruldu. Yine ilgililer “bu kadar 

zamma rağmen Mühendis ve 

Mimarların siyasal amaçlı eylemleri 

itibar etmeyeceklerini umduklarını...” 

açıkladılar.

Ancak bu büyük rakamların hangi 

ücretler üzerine ve kaç kișiye 

verildiğini açıklamaktan sürekli olarak 

kaçınanlar; yeni göreve bașlayan ve 

çoğunluğu olușturan Mühendis ve 

Mimarların bu son zamlarla ellerine 

geçecek olan 6-7 bin lira ile nasıl 

yașayacaklarını açıklamamaktadırlar.

Kamu kesiminde çalıșan 70 bine 

yakın Mühendis ve Mimarın %1.8 

ine birkaç bin lira fazla vererek, 70 

bin kișiye yüksek bir zam yapıldığını 

söylemek gülünçtür.

19 Eylül 1979’da TMMOB 

Bașkanı Teoman Öztürk bir 

basın açıklaması yaparak; 
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Ayrıca bu günkü Yan Ödeme 

Kararnamesi çalıșanların hiçbir 

kesimine hiçbir șey getirmemekte 

ve Teknik Elemanları, tüm çalıșanları 

bölmeyi ve ortak mücadelelerini 

zayıfl atmayı da hedefl emektedir. 

“Devletin olanakları yoktur” diyenler, 

yerli ve yabancı tekellere milyarlar 

aktaran, yabancı sözlü uzmanlara 

yüzbinlerce lira aylık veren, 

gelișmenin ve kalkınmanın denetim 

ve yönetimini yabancılara teslim 

edenler, kitlelerin haklı mücadelelerini 

engelleyemeyecek ve kitleleri 

yanıltamayacaktır.

Ama ne açıklanan rakamlar, ne 

de göz dağı vermeyi ve haklı bir 

eylemi zaafa uğratmayı amaçlayan 

beyanatlar ve siyaset yapılıyor 

demagojileri, yıllardan beri haklı 

istemlerini sabırla ve bütün yolları 

deneyerek dile getiren mühendis ve 

mimarları aldatamayacaktır.

Bugün tüm mühendis ve mimarlar, 

örgütleri TMMOB’nin öncülüğünde 

ve tüm diğer çalıșanlar ve örgütlerinin 

desteğini alarak anayasal haklarını 

kullanmaktadırlar. TMMOB bu karar 

ve uygulayıșı ile Kuruluș Yasasında 

kendisine yüklenmiș olan görevleri 

yerine getirdiği inancındadır. Ve 

üyelerinin bu kararı uygulamada 

gösterdikleri inanç ve kararlılık güven 

vericidir, hakların elde edilmesi 

mücadelesinin mutlaka bașarıya 

ulașacağının en açık kanıtıdır.

Bugünkü mücadelemizde bizlere 

omuz veren ve gücümüze güç katan 

tüm kuruluș ve üyelerine Mühendis 

ve Mimarlar adına teșekkür ediyoruz. 

Diğer çalıșanlar ve örgütleriyle birlikte 

önümüzdeki günlerde daha güçlü 

ve yaygın bir mücadeleyi bașarıya 

ulaștırıncaya dek sürdüreceğimize 

inandığımızı açıklamayı bir görev 

sayıyoruz.

Bugünkü eylemimiz, tüm baskılara 

karșı bașarıya ulașacak ve 

mücadelemiz güçlenerek sürecektir.

Emekçi halkımıza duyururuz.”

20 Eylül 1979’da TMMOB Bașkanı 

Teoman Öztürk ve TMMOB’ye 

bağlı 18 Odanın yöneticileri 

bir basın toplantısı yaparak, 

TMMOB’nin çağrısıyla yapılan 

1 günlük iș bırakma eyleminin 

bașarıyla gerçekleștiğini açıklarlar:

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği tarafından yapılan çağrı 

uyarınca dün Türkiye düzeyinde 

gerçekleștirilen ‘Bir günlük iș bırakma 

eylemi’ bașarı ile sonuçlandı.

Çalıșanların bir parçası olan; grevli-

toplu sözleșmeli sendikal haklara 

sahip olmadığından ücretleri tek 

tarafl ı ve çok yetersiz düzeyde 

belirlenen; ișsizliğe, geçim sıkıntısına 

mahkûm edilen; emekçi halkımızın 

çıkarlarını savunduğu için baskılara, 

kıyımlara, fașist saldırılara uğrayan 

mühendis ve mimarlar, örgütlerinin 

çağrısını büyük bir inanç ve tam 

bir kararlılık içinde ișyerlerinde 

uyguladılar.

Gerek eylem öncesinde, gerekse 

eylem anında çok yönlü destekleri 

ile bizlere güç katan tüm demokrasi 

güçlerine, hemen bașlarda teșekkür 

etmeyi önemli bir görev sayıyoruz.

19 Eylül eylemi her așaması ile 

çalıșanların ve örgütlerinin fiili 

birlikteliğini gerçekleștirmesi 

açısından son derece önemlidir, 

önümüzdeki günlerde çalıșanların 

verecekleri ortak mücadeleler 

açısından olumludur, güven vericidir.

19 Eylül 1979 günü gerçekleștirilen 

iș bırakma eylemine mühendis ve 

mimarların %100’e yakın bir bölümü 

katılmıștır.

İlk gelen bilgilere göre 49 ilde 

443 ișyerinde mühendis ve 

mimarların yanı sıra; ișçi, teknik 

eleman, memur, sağlık görevlisi vb. 

çalıșanlarında katılımı ile 100 bini 

așkın kamu çalıșanı eyleme aktif 

olarak katılmıșlardır. Teknik eğitim 

gören bazı öğrenciler de eylemimizi 

desteklemișlerdir.

Uyarı niteliğindeki bu eylem sırasında 

genellikle ișyerlerinde yapılan ön 

toplantılar sonrasında ișyerleri 

topluca terk edilmiștir. Bunun 

yanı sıra bazı ișyerlerinde üretim 

durdurulmuș, formlar ve yürüyüșler 

düzenlenmiș, değișik eylem biçimleri 

sergilenmiștir.

Haklı isteklerimizi elde etmek 

için gerek içimizde gerekse diğer 

çalıșanlar ve örgütleri ile birlikte 

sürdürdüğümüz mücadele 

bitmemiștir. Program uyarınca diğer 

kurulușlarla ortak çalıșmalarımızı 

daha güçlü bir biçimde 

sürdürecek, bölgesel eylemler 

ve çalıșanlar kurultayını mutlaka 

gerçekleștireceğiz. Çalıșanların ortak 

mücadeleleri sonunda tüm haklarını 

mutlaka alacaklarından kimsenin 

kușkusu olmamalıdır.

Kendi siyasi tercihleri ile IMF’ye 

boyun eğenler, bunun sonuçlarından 

zarar görenlerin haklı çıkıșlarını 

eylem öncesinde “siyasi amaçlı 

eylem” demagojileri ile zayıfl atmaya 

çalıșmıșlardır. Oysa bu demagojileri 

yapanların, temel tüketim malları, ev 

kirası vb. fiyatları ile ilgilenmezken, 

çalıșanların maaș ve ücretlerini 

kısıtlamalarının ardındaki siyasi-

sınıfsal tavır çok açık olarak 

görülmektedir.

Eylem öncesindeki açıklamalarımızda 

belirttiğimiz gibi hiçbir baskı 

bizleri haklı mücadelemizden 

alıkoyamayacaktır. Yetkililerin 

son eylemde görülen kararlılık 

karșısında, bu konuda gereken dersi 

çıkaracaklarını umuyoruz.

Mühendis ve mimarlar, diğer 

çalıșanlarla birlikte, bugün sahip 

olmadıkları demokratik direnme 

haklarını er geç alacaklar, 

giderek kendi yașam koșullarının 

belirlenmesinde söz ve karar sahibi 

olacaklardır.

Emekçi halkımıza duyururuz.”
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Dünyada ve ülkemizde yașanan sosyo-ekonomik 

ve siyasal süreçlerin her alanda dayattığı olumsuz 

yansımalarıyla bir arada örgütlü mücadelenin daha 

da anlam kazandığı bir dönemde TMMOB ve bileșeni 

Odalarımızın Genel Kurulları gerçekleștirilmiștir. Dün 

olduğu gibi bugün de küresel-kapitalizme eklemlenme 

yolunda, yaratılan yeni saldırı alanlarına karșı meslek 

alanlarımızdan hareketle olușturulan politikalarla 

bir demokratik meslek örgütü olarak toplumsal 

muhalefetteki yerimizi, küresel saldırılar karșısındaki 

konumumuzu güçlendirerek yol haritamızı çizmek 

durumundayız. 

TMMOB ve Odamızca, neo-liberal politikalar 

çerçevesinde yașamın her alanında uygulamaya konulan 

programlar sonucu küresel krizin yol açtığı toplumsal 

bunalımların, olası savaș tehditlerinin dünyanın tüm 

dengelerini alt üst ettiği bir konjonktürde, değișen 

koșullar ve kapitalizmin krizi doğru okunmalıdır. Ülkemizin 

de içinde bulunduğu coğrafyada ülkelerin ekonomik, 

siyasi ve askeri yönden ișgal edilmesi, doğal varlıklarına 

el konulması ve sömürünün her geçen gün derinleșerek 

artması emperyalizme ve küresel kapitalizme karșı 

mücadeleyi daha da önemli kılmaktadır. Emekten, 

halktan ve toplumdan yana ülkenin kalkınması ve 

gelișmesi yönünde doğru ve sağlıklı programların 

hayata geçirilmesinde herkese görev ve sorumluluk 

düșmektedir. Bu ülkenin onurlu mühendisleri olarak 

yașanmakta olan sürece sadece seyirci kalmak 

doğru bir yaklașım olmamakla birlikte, müdahil olmak 

gerekmektedir.

Biz mühendisler, bu ülkenin üreten aydın ve bilinçli 

insanları olarak; ülkemizde ve dünyada yașanmakta 

olan mesleki, politik, kültürel, ekonomik ve siyasi 

alanlardaki gelișmeleri yakından izlemek durumundayız. 

Gündeme gelen ve yașamımızın her alanını etkilemekte 

olan gelișme ve değișimler karșısında toplumu, 

insanları ve üyelerimizi, Odamızın raporları ve görüșleri 

ile bilgilendirmek ve bilinçlendirmek gibi tarihsel bir 

sorumluluk tașımaktayız. Bu görevden kaçmak, 

sorumluluğumuzu görmemezlikten gelmek onurlu ve 

aydın mühendis kimliğimizle asla örtüșmez.

Sömürüsüz ve bağımsız bir ülkede insanca ve özgür 

bir yașamın gerçekleștirilebilmesi için mühendisliğin, 

bilimin ve teknolojik gelișmelerin sosyal, ekonomik, politik 

ve siyasi alanlar ile üretim, emek-sermaye ilișkileri ve 

çelișkileri gerçekçi bir șekilde çözümlenmelidir.

2008’den bu yana yașanan kriz kapitalizmin gerçeğini 

bir kez daha ortaya koymaktadır; Kapitalist sistemde kriz 

ortaya çıkınca, devletler tüm kurumlarıyla devreye girer. 

Zararlar devletleștirilir; șirketler, hissedarları, alacaklıları 

kurtarılır. Böylece, krizin tüm maliyeti halka yüklenir. 

Bu durumun en acı örneklerini, krizin 2009 itibariyle 

emperyalist ülkelerin dıșına tașmasıyla çevre ülkeler 

yașadılar. Yunanistan’da patlak veren kriz, bașta İspanya 

ve Portekiz olmak üzere bașka pek çok ülke için de 

alarm çanlarının çaldığını göstermektedir.

Odamızın 42. Dönem Çalıșma Programı, HKMO 42.Dönem 1. Danıșma Kurulu 

(Genișletilmiș Bașkanlar Kurulu) Toplantısı’nda, Genel Merkez Yönetim Kurulu, HKMO Onur Kurulu, 

HKMO Denetleme Kurulu, Șube Bașkanları, Șube Yazmanları, Șube Saymanları’nın ve Merkeze Bağlı 

Temsilcilikler’in görüșüne sunulmuștur. 

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
42. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

Danıșma Kurulundan gelen görüșler ile kesinleștirilen 
42.Dönem Çalıșma Programı așağıdadır.

SUNUȘ
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Türkiye’de yaratılmaya çalıșılan 

iyimser tablolarsa gerçeği 

gölgeleyememiștir; G-20’de yer alan 

on “yükselen piyasa ekonomisi”nin 

sadece dördü küçülürken, Türkiye 

bunlardan biri olmuș, Meksika’nın 

ardından sondan ikinci konumda yer 

almıștır. 

Bugün itibariyle toplumsal bunalıma 

dönüșen kriz, beraberinde siyasal 

ve sosyal alana da yansımaktadır. 

2009 yılı emeğin sömürüsünün 

hız kazandığı, sermayenin küresel 

kriz sonrası iktidarını pekiștirdiği, 

ișsizliğin ve yoksullașmanın çığ gibi 

büyüdüğü ve emek mücadelelerine 

șiddet ve baskı yoluyla müdahale 

edildiği bir dönem olarak yașanmıștır. 

Sermayenin tahakkümünün 

pekiștirildiği bu süreçte, halkın 

talepleri, demokrasi ve özgürlükler 

de rafa kaldırılmaktadır. Yaratılan 

sahte gündemlerle de alttan alta 

sermaye egemenliği yerleștirilmekte, 

emek mücadelesi sonucunda 

kazanılan hakların ve özgürlüklerin 

gaspı yasallaștırılmaktadır.

TMMOB ve Odamızın Genel 

Kurullarında gündeme getirilen ve 

sonuç bildirgelerinde yer alan konu 

bașlıkları, Çalıșma Programımızın 

olușturulmasında önemli yer 

tutmaktadır. Özelleștirmelerin 

durdurulması, özelleștirilen halka ait 

varlıkların kamulaștırılması ve kamu 

kurulușlarının güçlendirilmesi, ulusal, 

bölgesel ve kentsel düzeyde planlı 

ve kamusal bir ekonomi politikası 

doğrultusunda, kamusal kaynaklara 

dayalı ve planlı modeli esas alan 

istihdam odaklı sanayileșme ve 

kalkınma modellerinin hayata 

geçirilmesi, Dünya Bankası, 

IMF, AB ve benzeri kurulușların 

dayattıkları, yerli ișbirlikçilerin 

uyguladıkları “yapısal uyum ve istikrar 

programları”nı reddederek, emeğin 

iradesini egemen kılan ekonomik 

ve toplumsal politikaların üretilmesi, 

dıșa bağımlı enerji politikalarının 

terk edilmesi, madenlerimizin, 

tarım arazilerimizin, meraların, kıyı 

ve orman alanlarımızın sermaye 

tarafından yağmalanmasının 

durdurulması, Üniversitelerde özerk 

ve katılımcı bir eğitim ortamının 

sağlanması, Eğitimin her așamasının 

parasız, eșit, bilimsel, demokratik ve 

fırsat eșitliğine dayalı olması, grevli, 

toplu sözleșmeli sendika hakkının 

bütün çalıșanlara yeniden tanınması, 

meslek alanlarımızda yabancıların 

koșulsuz çalıșmalarına izin veren 

düzenlemelerin iptal edilmesi, bașta 

düșünce ve örgütlenme özgürlüğü 

olmak üzere tüm demokratik hak 

ve özgürlüklerin, demokrasinin 

önündeki engellerin kaldırılması, 

doğal, tarihi ve kültürel miraslarımıza 

sahip çıkılması, suyun bir insan 

hakkı olduğu benimsenerek, 

özelleștirilmesi ve ticarileștirilmesi 

girișimlerine sessiz kalınmaması, 

ırkçı, șoven yaklașımlar temelinde 

insanlarımızın kamplaștırılmasına 

karșı çıkılması, bir arada kardeșçe 

yașamın, barıșın, demokrasinin ve 

halkların kardeșliğinin savunulması, 

demokratik yaklașımların egemen 

kılınması, emperyalizmin savaș ve 

ișgal politikalarına her platformda 

hayır denilmesi, ABD üslerinin 

ülkemizi terk etmesinin savunulması, 

tüm toplumsal ve siyasi olușumların 

katılımı ile hazırlanan eșitlikçi, 

özgürlükçü ve demokratik içerikte 

bir Anayasanın savunulması, meslek 

alanının ve mesleğimizin geliștirilmesi, 

meslektașlarımızın hak ve çıkarlarının 

halkın çıkarları temelinde korunması 

ve geliștirilmesi ilkeleri 42. Dönem 

Çalıșma Programımızın ana hatlarını 

ortaya koymaktadır.

Odamız, bugüne değin 

meslektașlarımıza ve halka karșı 

sorumluluk bilinciyle çalıșmalarını 

sürdürmüștür. Üreterek büyüyen 

ve paylașarak gelișen bir ülkede 

insanca ve barıș içinde yașamak 

için mücadele edilmesi, birlikte 

karar alma, birlikte üretme, birlikte 

yönetme ilkesinin yașama geçirilmesi 

için, aklın ve bilimin ıșığında 

ülkenin demokrasi ve aydınlanma 

mücadelesinden yana yürüyüș 

kolunda 42. Dönem çalıșmalarına 

devam edilecektir.

A. ÖRGÜTLENME ÇALIȘMALARI

Üyeler 

Odamız yeni dönemde üyeleri 

ile daha sağlıklı bir temelde 

iletișim kurmak için üye bilgilerinin 

güncelleștirilmesi çalıșmalarını 

sürdürecektir. Odamız, bu 

kapsamda üye iletișim bilgilerinin 

güncelleștirilmesi, meslektașlarımızın 

çalıștığı sektörlerin ve çalıșma 

koșullarının saptanması için 

gerekli girișimlerde bulunarak tüm 

Șube ve Temsilcilikleri bu konuda 

bilinçlendirecektir. Odamız ayrıca 

dört yılda bir meslektașlarımızın 

ekonomik, sosyal ve mesleki 

sorunlarını içeren bilimsel temelli 

bir üye profili araștırması yaparak, 

araștırmanın sonuçlarını tüm 

meslektașlarla ve kamuoyu ile 

paylașacaktır. 

Öğrenci Üyeler:

Ülkemizde 11 üniversitedeki 

Harita ve Kadastro Mühendisliği 

programlarına her yıl yaklașık 

(ikinci öğretim dâhil) 1140 öğrenci 

alınmaktadır. 2000’li yıllar itibariyle 

500-600 civarında yeni kayıt alan 

ve toplam öğrenci sayısı 3000’lerde 

seyreden Harita ve Kadastro 

Mühendisliği Bölümleri’nde son 

birkaç yılda öğrenci alımları ciddi bir 

oranda arttırılmıș, toplam öğrenci 

sayısı 4000’i așmıștır. 2008-2009 

eğitim yılında 966 yeni öğrenci ile 11 

üniversitedeki toplam öğrenci sayısı 

4300’e varmıștır. Bu durum Oda üye 

sayısının artmasının yanı sıra Oda 

çalıșmalarında yeni sorumlulukları 

gündeme getirmektedir. 

Oda örgütlülük bilincinin genç 

meslektașlarımıza ve üyelerimize 



24 HKMO’dan Haberler
H i Bül i EkiHarita Bülteni Ekim 2010

daha etkin anlatılabilmesi için Oda 

etkinliklerine katılımın artırılması 

yönünde çalıșmalara devam 

edilmesine, meslektașlarımızın 

görev aldıkları alanlarda yașadıkları 

sorunların ele alınması ve 

çözülmesine, HKMO’na yeni üye 

olan genç meslektașlarımızın 

daha örgütlü olabilmelerine, 

Oda ve meslektaș ilișkilerini 

güçlendirebilmeleri açısından 

gençlik çalıșması yürütülmesine, 

HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği 

çerçevesinde yapılan öğrenci üye 

kayıtlarına devam edilmesine, 

öğrenci etkinliklerinin nitelikli ve 

verimli olması açısından Öğrenci 

Komisyonu çalıșmalarının 

aktifl eștirilmesine, düzenlenecek 

sosyal, kültürel, bilimsel etkinlikler 

ile Oda, üye, öğrenci üye ve 

üniversiteler ile diyalogların 

güçlendirilmesine çalıșılacaktır.

Șube, İl/İlçe Temsilcilikleri ve İșyeri 

Temsilcilikleri:

Șube, il/ilçe ve ișyeri 

temsilciliklerimizle ilișkiler 

çerçevesinde tüm örgüt birimlerimizin 

etkinliklere katılımının ve katkılarının 

sağlanması, örgütlülük bilincimizin 

temelini olușturmaya devam 

edecektir. Genel Merkez bünyesinde 

yürütülen çalıșmaların tabana 

yayılması ilkesi doğrultusunda șube, 

il/ilçe ve ișyeri temsilciliklerimizle 

görüș alıverișleri devam edecek ve 

bu kapsamda olușturulan görüșler 

Oda anlayıșı olmaya devam 

edecektir. 

TMMOB, İKK ve Diğer Odalar:

TMMOB ve bileșeni diğer Odalarla 

yürütülen ilișkilerin geliștirilmesine 

önem verilecek, TMMOB Çalıșma 

Grupları, sempozyum, kurultay 

ve kongreler ile diğer komisyon 

çalıșmalarında aktif görevler 

üstlenilecek, İKK çalıșmalarına daha 

yoğun destek sağlanacaktır.

Toplantılar:

Șube ve Temsilciliklerimizce 

gerçekleștirilen etkinliklere katkı ve 

katılım sağlanacaktır. Tüzüğümüzün 

64. maddesi gereği yılda en az bir 

kez yapılması zorunlu olan Danıșma 

Kurulu toplantılarının yapılmasına 

devam edilecek ve alınan eğilim 

kararları değerlendirilerek Oda 

politikaları geliștirilecektir.

Harita Kadastro Müzesi:

Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü arasında 40. Dönemde 

imzalanan “Harita Kadastro Müzesi 

İșbirliği Protokolü” çerçevesinde 

Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge 

Müdürlüğü’nün Sultanahmet’te 

bulunan hizmet binasının giriș 

katındaki mekanda Harita Kadastro 

Müzesi kurulması çalıșmaları 

hızlandırılacaktır. Harita Kadastro 

Müzesi için hazırlanmakta olan 

projeler tamamlanarak, kurum ve 

kurulușlar düzeyinde çalıșmalara 

devam edilecektir. 

B. YASA VE YÖNETMELİK 

ÇALIȘMALARI

Ülkemizde yașanan değișimin; 

bölgedeki ve dünyadaki 

gelișmelerden bağımsız olmadığı 

bilinmektedir. Kapitalizmin çok uluslu 

șirketler aracılığı ile dünya ölçeğinde 

kurduğu ekonomik egemenliğin hız 

kazandığı, “kapitalist küreselleșme” 

sürecinde emperyalizmin ayakları 

olan IMF, DB, DTÖ, AB’nin istekleri 

yönünde uygulamaya koyduğu 

programlar sonucu yasal ve 

kurumsal düzenlemeler her geçen 

gün daha da artmaktadır. Özellikle 

1980 sonrası uygulamaya konulan 

bu politikalar sonucu her alanda 

özelleștirme, piyasalaștırma, 

kuralsızlaștırma ve dıșa bağımlılık 

artarak bugüne gelinmiștir.

Ülkemizde dayatılan özelleștirmeler 

sonucu sosyal devletin tasfiyesine 

adım adım gidilmektedir. Ülkenin 

iç dinamikleri olan stratejik öneme 

sahip kamu kurulușları, bankaları, 

fabrikaları, tesisleri, toprakları, 

ormanları, madenleri, limanları, 

havalimanları, yolları, barajları; 

kısaca ne varsa satılığa çıkarılmıș 

durumdadır. 

Açık bir șekilde görülmektedir ki; 

süreç halkın değil yerli ve yabancı 

sermayenin isteklerine ve hedefl erine 

karșılık vermektedir. Hükümet 

sosyal devletin kırıntılarına dahi 

tahammül edememekte ve sosyal 

hakları yok sayarak politikalarına yön 

vermektedir. Her hizmetin parayla 

alınıp satıldığı bir ülke ve bir dünya 

yaratılmaya çalıșılmaktadır. 

Bu çerçevede gündeme gelecek 

ya da gündemde yer tutan, yapısal 

ve yönetsel değișiklik anlamı da 

tașıyan yasa ve diğer mevzuat 

değișikliklerine ilișkin olarak, kamu 

ve toplum yararı, ülkenin kalkınması, 

gelișmesi, bağımsızlığı, özgürlüğü 

ve barıș ekseninde çalıșmalar 

sürdürülecektir. Ayrıca kamu ve 

toplum yararı ilkesi gözetilerek 

meslek ve meslektașlarımızın 

haklarının korunması ve geliștirilmesi 

yönünde etkinliklere ve çalıșmalara 

devam edilecektir.

Bu çerçevede ele alınacak konu 

bașlıkları;

 Anayasa değișikliği,

 Orman Kanunu - 2/B maddesi, 

 Özelleștirme ve TOKİ, 

 Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve 

Yabancıların Çalıșma izinlerine ilișkin 

yasal düzenleme,

 Kamu İhale Yasası,

 3621 sayılı Kıyı Kanunu,

 3194 sayılı İmar Kanunu / Kentsel 

Dönüșüm, 

 2644 sayılı Tapu Kanunu,

 Mera Kanunu ve Yönetmeliği,

 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu – 

Uygulama Yönetmeliği,

 Kadastro Kanunu ile Tapulama 
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ve Kadastro Paftalarını Yenileme 

Yönetmeliği,

 Maden Kanunu ve Uygulama 

Yönetmeliği,

 Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik 

Büroları Yasası ve Yönetmeliği,

 Coğrafi Bilgi Sistemleri hukuksal altyapı 

olușturma çalıșmaları,

 2942 sayılı Kamulaștırma Kanunu’nun 

15. maddesi kapsamında düzenlenecek 

“Bilirkiși Olarak Görev Yapacakların 

Nitelikleri ve Çalıșma Esasları Hakkında 

Yönetmelik”,

 YÖK’ün mühendislik, mimarlık ve șehir 

plancılığı alanlarını etkileyen kararları,

 Tașınmaz Değerlemesi ile ilgili mevzuat 

çalıșmaları,

 Gündeme gelecek diğer yasa taslak ve 

tasarıları hakkında çalıșmalar,

vb. olarak sıralanabilir.

C. HKMO KOMİSYON 

ÇALIȘMALARI

Sürekli Teknik ve Bilimsel 

Komisyonlar’ın (STBK) 4 yılda bir 

yenilenen üyelikleri bu çalıșma 

döneminde de yenilenecektir. 

STBK’ların, yapacakları bilimsel ve 

teknik çalıșmalar sonucu olușturulan 

görüș, öneri ve raporlardan, 

mesleki alanda Oda görüșlerinin 

olușturulmasında yararlanılacaktır.

Türkiye Ulusal Jeodezi ve 

Jeofizik Birliği (TUJJB):

Bu kapsamda, özellikle Harita 

Genel Komutanlığı yürütücülüğünde 

olușturulan, Türkiye Ulusal Jeodezi 

Komisyonu (TUJK) bünyesinde, 

geçmiș dönemlerden süregelen 

çalıșmalara devam edilecektir. TUJK 

çalıștaylarında 41. Dönemde olduğu 

gibi șubelerimizin aktif görev almaları 

sağlanacak, çalıștaylara katkı ve 

destek verilecektir.

Öğrenci Komisyonları:

HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği 

kapsamında, bu dönem Öğrenci 

Komisyon çalıșmaları daha etkin 

hale getirilerek, Oda etkinliklerine 

öğrenci katılımının artırılması 

hedefl enmektedir. 41. Dönemde 

birincisi gerçekleștirilen Öğrenci 

Kurultayı’nın bu dönem ikincisinin 

yapılması sağlanmaya çalıșılacak ve 

diğer öğrenci etkinliklerine katkı ve 

katılım gerçekleștirilecektir.

HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği 

kapsamında tanımlanan Șube 

Öğrenci Temsilciliklerinin ve 

Öğrenci Birliğinin daha sağlıklı 

toplanıp çalıșmalarını yürütmeleri 

açısından gerekli katkı ve desteğin 

sağlanmasına özen gösterilecektir. 

Genel Kurul’da kabul edilen karar 

çerçevesinde, Öğrenci Birliği’nin, 

Oda Yönetim Kurulu çağrısının yanı 

sıra Șube Öğrenci Temsilciliklerinden 

gelen talepler doğrultusunda da 

toplanması sağlanacaktır. 

Denetim Komisyonları:

Odamızca, Șubeler ve merkeze 

bağlı temsilcilikler bünyesinde, 

toplum yararı ilkesini gözeterek 

meslek alanımızda yapılan her 

türlü etkinliği denetlemeye, meslek 

alanımızda etkinlik yürüten büro ve 

șirketlerin yaptıkları ișlerde tüzelere 

ve meslek ilkelerine uygunluğunun 

denetlenmesi çalıșmalarına devam 

edilecektir.

Genel kurulda kabul edilen karar 

taslakları çerçevesinde; Odamız, 

denetim kapsamında çalıșmaların 

daha prensipli ve sağlıklı olması 

açısından HKM müfettiș istihdam 

edecektir. İlgili Müfettiș her üç ayda 

bir rapor düzenleyerek Oda Yönetim 

Kuruluna ve ilgili Șube Yönetim 

Kuruluna/Merkeze bağlı temsilciliğe 

sunmaya yetkili olacaktır. Denetleme 

Kurulu raporları sonucunda belirtilen 

eksikliklerin giderilmesi konusunda 

Oda Yönetim Kurulu tarafından 

gerekli çalıșmaları ve denetimleri 

yapmak üzere görevlendirilecektir. 

Mesleki Denetim:

Meslektașlarımız arasında gerekli 

birliğin sağlanması, meslek çıkarları 

açısından haksız rekabetin önlenmesi 

ve meslek onurunun korunması 

amacıyla mesleki denetim çalıșmaları 

yürütülecektir. Serbest Harita ve 

Kadastro Mühendisleri ve Lisanslı 

Harita Kadastro Mühendisleri 

ve Büroları tarafından üretilen 

hizmetlerde mesleki denetim 

uygulamalarına devam edilecektir. 

Genel Kurul’da kabul edilen karar 

taslakları çerçevesinde; mesleki 

denetim uygulaması kapsamında 

kesilen faturaların Odamız en az 

ücret tarifesinin altında kesilmesini 

önlemek ve mesleki denetimlerin bilgi 

sistemleri çerçevesinde yürütülmesini 

sağlamak için mesleki denetim 

uygulamasının HKMOBİS üzerinden 

yapılması çalıșmaları bașlatılacaktır.

Birim Fiyat Komisyonu:

Odamız tarafından șube bașkanlıkları 

ile temsilciliklerden gelen görüșler 

değerlendirilerek her yıl ocak ve 

temmuz aylarından itibaren geçerli 

olacak en az ücret tarifesi ve 

mühendislik ücretleri birim fiyatları 

ve yöresel katsayılar yayınlandığı 

bilinmektedir. 

Yayınlanan Mühendislik Hizmetleri 

Ücret Cetvelindeki ișlem 

kalemlerine ilișkin iș bedellerinin 

hesaplanmasında yorum 

farklılıklarının giderilmesi için var olan 

hesaplama modülleri geliștirilecektir. 

Ayrıca, uygulamadaki aksaklıkları 

gidermek için Odamız mesleki 

denetim iș kalemlerinin kapsamını 

açıklayan bir birim fiyat kitapçığı 

hazırlanacaktır. 

Halihazır Harita Yaklașık Maliyeti, 

Sayısal Kadastro Yapımı İșleri Birim 

Fiyatları, Adres Bilgi Sistemi Birim 

Fiyat Cetveli, Birim Fiyat Analizleri, 

Mera Haritaları Üretimi ve Aplikasyon 
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Birim Fiyatları ve yeni gündeme 

gelebilecek iș kalemleri ile birlikte 

güncelleme çalıșmaları devam 

edecektir. 

İnternet üzerinden birim fiyat 

sorgulamasına ve analiz yapılmasına 

olanak sağlayan modüllerin 

genișletilerek tüm birim fiyat 

bașlıklarını kapsayacak șekilde 

geliștirilmesi çalıșmaları devam 

ettirilecektir.

Özel Sektör Çalıșma Grubu:

Odamız, meslek alanımızı 

düzenleyen yetkili kurum olarak; 

meslektașlarımızın çalıșma șartlarını, 

çalıșma standartlarını belirleyen bir 

Tip sözleșme hazırlayarak, üyelerinin 

belirlenen koșullarda çalıșabilmesi 

için yasa ve yönetmeliklerden 

doğan bu yetkisini kullanır ve gerek 

hukuki gerekse de toplumsal baskı 

olușturur. 

Genel Kurul’da kabul edilen karar 

taslakları çerçevesinde; hazırlanacak 

TİP sözleșmelerde meslektașlarımızın 

haftalık çalıșma günleri ve süreleri, 

aylık en az ücretleri ve fazla mesai 

ücretleri, yıllık ücretli izinleri, sendikal 

hakları, ișyerindeki görevleri vb. 

esasları kapsayan temel özlük hakları 

tanımlanır. Odamızca geliștirilen 

bu sözleșmeler verilen çeșitli belge 

hizmetlerinde zorunlu tutulacaktır.

Özel sektör sorunlarına 

yönelik toplantıların il/ilçe 

temsilciliklerimizden bașlayarak 

șubelerimizde gerçekleștirilmesi, bu 

toplantılara bölgesel olarak katılımın 

sağlanması, tespit ve önerilerin 

olușturulması ve yașama geçirilmesi 

çalıșmaları sürdürülecektir.

Özlük Hakları Komisyonu:

Odamız emekten ve halktan 

yana tavrıyla toplum sorunlarını 

mühendislik sorunlarından ayrı 

tutmamaktadır. Bu çerçevede kendi 

üyelerinin özlük haklarını koruma 

bilinciyle hareket edecektir. 

Kamu ve özel sektörde ücretli 

çalıșan üyelerimizin özlük hakları, 

ücret farklılıkları, tayin, atama ve 

yükselmelerine yönelik olarak çalıșma 

grupları olușturulacak; olumsuzluklar 

incelenecek, geliștirilecek öneriler ve 

raporlar kamuoyu ile paylașılacak, 

TMMOB ve ilgili kurumlara/

kurulușlara iletilerek sonuçları 

izlenecektir.

Odamız tarafından her yıl 

belirlenmekte olan mühendislik 

hizmetleri asgari ücretleri 4 kișilik bir 

ailenin temel gereksinimlerini ve aylık 

harcamalarını da temel alarak, ücretli 

çalıșan meslektașlarımız için insanca 

yașam ücreti belirleyecek ve bu 

ücretlerin her yıl güncellenmesi için 

gerekli çalıșmaları yürütecektir.

Odamızca belirlenen bu insanca 

yașam ücretinin altında hiçbir 

mühendisin çalıștırılamaması için 

Odamızca, çalıșanla ișveren arasında 

yapılacak olan TİP sözleșme 

hazırlanacak ve denetimi Oda 

tarafından yapılacaktır.

Genel Kurul’da kabul edilen karar 

taslakları çerçevesinde; Odamız 

Genel Merkezinde ve Șubelerde 

hukuk birimleri olușturma çalıșması 

yürütülecektir. Hukuk birimleri; ücretli 

ve ișsiz meslektașlarımızın sosyal 

ve ekonomik hakları, iș güvenliği, 

meslek ilkeleri, sendikalașma, 

örgütlenme, mobbing, taciz 

vb. konularda karșılaștıkları 

hukuksuzluklar, sorunlar ve 

haksızlıklar için üyelere ücretsiz 

hukuk desteği verecektir.

Hukuk birimleri, üyelerin yasal 

hakları konusunda aylık periyodik 

toplantılarla bilgilendirmede 

bulunacak, dönem içerisinde 

yürüttüğü çalıșmaları altı aylık 

periyotlarla raporlaștırarak, üyelerin 

yașadıkları temel sorunlar ve bu 

sorunlara ilișkin çözüm önerilerini 

ilgili Șubeye ve Genel Merkeze 

sunacaklardır. 

D. EĞİTİM ÇALIȘMALARI

Odamız tarafından Meslek içi Eğitim 

ve Belgelendirme Yönetmeliği 

kapsamında sürdürülen eğitim 

çalıșmaları genișletilerek devam 

edecektir. Eğitim çalıșmalarında 

temel ilke; düzenlenecek kursların 

ücretsiz olarak gerçekleștirilmesi 

olup, bu sürecin hayata geçirilmesi 

sürdürülecektir. 

Bu kapsamda yapılması 

düșünülen eğitim 

çalıșmalarından bazıları;

1-  Kamulaștırma Kanunu’nun 15. 

maddesi kapsamında yapılacak olan 

Kamulaștırma Bilirkișiliği eğitimi,

2-  Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 

Üretim Yönetmeliği kapsamında 

yapılacak eğitim çalıșmaları,

3-  Tașınmaz Değerleme Uzmanlığı 

eğitimi,

4-  İmar Uygulamaları konusunda 

verilecek eğitimler,

5-  Teknik Uygulama Sorumluluğu(TUS) 

eğitimi,

6-  Coğrafi /Kent Bilgi Sistemleri (CBS) 

eğitimi,

7-  Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 

ve Büroları Kanunu ve Uygulaması 

eğitimleri,

8-  Tapulama ve Kadastro Paftalarını 

Yenileme Çalıșmalarının izlenmesi ve 

eğitim çalıșmaları,

9-  42’nci dönemde Oda organlarında 

görev alanlara yönelik eğitim 

çalıșmaları,

10- Personele yönelik eğitim çalıșmaları,

11- Mesleki bilimsel ve teknik konulara 

yönelik diğer mesleki eğitimler, 

șeklinde sıralanabilir.
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E. KURULTAY, KONGRE, 

SEMPOZYUM, FORUM, 

SEMİNER VE TOPLANTI 

ÇALIȘMALARI

Geleneksel hale gelen etkinlikler 

bașta olmak üzere yapılması 

planlanan etkinlikler;

1-  Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 

Kurultayı,

2-  TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Kongresi,

3-  Tașınmaz Değerlemesi Kongresi,

4-  Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,

5-  Genç Haritacılar Günleri,

6-  Yaz Eğitim Kampı,

7-  CBS Günleri,

8-  STBK Etkinlikleri,

9-  Kadastro Çalıștayı,

10- Tapu Planları Tüzüğü ve TUS panelleri,

12- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 

ve Büroları hakkında bilgilendirme 

toplantıları,

13- Avrupa Sosyal Forumu, 

14- HKMO Öğrenci Kurultayı,

15- Diğer, panel v.b. etkinlik ve toplantılar,

Șeklindedir.

F. YAYIN ÇALIȘMALARI

Oda-üye iletișiminin en önemli aracı 

olarak görülen yayın konusuna ayrı 

bir önem verilerek, bașta Harita 

Bülteni olmak üzere, diğer iletișim 

araçları konusundaki çalıșmalarımız 

geliștirilerek sürdürülecektir. Yayın 

çalıșmalarından bașlıcaları așağıda 

sıralanmıștır:

1-  Harita Bülteni,

2-  HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve 

Arazi Yönetimi Dergisi (Hakemli Dergi),

3-  HKMO Web Sayfası,

4- BÖHHBÜY yenileme çalıșmaları 

kapsamında olușturulacak kitap,

5- Kongre, sempozyum, çalıștay kitapları 

ve yayınları,

6-  Eğitim Çalıșmaları ve Sürekli Yayınlar 

kapsamında hazırlanacak mesleki 

yayınlar,

7-  TMMOB Bülteni, Birlik Haberleri 

Dergisi kapsamında yapılacak 

çalıșmalar,

8-  Oda ve Mesleki Tanıtım Broșürü 

hazırlanması,

9- Diğer bilimsel ve akademik 

çalıșmalara ilișkin yayınlar.

G. ULUSLARARASI ETKİNLİK 

ÇALIȘMALARI

Mesleğimizle ilgili faaliyetlerde 

bulunan uluslararası örgütlerle 

ilișkilere devam edilecektir. Bu 

kapsamda Odamızın üyesi olduğu 

Uluslararası Ölçmeciler Birliği (FIG) ve 

Uluslararası Kartoğrafya Birliği (ICA) 

ile ilișkiler daha da geliștirilecektir. İlgili 

kurulușların komisyonlarında görev 

alınması için çalıșmalar yapılacaktır. 

Savașa, sömürüye, her türlü insan 

onurunu kırıcı girișimlere karșı barıșı, 

özgürlüğü, bağımsızlığı, dostluğu ve 

kardeșliği savunanların buluștukları 

Avrupa Sosyal Forumu ve Dünya 

Sosyal Forumu ile ilgili etkinliklerde 

aktif yer almaya devam edilecektir. 

Uluslararası etkinlikler kapsamında 

komisyonların katkı ve desteği 

alınacak, birlikte katılım sağlanacaktır. 

H. KURUM VE KURULUȘLARLA 

İLİȘKİLER

Mesleğimizi, kamu yararını ve 

toplumsal dayanıșmayı etkileyen 

düzenlemeler çerçevesinde bütün 

kurum ve kurulușlarla gerekli 

ilișkiler geliștirilerek çalıșmalar 

sürdürülecektir.

Bu kurulușların bașlıcaları;

 TBMM,

 Bakanlıklar, Kamu Kurum ve 

Kurulușları,

 Yerel Yönetimler,

 Üniversiteler,

 HGK,

 Sendikalar,

 Meslek Odaları,

 Türkiye/Avrupa/Dünya Sosyal 

Forumu,

 Demokratik Toplumsal Kurulușlar,

 Sivil Toplum Kurulușları,

șeklinde sıralanabilir.

I. SOSYAL VE KÜLTÜREL 

ETKİNLİK ÇALIȘMALARI

Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi:

40. Dönemde bașlatılan ve 

üyelerimize ücretsiz olarak 

düzenlenen Ferdi Kaza Sigortası 

Poliçesi verilen yıl hariç olmak üzere 

aidat borcu olmayan üyelerimiz 

adına giderleri Oda tarafından 

karșılanmak üzere bu dönemde 

de düzenlenecektir. Bu yaklașımın 

örgütlülük bilincini güçlendirdiği ve 

gerekli görülen hallerde üyelerimizin 

yararına olduğu görülmektedir. 

Hizmet Plaketi Törenleri:

Șubelerimizce düzenlenmekte 

olan Meslekte 30. Yıl Hizmet 

Plaketi Töreni etkinliklerine 

katılım gerçekleștirilecektir. Genel 

Merkez Yönetim Kurulu Meslekte 

50. Yıl Hizmet Plaketi verilmesi 

etkinliklerini de sürdürecektir. 

Ayrıca șubelerimizce düzenlenen 

“Geleneksel Yemek” etkinliklerine 

katılım sağlanacaktır.
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Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca 

5368 sayılı Lisanslı Harita ve 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları 

(LİHKAB) hakkında yasa ve 

05//05/2008 tarihli 26867 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 

ilgili yönetmeliğin uygulaması 

çerçevesinde yapılan çalıșmalar ile 

diğer gelișmeleri değerlendirmek 

üzere Șube Yönetim Kurulu üyelerinin 

katılımı ile 23.10.2010 tarihinde 

Ankara’da toplantı gerçekleștirildi. 

Oda Bașkanı A.Fahri ÖZTEN Lisanslı 

Bürolar hakkında bilgilendirmeler 

yaparak, yașanılan süreci özetle 

aktardı. LİHKAB ile Serbest Harita 

Kadastro Mühendislik Müșavirlik 

Büroları (SHKMMB) arasında özellikle 

iș tanımları çerçevesinde bazı 

sorunların gündeme geldiğini belirten 

Sayın ÖZTEN, Oda olarak kurumsal 

ișleyiș içerisinde hareket edildiğini 

ve mevcut yazılımlar çerçevesinde 

sürecin ișletildiğinin altını çizdi. 

Yapılan görüșmeler ve 

değerlendirmeler çerçevesinde 

așağıda belirtilen konu bașlıkları öne 

çıkmıștır.

Odanın LİHKAB hakkında bugüne 

kadar yapmıș olduğu çalıșmalar 

ve olușturduğu rapor, görüș ve 

kurumsal yazıların Oda mevzuatı 

çerçevesinde yürütüldüğü, 

Odanın, 04.08.2010 tarih 2010/2 

sayılı Genelgesinde mevcut 

yazılımları çerçevesinde ișleyiși 

tanımladığı,

İlgili Yasa, Yönetmelik ve diğer ișleyiș 

ve gelișmeler hakkında Oda’nın 

görüș, öneri ve uygulamaya dönük 

ișleyișinin takip edilmeden üyeler 

arasında bilgi paylașıldığı, bazı kiși ya 

da gruplarca gerçeği yansıtmayan 

ön yargılı ve hatalı yaklașımlar 

sergilendiği, bu tür davranıșlarla 

Oda’ya karșı haksız eleștirilerin 

yaygınlaștırıldığı ve saldırı düzeyine 

çıkartıldığı, 

LİHKAB ve Serbest Harita Kadastro 

Mühendislik Müșavirlik Bürolarının 

(SHKMMB) Oda üyeleri tarafından 

kurulduğunun gözden kaçırılmaması 

gerektiği, 

Lisanslı Harita ve Kadastro 

Mühendisleri ve Bürolarının 

yapacakları hizmetlerin iș tanımlarının 

belli olduğu, LİHKAB mevzuatı 

kapsamında kendi alanlarında hizmet 

üretecekleri, 

Serbest Harita Kadastro Mühendislik 

Müșavirlik Hizmetlerine LİHKAB 

tarafından müdahale edilmemesinin 

gerektiği, 

SHKMMB ‘nın LİHKAB yetki 

alanındaki ișleri yapamayacakları, 

LİHKAB’nın Odanın “Tescilli Büro” 

kapsamında olduğu ve Odanın 

ilgili yazılımlarına uymakla yükümlü 

oldukları, 

11.10.2009 tarihinde yapılan 

Lisans Sınavı hakkında Ankara 9. 

İdari Mahkemesi tarafından verilen 

yürürlülüğün durdurulması kararının 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

tarafından hukuksal yönden 

değerlendirilerek gerekli girișimlerin 

yapılmasının beklendiği, 

2010 yılı Aralık ayı içerisinde 

yapılacak olan Olağanüstü 

Genel Kurul’da LİHKAB’nın Oda 

mevzuatı ile ilișkili yazılımlarda 

yapılması planlanan değișikler için, 

üyelerin katılımı ile ortak toplantılar 

gerçekleștirilerek görüș ve önerilerin 

olușturulması, 

LİHKAB Yasa ve Uygulama 

yönetmeliğinde gelinen süreç ve 

yașanılan sıkıntılar değerlendirilerek, 

sorun ve sıkıntıların așılmasını 

sağlayacak değișiklik öneri ve 

görüșlerin olușturulması için 

Șubeler bünyesinde geniș katılımlı 

toplantıların düzenlenmesi, 

Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu 

kapsamda Oda birimlerinin katılımıyla 

ikinci kez ortak toplantı yapılması 

șeklindedir.

Lisanslı Harita 

Kadastro 

Mühendisleri ve 

Büroları Toplantısı 

Yapıldı 
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Odamız 42. Dönem Çalıșma 

Programı içerisinde yer alan 

programlı etkinliklerden “Çalıșanların 

Hizmet İçi Eğitimi” 6-7 Kasım 

tarihlerinde Antalya’da yapıldı. 

Etkinliğe, Odamız Genel Merkez, 

Șubeler ve Merkeze bağlı 

temsilciliklerimizden gelen Oda 

çalıșanları ve Genel Merkez Yönetim 

Kurulu ile Denetleme Kurulu’ndan 

temsilciler katıldılar.

Eğitim toplantısı, Oda Genel Merkez 

Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter 

Sayın Ertuğrul CANDAȘ’ın yaptığı 

açılıș konușması ile bașladı. Sayın 

CANDAȘ genel bir bilgilendirme 

yaparak, eğitim programı ve 

izlenecek usul hakkında kısa 

açıklamalarda bulundu. 

Söz alan Oda Denetleme Kurulu 

üyesi Sayın Cemil CANDAȘ, 

denetlemelerde çalıșanlar açısından 

yașanan bazı sorunlara dikkat çekti. 

Odamız çalıșanlarının bașarısının, 

en son yapılan TMMOB Birlik 

Denetçileri toplantısında Odamızın, 

“En bașarılı Oda” olarak gösterilmesi 

ile tescillenmiș olduğunu ifade etti. 

Oda Denetleme Kurulu üyesi Sayın 

Jale TAȘER, denetlemelerde, 

Kurulun istek ve beklentilerini dile 

getirdi. 

Ardından, tüm katılımcılar sırayla 

kendilerini tanıttılar ve birlikteliği 

selamladılar. 

Oda İdari İșleyișini, Oda İdari İșler 

Müdürü Sayın Șeyda IȘIK grafikler 

eșliğinde anlattı. Oda Mali İșleyișini 

ise Oda Mali İșler Müdürü Sayın 

Arzu ARSLAN, açıklamalı ve soru-

cevap șeklinde açıkladı. Sunumların 

devamında, katılımcılar, çalıștıkları 

birimlerde karșılaștıkları sorunları 

aktardılar.

Ağırlıklı olarak ortaya çıkan soru(n)lar, 

“SHKMMB’lerin Mesleki Denetimleri”, 

“LİHKAB’ların Tescil ve Mesleki 

Denetimleri” ve bunların “HKMOBİS 

üzerinden ișleyiși” șeklindeydi. 

Soruları Oda Müdürümüz Sayın 

Timur Bilinç BATUR yanıtladı. 

Mali konulara ilișkin soruları ise 

Oda Mali Müșavirimiz Sayın Fuat 

HKMO Çalıșanları “Hizmet İçi Eğitim”de Buluștu
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SARIKAYA, “Mevzuat” doğrultusunda 

yanıtladı.

HKMOBİS ișletim sistemi üzerine 

açıklamaları, Odamıza hizmet veren 

“keyinternet” firmasından Sayın 

Nevzat BİLEN, “Modüllerin kullanımı 

ve detay ișletimi” sunumuyla yaptı.

Oturumun son bölümünde, Odamız 

Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın 

A.Fahri ÖZTEN konuștu.

ÖZTEN konușmasında özetle, “Bu 

bulușmanın yararının tartıșılmaz 

olduğunu ve bundan böyle bir 

gelenek haline gelmesi” gerektiğini 

belirtti.

Geçmiște “Sadece 7 kișilik!” 

bir personel kadrosu ile çalıșan 

Odamızın “Bugün 43 personeli” 

bulunduğunu, Oda üye sayısının ise 

“12 bine yaklaștığını” vurguladı.

Fakültelerde, yeni açılan bölümlerle 

birlikte üye sayımızın katlanarak 

artacağı gerçeğine hazırlıklı 

olmamız gerektiğine dikkat çekti. 

Bu artıșa paralel olarak personel 

sayımızın da artacağını, bu anlamda 

kurumsallașmamızın daha da 

güçlenmesinin kaçınılmaz olduğunu 

vurguladı.

Üyelerimizin bağlı Oda birimlerine 

gittiklerine ilk gördüğü yüzlerin Oda 

çalıșanları olduğunu, bu nedenle 

iletișimin önemli olduğunu belirtti.

Konușmasında, “Bașarıda hepimizin 

payı” olduğunu, ama “Bașarısızlıktan 

da aynı șekilde hepimizin sorumlu 

olduğunu unutmamamız gerektiğini” 

vurgulayan ÖZTEN, “Bir yıl sonra” 

tekrar bir arada olacağımıza 

inandığını, “Odamızın aydınlık ve 

gülen yüzleri olan!” çalıșanlarımızla 

gurur duyduğunu söyledi.

Genel Merkez Teknik Görevlisi Tuğçe 

UZUNCAN, “HKMO Tarihçesi” 

konulu bir sunum yaptı. 

Programın son bölümünde, “Kișisel 

Gelișim ve Kuantum Düșünce 

Tekniği” uzmanı Sayın Tuna TÜNER 

katılımcılarla bu konu üzerinde bir 

eğitim çalıșması yürüttü. 

Oda emekçilerimizin tümü için 

yararlı geçtiğini ve etkili olduğunu 

düșündüğümüz bu eğitim 

bulușmasının, ileriki yıllarda 

gelenekselleșen bir etkinlik olarak 

devam edeceğine inanıyoruz. Bu 

tür bulușmaların çalıșanlarımızın 

birlikteliğini ve Odamızın kurumsal 

yapısını güçlendireceğini 

düșünüyoruz.

Etkinliğin düzenlenmesinde katkı 

ve emeği geçen herkese, tüm 

katılımcılara ve Antalya Șubemize 

teșekkür ederiz.
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Adana Șubemiz 9. Dönem 1. 

Danıșma Kurulu (Genișletilmiș 

Temsilciler) Toplantısı 29-31 Ekim 

2010 tarihleri arasında Ayaș/

Mersin’de gerçekleștirildi. Toplantıya; 

Adana Șube Yönetim Kurulu üyeleri, 

Danıșma Kurulu üyeleri, Onur 

Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu 

üyeleri, Șube etkinlik alanındaki İl/

İlçe temsilcilikleri ve Oda Genel 

Merkezinden Genel Bașkan A.Fahri 

ÖZTEN ve Genel Sekreter Ertuğrul 

CANDAȘ katıldılar. 

Yürütücülüğünü Șube Bașkanı 

Hasan ZENGİN’in yaptığı toplantıda, 

sırasıyla Mersin İl Temsilcisi 

Süleyman GÜL, Adana Șube 

Bașkanı Hasan ZENGİN, Genel 

Merkez Denetleme Kurulu Üyesi 

Ö.Serkan ATAGÜN, Genel Merkez 

Denetleme Kurulu Üyesi Șafak Fidan, 

Onur Kurulu Üyesi Mithat BARUTÇU, 

Genel Sekreter Ertuğrul CANDAȘ ve 

Genel Bașkan A.Fahri ÖZTEN birer 

açılıș konușması yaptılar.

Açılıș konușmalarının ardından 

Adana Șube Sekreteri Cem 

KÜÇÜKEKMEKÇİ ve Șube Saymanı 

Ali KUZU șube çalıșmaları hakkında 

bilgilendirmede bulundular. 

Akabinde temsilciler söz alarak 

temsilciliklerinde yapmıș oldukları 

faaliyetleri ve sorunlarını aktardılar. 

İlk günün son bölümünde, son 

günlerde Odamızın gündemini 

olușturan Bağımsız Bölüm Planları 

ve Vaziyet Planlarının hazırlanması ve 

uygulanması, LİHKAB ve Mahkeme 

kararı, Teknik Uygulama Sorumluluğu 

(TUS), Tapu Planları Tüzüğü, 

Lisanslı Harita Mühendislerinin yetki 

ve sorumlulukları, Parselasyon 

planlarının hazırlanması ve 

uygulanması, Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliğinin uygulanmasındaki 

yașanılan sıkıntılar vb. konular dile 

getirildi. 

A. Fahri ÖZTEN
HKMO Genel Bașkanı

“GENİȘLETİLMİȘ TEMSİLCİLER KURULU” 

TOPLANTISI YAPILDI
9. DÖNEM

ADANA ȘUBE

1. DANIȘMA KURULU 
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Toplantının ikinci gününde; kırsal alan 

düzenlemeleri, fenni mesuliyet ve 

Olağanüstü Genel Kurul çalıșmaları, 

mesleki denetim uygulamaları, 

eğitim ve belgelendirme konularında 

katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Bu 

bölümde ayrıca, Adana Șube etkinlik 

alanında yașanılan mesleki sorunlar 

tartıșıldı, sorulara yanıtlar verildi, 

açıklamalar yapıldı. 

Kırsal Alan düzenlemesi konusunda 

Danıșma Kurulu üyesi M. Kemal 

ÇİFTÇİ bir sunum gerçekleștirdi. 

Toplantının üçüncü günü katılımcılarla 

eğitim toplantısı gerçekleștirildi. Șube 

Bașkanı Hasan ZENGİN’in ilk iki 

günlük toplantıda tartıșılan konuları 

özetlemesinin ardından Denetleme 

Kurulu üyesi Ö. Serkan ATAGÜN 

mesleki denetim uygulamaları konulu 

bir sunum gerçekleștirdi. 

Danıșma Kurulu toplantısı karșılıklı 

soru cevap bölümüyle sona erdi.

Adana Șube Danıșma Kurulu 

Toplantısında öne çıkan konu 

bașlıkları özetle;

• Toplulaștırma Mühendislik 

Hizmetlerinde “Proje üretimi” ile 

üretilen projenin “yapım ișinin” 

birbirine karıștırılmaması, ayrıca 

proje hizmetlerindeki “müellifl ik” 

olgusu ile yapım ișindeki “fenni 

mesul” yetki ve sorumluluklarının 

da karıștırılmaması gerektiği,

• “Vaziyet planı ve Cins değișikliği” 

konularında bilgilendirme,

• Kat Mülkiyeti yasasında 

yapılan son değișiklikle, yerel 

yönetimlerin Yapı Kullanma İzin 

Belgesi ekinde SHKMMB’nca 

düzenlenen ilgili bina ve 

eklentilerinin mevzuata uygun 

ölçüldüğünü gösterir röperli 

krokisinin bulunması gerektiği,

• Bağımsız Bölüm Planları ve 

Vaziyet Planlarının hazırlanması 

ve uygulanması konularında 

bilgilendirme,

• SHKMMB’nin ve LİHKAB’ın 

birbirlerinin yetki alanında iș 

yapamayacağı,

• LİHKAB’ın Odanın “Tescilli 

Büro” kapsamında olduğu ve 

Odanın ilgili yazılımlarına uymakla 

yükümlü oldukları,

• 11.10.2009 tarihinde yapılan 

Lisans Sınavı hakkında 

Ankara 9. İdari Mahkemesi 

tarafından verilen yürürlülüğün 

durdurulması kararının Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

tarafından hukuksal yönden 

değerlendirilerek gerekli 

girișimlerin yapılmasının 

beklendiği,

•  2010 yılı Aralık ayı içerisinde 

yapılması planlanan Olağanüstü 

Genel Kurul’da LİHKAB’ın Oda 

mevzuatı ile ilișkili yazılımlarda 

yapılması planlanan değișikler 

için, üyelerin katılımı ile ortak 

toplantılar gerçekleștirilerek 

görüș ve önerilerin olușturulması 

șeklindedir.

Toplantının hazırlanmasında katkı 

ve emeği geçen herkese ve Adana 

Șubemize teșekkür ederiz.

Ertuğrul CANDAȘ
HKMO Genel Sekreteri

Hasan ZENGİN
HKMO Adana Șb.Bașk.

Serkan ATAGÜN
HKMO Denetleme Kurulu Üyesi
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Etkinliğin açılıșında; davetli misafirler, 

delegeler, üniversitelerin ilgili 

bölümlerinden akademisyenler, 

öğrenciler ve mühendisler geniș 

bir katılım sağladılar. ZKÜ Güzel 

Sanatlar Bölümünden öğrencilerin 

hazırladığı mini konser ile bașlayan 

etkinlikte, konserin ardından açılıș 

konușmalarına geçildi. Sempozyum 

Yürütme Kurulu Eș Bașkanı Sn. 

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN açılıș 

konușmasında öncelikle mühendislik 

ölçmeleri tanımını vurgulayarak, șu 

ifadelerde bulundu: “Günümüzde 

Mühendislik Ölçmeleri; haritacılık, 

inșaat, maden, metalürji, jeoloji, 

jeofizik, makine, gemi inșaatı, tıp 

gibi çok farklı sektörlerde çeșitli 

alt yapı ve sanayi hizmetleri için 

gerçekleștirilen bir hizmet niteliği 

tașımaktadır. Birbirinden farklı 

çok sayıda disiplinle bir arada 

çalıșma zorunluluğu bulunan 

ișlerde, teknolojiye dayalı farklı 

niteliklerde mühendislik ölçme 

uygulamaları ve alt yapı proje 

hizmetleri ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumda mühendislik ölçmelerini 

bilimsel kuramlarının uygulama alanı 

olarak tanımlıyoruz.” Sayın Akçın, 

sempozyumla ilgili bilgilendirme 

yaptıktan sonra, katkısı olan, emek 

veren herkese teșekkürlerini ileterek 

konușmasını bitirdi.

HKMO Mühendislik Ölçmeleri 

Komisyon Bașkanı ve Sempozyum 

Eș Bașkanı Sn. Prof. Dr. Halil 

ERKAYA konușmasında; önceki 

dönemlerde yapılan Mühendislik 

Ölçmeleri Sempozyumuna 

değindi, sempozyumun 

düzenlenme amacından söz etti ve 

sempozyumda emeği geçenlere 

teșekkürlerini belirtti.

ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri 

Müh. Bölüm Bșk. Sn. Prof. Dr. 

Șenol KUȘÇU; mühendislik 

eğitimi, mühendisliğin önemi ile 

Sempozyumun anlam ve önemini 

içeren bir konușma yaptı. ZKÜ 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Sn. 

Prof. Dr. Mehmet TOPAÇ misafirleri 

ve katılımcıları ZKÜ’de ağırlamaktan, 

5. Mühendislik Ölçmeleri

SEMPOZYUMU YAPILDI
Odamızın sürekli etkinliklerinden olan ve iki yılda bir düzenlenen 

“Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu”nun 5.si Odamız ile 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü tarafından 20-22 Ekim tarihleri arasında 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde geniș bir katılımla 

yapıldı. 

A. Fahri ÖZTEN
HKMO Genel Bașkanı
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Sempozyumun Üniversitelerinde 

yapılmasından duyduğu mutluluğu 

ifade etti. 

TKGM Genel Müdür Yardımcısı Sn. 

Ömer Ali ANBAR; Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü’nün çalıșmaları 

hakkında bilgilendirme içerikli bir 

konușma yaptı. Türkiye genelinde 

kadastro çalıșmalarını büyük oranda 

tamamladıklarını belirten Alianbar, 

“Șu anda ülkemizdeki 52 bin 595 

birimden 51 bin 300 civarındaki 

birimde kadastro tamamlanmıștır. Bin 

200 civarındaki birimde çalıșmalar 

devam ediyor. Bunların bir çoğunun 

ihalelerinde de sona gelinmiștir. 

Șu anda sorunlu olan sadece 

397 birimimiz kalmıștır. Terör veya 

güvenlik nedeniyle girilemeyen 

yerler var. Bunlar da her geçen gün 

azalmaktadır” diye konuștu. Alianbar 

konușmasında TKGM’ nin proje ve 

etkinliklerine değindi.

Konușmasına katılımcıları 

selamlayarak bașlayan Odamız 

Genel Bașkanı A. Fahri ÖZTEN 

konușmasında Sempozyum’un 

anlam ve önemine dair; “...

Mühendislik ölçmeleri konusunda 

ülkemizde yapılan uygulamaları 

ve deneyimleri paylașmak, 

uygulayıcıların karșılaștıkları 

sorunları ortaya koymak, 

üniversite ve uygulayıcı kurumların 

ișbirliğini arttırmak amacıyla 

düzenlenen Mühendislik Ölçmeleri 

Sempozyumuna, genișleyen 

uygulama alanıyla farklı kesimlerden 

ve giderek her etkinlikte artan 

katılımın yașandığını; böylece birlikte 

planlama ve üretim süreçlerinin 

değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik 

yol haritasının zenginleștirilmesi 

açısından da sempozyumun önem 

kazandığını belirtti. Mühendislik 

Ölçmeleri Sempozyumunun niteliği 

ve içeriği yönünden ülkemizde 

bu alanda düzenlenen tek etkinlik 

olduğunu sözlerine ekledi.

Ardından, Odamız kuruluș ilke ve 

amacını belirten Sayın ÖZTEN, 

yükseköğrenimin genelinde 

ve özelde Harita Mühendisliği 

bölümlerinde yașanan hızlı artıșa 

değindi. Kendi meslek alanlarımızdan 

baktığımızda, ülkemizdeki 400 

bine yakın mühendis ve mimarın 

yaklașık % 25’inin, yani yaklașık 100 

bin kișinin ișsiz ya da meslek dıșı 

alanlarda çalıștığı bir dönemde yeni 

üniversiteler açmanın, kontenjan 

artıșlarının ve ikinci öğrenimlerin 

hangi bilimsel verilere dayandığının 

sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Konușmasında, yaygınlaștırılan 

yükseköğrenime dair Sayın 

ÖZTEN; “1 yıl içerisinde 22 yeni 

üniversite açılmıștır. Anayasamızın 

130. maddesi üniversitelerin 

kurulușu ile ilgili bir maddedir. 

Yeni bir üniversitenin kurulması ve 

bölümlerin açılmasını “.. ülkenin 

gereksinimlerine uygun insan 

gücü yetiștirme..” ve “..üniversite 

kavramına yakıșır bir eğitim - öğretim 

vermesi..” gibi nitelikli koșullara 

bağlamaktadır. Üniversiteler açılırken 

hangi bilimsel veriler ıșığında bu 

süreç ișletilmektedir? Mühendis ve 

mimarlarda ișsizlik oranı belli iken 

hele de altyapı yönünden eksikliği 

tartıșmasız olan yeni bölümlerin 

açılmasının anlamı nedir? Açılan 

üniversitelerde altyapı ve donanım 

eksikliği ortaya çıkmaktadır. 

Üniversitelerde 3 milyon 600 bin 

genç var. Bunun 350 bini mimar, 

mühendislik okuyor. Bu bölümlerden 

de her yıl 35 bin kiși mezun oluyor. 

Peki bu insanlar mezun olduktan 

sonra hangi alanda, hangi çalıșmaları 

yürütecek?” ifadelerinde bulundu. 

Sayın ÖZTEN konușmasında ayrıca, 

yabancı mühendislerin ülkede 

çalıșmasının önünü açan Yabancıların 

Çalıșma İzinleri Hakkında Kanun 

ve Karayolları’nda yürütülen 

projelerde sözleșmeli yabancı 

mühendis çalıștırılmasını içeren yasa 

değișiklikleriyle bu ülkenin mühendis 

ve mimarlarının yok sayıldığı anlamı 

tașıdığını belirtti.

Üreten ve kendine yeten bir ülke 

iken tüketen ve dıșa bağımlı bir 

ülke konumuna geldiğimizi belirten 

ÖZTEN, özellikle enerji alanında 

Doğal gaz kullanımının arttırılmasıyla 

bu bağımlılığın arttığını, bu durumu 

Mustafa ERDOĞAN
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi
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engellemek için öncelikli olarak 

yerli ve yenilenebilir birincil enerji 

kaynaklarımızın elektrik enerjisine 

dönüștürülmesi ve üretim çeșitliliğinin 

artırılmasının büyük önem arz ettiğini 

ifade etti.

Konușmasına üniversitelerin özerk ve 

demokratik yapıdan giderek daha da 

uzaklaștığını belirterek devam eden 

ÖZTEN, üniversitelerde sivil polislerin 

yer alması, polislere üniversitelerde 

yer tahsis edilmesi ile ilgili YÖK 

kararını eleștirdi. Konuyla ilgili; “Kendi 

gencinden bu kadar korkan bir 

anlayıșı anlamak mümkün değildir. 

Öğrencilere potansiyel tehlike olarak 

bakıldığı, üniversitenin polis copu ile 

nizam edildiği bir ortama bilim yuvası 

denilebilir mi? Böyle bir yapının 

içerisinde bilim üretilebilir mi? “dedi.

Sayın ÖZTEN son olarak; iktisadi, 

bağımsız ve özgür bir ülkeden söz 

edebilmek ve yaratabilmek için 

üniversitelerin, bilim insanlarının 

özgür ve bağımsız olmaları 

gerektiğini dile getirdi. Bilim ve 

duyarlılığı birleștiren bir anlayıșla 

hareket eden ve toplum için 

mühendislik șiarını tașıyan TMMOB 

ve Odaların da, bilimin, tekniğin 

ve mühendisliğin, toplum ve kamu 

yararına ve ülkenin gelișmesinde 

kullanılması yönünde çalıșmalarını 

sürdürmeye devam edeceklerini 

belirtti. 

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Sn. 

Mustafa ERDOĞAN konușmasında 

özetle;” Hepimiz biliyoruz: 

mühendislik, bilim ve teknolojiyi 

insanla bulușturan bir meslek. Bizim 

örgütümüz TMMOB; odağında, 

öznesinde insanın olduğu bir 

mesleğin uygulayıcılarının örgütü. 

İnsan odaklı olmasından dolayı, bizim 

mesleğimiz onurlu bir meslek ama 

bir o kadar da sorumlulukları olan bir 

meslek. 

TMMOB yıllardır üzerine düșeni 

yapmıș, yerel ve merkezi iktidarları, 

meslek alanları ile ilgili ve sürekli 

olarak, bugünkü gibi topladığı 

kongrelerin sonuç bildirileri ile 

uyarmıștır. Bu etkinliklerimizde bilim 

insanlarının ve uzmanların yoğun 

emek harcayarak olușturduğu 

bilgi erișilebilir ve ulașabilir hale 

geliyor. Bilgi bu etkinliklerimizde 

paylașılıyor. Bizce paylașılan bilgi 

en değerli bilgi oluyor. Görüșler, 

bilimin ve tekniğin ıșığında 

çalıșmalarını sürdüren TMMOB’nin 

50 yıllık birikiminin süzgecinden 

geçiriliyor ve sonuçları kamuoyuna 

duyuruluyor. İște Odamızca 

5. si bugün bașlamakta olan 

Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 

da iște bu anlayıșlarımızla 

gerçekleștirilmektedir.” șeklinde 

konuștu.

Son olarak ZKÜ Rektör Yardımcısı 

Sn. Prof. Dr. İhsan TOROĞLU, 

sempozyuma evsahipliği yapmaktan 

ve tüm konukları ZKÜ’de 

ağırlamaktan duydukları memnuniyeti 

ifade etti ve katılımcıları Rektörlük 

adına selamladı.

Açılıș konușmalarının ardından ara 

verildi ve sonrasında I. oturuma 

geçildi.

Etkinliğin ilk günü akșamı açılılıș 

kokteyli düzenlendi. 

Etkinliğe üniversitelerimizin Harita ve 

Kadastro Mühendisliği Bölümlerinden 

temsil düzeyinde öğrencilerin katılımı 

sağlandı.

Sempozyumda; mühendislik 

ölçmeleri alanında GNSS, CBS, 

madencilik ölçmeleri, hidrografik 

ölçmeler, kentsel dönüșüm, 

fotogrametri ve uzaktan algılama 

uygulamaları ile modern ölçme 

yöntem ve hesaplamaları gibi 

çalıșmaların çok disiplinli, geniș 

katılımlı bir ortamda paylașılması 

amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, 

Sempozyum kapsamında yazılım ve 

donanım fuarı açılmıș olup, gelișen 

teknolojik ürünlerin tanıtımının 

yapılması da sağlanmıștır.

“Mühendislik Ölçmeleri 

Sempozyumu” ülkemizde bu alanda 

yapılmakta olan tek ve önemli bir 

etkinlik olma özelliği tașımaktadır. 

Kurum ve kurulușlar ile farklı meslek 

disiplinlerinden bilim insanları ve 

uzmanların Sempozyum’a katılarak 

deneyim ve birikimlerini paylașmaları 

etkinliğin amacına ulașmasında güç 

ve katkı sağlamaktadır.

Hakan AKÇİN
Sempozyum 
Yürütme Kurulu Eș Bașkanı 
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Bilindiği üzere kırsal alanda yașam 

standartlarının yükseltilmesi, 

kırdan kentlere bilinçsiz göçlerin 

önlenmesi, tarımsal üretim 

alanlarının geliștirilmesi, üreticilerin 

örgütlenmesi ve desteklenmesi, sulu 

tarıma geçiș ve daha fazla verim 

alınması, yeni iș alanları yaratılması, 

mevcut tarihi ve kültürel mirasın 

korunması, köy yerleșim yerlerinin 

iyileștirilmesi ve geliștirilmesinde 

Arazi Toplulaștırması-Kırsal 

Alan Düzenlemesinin gerekliliği 

tartıșmasızdır. Bu kapsamda forum, 

toplulaștırma çalıșmalarının hız 

kazandığı, bilimsel çalıșmaların ve 

teknolojinin hızla geliștiği ve meslek 

alanlarını etkilediği günümüzde, arazi 

toplulaștırma çalıșmalarının farklı 

meslek disiplinleri ve yöre insanlarıyla 

birlikte ele alınması yönüyle önemli 

bir etkinlik olarak gerçeklești. 

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası tarafından ilgili 

diğer bölgelerde de düzenlenmesi 

planlanan Arazi Toplulaștırma 

Forumu etkinliklerinden ilki olan 

Diyarbakır Forum’unda, 450 köyü 

içerisine alan 70’i așkın projenin ihale 

edildiği GAP Bölgesi sınırları içindeki 

proje içerikleri ve uygulama sorunları 

irdelendi. Teori ile uygulamadaki 

yeni gelișmeler paylașılarak bunların 

pratikte uygulanabilirliğine yönelik 

görüș ve öneriler tartıșıldı.

Forumun açılıșında Diyarbakır Șube 

Bașkanı Yusuf Bilen kısa bir açılıș 

konușması yaparak konukları ve 

katılımcıları Șube adına selamladı. 

Forumun açılıșında ayrıca Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 

Genel Müdür Yardımcısı Ömer 

Ali Anbar ile Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Bașkanı Ali Fahri 

ÖZTEN birer konușma yaptılar.

TKGM Genel Müdür Yardımcısı Sayın 

Ömer Ali Anbar, arazi toplulaștırma 

çalıșmalarında Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü’nün kurum olarak 

tașıdığı sorumlulukları dile getirdi. 

Sayın Anbar konușmasında; arazi 

toplulaștırması yapılan bölgelerde 

kurum olarak planladıkları 

kadastro yenileme çalıșmalarını 

durdurduklarını, arazi toplulaștırma 

uygulamaları ile zaten o bölgelerdeki 

kadastro parsellerine ilișkin yenileme 

ARAZİ TOPLULAȘTIRMA FORUMU
DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEȘTİRİLDİ 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası/Diyarbakır Șubemizce “Arazi Toplulaștırma Forumu” 01 Ekim 

2010 tarihinde Diyarbakır-Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Gençlik ve Kültür Sanat Merkezinde 

gerçekleștirildi. Etkinliğe, üniversiteler, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kurulușları, yüklenici 

firma temsilcileri ile birlikte meslektașlarımız ve farklı meslek disiplinlerinden yüksek bir katılım oldu. 



37Panel - Forum - Sempozyum
H i Bül i EkiHarita Bülteni Ekim 2010

çalıșmalarının yapılacağını belirtti. 

Anbar, bu durumun ek maliyet 

getirmediğini vurguladı. Sayın Anbar, 

toplulaștırma çalıșmalarında kurum 

olarak her türlü katkı ve desteği 

vermeğe çalıștıklarını belirtti. Ancak 

teknik ve hukuksal yönden bazı 

sıkıntıların gündeme geldiğini, bu 

sıkıntıları așmaya çalıștıkları ifade etti. 

Oda bașkanımız sayın Ali Fahri 

ÖZTEN açılıș konușmasında özetle; 

“.. Günümüzde dünyanın önünde 

duran temel sorunların bașında hızlı 

nüfus artıșına karșın artırılmayan 

tarım toprakları ile mevcut ve 

artan nüfusun beslenmesi sorunu 

gelmektedir. Bu sorun Türkiye 

benzeri gelișmekte olan ülkelerde 

daha ciddi boyutlardadır. Sorunun 

kaynağında sürekli artan nüfusa 

karșılık, toprak varlığının aynı 

kalması hatta azalması yatmaktadır. 

Sınırlı sayılabilecek mevcut tarım 

topraklarından daha fazla miktarda 

verim alınması Arazi Toplulaștırması-

Kırsal Alan Düzenlemesi ile 

olanaklıdır.

Ülkemizde toplulaștırması 

yapılabilecek arazi miktarı 14 milyon 

ha olarak hesaplanmıștır. Bunun 

8.5 milyon hektarı sulu ve 5.5 

milyon hektarı da kuru tarım alanları 

olușturmaktadır. Gelișmiș ülkelerde 

17.yy’da bașlatılan toplulaștırma 

çalıșmalarına ülkemizde 1960’lı 

yıllarda bașlanılmıștır. 1960’dan 

günümüze yaklașık 1 milyon ha 

alanda toplulaștırma yapılmıștır. 

GAP bölgesinde ilgili illeri kapsayan 

alanda son iki yıl içerisinde yaklașık 

2 milyon ha alanda toplulaștırma 

yapılması için ihaleler yapılmıștır. 

Hedefin yüksek tutulduğu 

görülmektedir. Kısa sürede bu 

büyüklükte bir alanda toplulaștırma 

yapılması beraberinde bazı sıkıntıları 

getirmektedir. Hem özel sektör hem 

de kamu birimlerimiz doğal olarak 

yoğun bir ortamla karșılașmıșlardır. 

Burada altı çizilmesi gereken 

en önemli konu Toplulaștırma 

Mühendislik Hizmetlerinde “Proje 

üretimi” ile üretilen projenin “yapım 

ișinin” birbirine karıștırılmaması 

gerekliliğidir. Proje hizmetlerindeki 

“müellifl ik” olgusu ile yapım ișindeki 

“fenni mesul” yetki ve sorumlulukları 

karıștırılmamalıdır.” ifadelerinde 

bulundu. 

Sayın ÖZTEN konușmasında 

ayrıca, Temmuz 2009’da 

yayınlanan “Tarım Arazilerinin 

Korunması, Kullanılması ve Arazi 

Toplulaștırması Tüzüğü”ne de 

değindi ve “Arazi Toplulaștırması”nın 

ayrı bir tüzük olarak yayınlanması 

gerekirken, üç ayrı önemli konu ile 

birleștirilmesinin doğru olmadığını 

belirtti. Ayrıca çıkarılan bu tüzükte 

kırsal alan düzenlemelerinde Harita 

mühendislerinin yetkilerinin neden 

kısıtlandığı sorusunu yöneltti.

Sayın ÖZTEN; “Arazi Toplulaștırma 

Projeleri’nin hayata geçirilmesi 

ile, kuru tarımdan sulu tarıma 

geçișle artan ișletme verimlilikleri 

sonucu toplulaștırma için yapılan 

harcama giderleri kısa sürede geri 

dönmektedir. Bir diğer yönüyle 

toplulaștırma ile bir anlamda mülkiyet 

konusunda yenileme ve güncelleme 

de yapılmaktadır. Diğer taraftan 

bu çalıșmalara “Tașınmaz Değer” 

bilgilerinin de eklenmesi gerekliliği 

vardır. Ayrıca parsel bazlı “Bilgi 

Sistemleri” nin kurulması için önemli 

bir adım atılmaktadır” dedi. Sayın 

ÖZTEN konușmasının devamında 

Arazi Toplulaștırma çalıșmalarının 

beraberinde, topraksız köylü ve 

topraksız çiftçilerin topraklandırılması 

için “Toprak Reformu” sürecinin de 

hayata geçirilmesini güçlendirmesi 

gerektiğini belirtti.

Sayın ÖZTEN son olarak arazi 

yönetimine bir bütün olarak 

baktığımızda; fiziki, çevre, bölge 

ve kentsel planların yapılmasında; 

orman alanlarımızdan tarım 

alanlarına, mera alanlarımızdan 

kıyı alanlarımıza, kültür ve tarihi 

mirasımıza sahip çıkacak bütünlüklü 

bir anlayıșla, toplum ve kamu 

yararını gözeten ve ülke kalkınmasını 

temel alan yaklașımların olması 

gerektiğini, TMMOB ve Odaların bu 

anlayıșla hareket ederek bu alanlara 

yönelik üretilen politikaların takipçisi 

olduklarını ifade etti.

Açılıș konușmalarının ardından 

HKMO Diyarbakır Șubesi Yönetim 

Kurulu Üyesi ve DİSKİ Gen. Md. 

Yard. Selahattin Elçi yürütücülüğünde 

gerçekleștirilen 1. oturumda; 

Hüseyin Erkan “Arazi Yönetiminde 

Toplulaștırma”, Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü Kamulaștırma 
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Toplulaștırma ve Dağıtım Dairesi 

Bașkanı Dr. Gürsel Küsek “Türkiye’de 

Arazi Toplulaștırması, Toplulaștırmayı 

Gerekli Kılan Nedenler, Genel İșlem 

Adımları ve Sağlanan Yararlar”, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Șanlıurfa 21. Bölge Müdürlüğü’nden 

Bölge Müdür Yardımcısı Seyfettin 

Gencer “Arazi Toplulaștırma - 

Kadastro İlișkileri, Bölgede Tapu 

Kadastro Sorunları, Çözüm Yolları” 

konulu sunumlarıyla yer aldılar.

HKMO Diyarbakır Șubesi’nden 

Șube Bașkanı Yusuf Bilen’in 

yürütücülüğünde gerçekleștirilen 

2. oturumda, Teknik Araștırma 

ve Uygulama Genel Müdürlüğü 

Daire Bașkanı Neslihan SAYILGAN 

“Arazi Toplulaștırmasında Yol Ağı 

ve Yerleșim Planlaması, Kırsal 

Alan Planlaması, İçme Suyu, 

Kanalizasyon vb.”, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü Baș Müfettiși 

Hüseyin KOÇAK “Toplulaștırma 

Çalıșmalarında Kadastral Hatalar ve 

Düzeltme Yolları” konulu bildirilerini 

sundular.

Etkinliğin öğleden sonraki 

bölümünde Odamız Genel 

Bașkanı Sayın Ali Fahri ÖZTEN 

yürütücülüğünde gerçekleștirilen 

“Forum” da, TKGM’den Ömer 

Ali Anbar, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü’nden Dr. Gürsel Küsek, 

DSİ 10. Bölge Müdür yardımcısı 

Abdurrahim Kartal, Sur Belediyesi 

Bașkan Yardımcısı ve Ziraat 

Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Șubesi Yönetim Kurulu Üyesi 

Gülbahar Örnek ve bölgede yüklenici 

olarak uygulama yapmakta olan Eta 

Dașçı konușmacı olarak yer aldılar.

Bu bölümde, toplulaștırma 

uygulaması yapılan köylerde 

yurttașların yașadıkları sıkıntı ve 

sorunlar, halkın bilgilendirilmesinde 

ve konunun sosyal yönünde 

yașanan eksiklikler, sulama 

șebekelerinin toplulaștırma ile 

üretilen ortak alanlardan geçirilmesi, 

bazı kısımlarda kamulaștırmanın 

gerekliliği, bazı kadastro birimlerinde 

yașanılan sıkıntılar, kadastro 

verilerinin güncel ve kullanılabilir 

olmaması nedeniyle projede 

gündeme gelen aksaklıklar, Kadastro 

Müdürlükleri’nde proje kapsamındaki 

kontrollük hizmetleri, kontrollük 

ve tescil sürelerinin uzun olması, 

ihale bedelleri ve yapılan emeğin 

karșılığının alınamaması, Kamu İhale 

Yasası çerçevesinde ekonomik 

yönden verilen en düșük teklifin 

en avantajlı teklif kabul edilmesi ve 

beraberinde gelen yığınla sorun, 

toplulaștırma uygulamalarının 

gerekliliği, kuru tarımdan sulu tarıma 

geçiș ve ekonomik olarak verimliliğin 

artması, vb. konular tartıșıldı. 

Katılımcıların soru ve aydınlatıcı 

açıklamaları ile konular daha detaylı 

bir șekilde irdelendi.

Forumda, toplulaștırma 

uygulamalarında tarım alanlarının 

verimliliğinin geliștirilmesi yanında, 

toprak insan ilișkisinin öne 

çıkartılması, konunun sosyal ve 

kültürel yanının ciddi bir șekilde 

önemsenmesi, yurttașların 

bilgilendirilmesi ve mağdur 

edilmemesi, mühendislerin bu 

alanda Odaca düzenlenecek 

tamamlayıcı eğitimlere katılmaları, 

toplulaștırma uygulamalarında 

yapım ile mühendislik hizmetlerinin 

birbirine karıștırılmadan yürütülmesi 

için gerekli çalıșmaların yapılması, 

bu kapsamda ilgili kurumların katılımı 

ve kısa süre içerisinde Çalıștay 

düzenlenmesi hususlarının altı çizildi.

Toplulaștırma uygulamaları 

yönünden bakıldığında Türkiye’nin 

önünde uzun ve yoğun bir gündemi 

olduğu görülmektedir. Bu süreçte 

yol haritasının bilimsel, teknik ve 

sosyal yönden çok iyi çizilmesi 

gerektiği açıktır. HKMO bu sürecin 

bilinci içerisinde olup bu alandaki 

faaliyetlere diğer Șubelerimizle de 

birlikte etkin bir șekilde devam 

edecektir. 

Etkinliğin hazırlanmasında katkı 

ve emeği geçen herkese, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne, 

DSİ Genel Müdürlüğü’ne, Teknik 

Araștırma ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü’ne ve Bölge birimlerine, 

Diyarbakır Șubemize ve tüm 

katılımcılara teșekkür ederiz.

A. Fahri ÖZTEN
HKMO Genel Bașkanı
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Antalya Șubemiz ve Alanya Belediyesi 

tarafından birlikte düzenlenen “İmar 

Uygulamaları ve Teknik Uygulama 

Sorumluluğu (TUS)” konulu panel 17 

Temmuz 2010 tarihinde Alanya’da 

gerçekleștirildi. Panel yürütücülüğünü 

Oda bașkanımız Sayın A.Fahri 

ÖZTEN’ in yaptığı etkinliğe panelist 

olarak KTÜ Harita Mühendisliği 

Bölümü Öğretim üyeleri Doç. Dr. 

Bayram UZUN ve Yrd. Doç. Dr. 

Recep NİȘANCI ile Serbest Harita ve 

Kadastro Mühendisi Sayın F. Bahadır 

ÜNSAL katıldılar. Etkinliğe TMMOB 

bileșeni Oda temsilcileri ve üyeler, 

kamu kurum ve kurulușlarındaki 

yöneticiler, Gazipașa Belediye Bașkanı 

meslektașımız Cem Burak ÖZGENÇ, 

Alanya belediye bașkan yardımcısı 

meslektașımız Abdullah AKBAȘ ile 

kamu kurum ve kurulușlarında ve 

özel sektörde çalıșan mühendisler, 

mimarlar ve șehir plancıları katıldılar.

Etkinliğin açılıșında Șube bașkanımız 

Ali TOPDEMİR ve Alanya Belediyesi 

Bașkan Yardımcısı meslektașımız 

Abdullah AKBAȘ birer konușma 

yaptı. Sayın TOPDEMİR açılıș 

konușmasında Șube çalıșmalarında 

etkinliklere verdikleri önemi dile getirdi 

ve șube etkinliklerini özetledi. Panelde 

dile getirilen konular ve önerilerin 

çalıșmalarımıza yön vereceğini 

belirtti. Etkinliğin yapılmasında emeği 

geçenlere ve duyarlık göstererek 

katılım sağlayan üyelerimize ve 

konuklara teșekkür etti. 

Sayın AKBAȘ böyle bir panele 

belediye olarak katkı vermiș 

olmalarından ve Alanya’da bu 

panelin yapılmasından memnun 

olduklarını, harita mühendislerinin 

ve belediyenin uygulamadaki bir 

çok soru ve soruna bu etkinlikte 

cevap bulacağını belirterek etkinliğin 

yapılmasında emeği geçenlere ve 

katılanlara teșekkür etti. 

Panel yürütücüsü A.Fahri ÖZTEN; 

antik çağdan itibaren günümüze 

kadar Anadolu da yașamıș çeșitli 

medeniyetlerin izlerini ve tarihi 

özelliklerini içinde tașıyan, son 25-

30 yılda gelișen turizm sektörü 

nedeniyle çok hızlı yapılașan 

Alanya, genelinde de Antalya ve 

Akdeniz sahil kasabalarında imar 

sorunlarının bulunduğunu, hızlı 

gelișme projeksiyonuna uygun 

kent bütünselliğini kapsayan imar 

planlarının üretilmediği, mevcut 

imar planlarının ilave ve revizyon 

planlar ile sorunun günübirlik 

veya ranta dayalı çözümlenmeye 

çalıșıldığı hususlarına vurgu yaparak; 

mülkiyetin bu bölgede hızla el 

değiștirdiği, tek tapu üzerinden 

hisse satıșlarının yoğun olduğu bu 

durumun imar uygulamalarında 

sorunlara yol açtığını dile getirerek, 

imar planı uygulamalarında yașanılan 

birçok soruna bu panelin cevap 

olușturacağı hususlarını belirtti. 

Ayrıca bu bölgede yabancılara satılan 

tașınmazlarla ilgili konuya değinerek 

bazı istatistik bilgiler verdi. 

Sayın ÖZTEN, kent bilgi sistemlerinin 

kurulması ve ișletilmesine dikkat 

çekerek “konum” bilgisinin 

üretilmesine vurgu yaptı ve TUS 

konularında Odamızın bugüne 

değin yürüttüğü çalıșmaları özetle 

aktardı. Sayın ÖZTEN konușmasında 

gelinen sürecin değerlendirilmesinin 

yanında önümüzdeki dönemde 

yapılması ve altının çizilmesi gereken 

konuların gerekliliğine değinerek, 

bu hususların öne çıkartılması ve 

tespitlerin yapılmasının önemini dile 

getirdi. 3194 sayılı İmar kanununun 

1985 yılında yürürlüğe girdiğini, 

geçen 25 yılda parçacı yaklașımlar 

sergilendiğini, kentsel dönüșümün 

altyapısı olușturulmadan aynı anlayıșla 

uygulamaya konulduğunu ve rantsal 

dönüșüme yeșil ıșık yaktığını ifade 

eden sayın ÖZTEN bilim insanlarının, 

akademisyenlerin, meslek odalarının, 

uygulayıcıların ve STK’ların 

katılımlarıyla vakit kaybetmeden 

yeni yasal düzenlemelerin yapılması 

gerektiğine vurgu yaparak, meslek 

İMAR 

UYGULAMALARI 

VE TEKNİK 

UYGULAMA 

SORUMLULUĞU 

(TUS) PANELİ 

YAPILDI
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alanımızla ilgili bugüne değin 

imar uygulaması alanında eksik 

kalan alanlarda da yasa ve ikincil 

mevzuat düzenlemelerin de gerekli 

değișikliklerin yapılması gerekliliğini 

dile getirdi.

Panelin ilk konușmasını KTÜ 

Harita Mühendisliği Bölümü 

Öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram 

UZUN yaptı. Sayın UZUN 

konușmasında özetle; 

İmar planının üzerine bir șablon 

gibi ișlendiği toprak parçaları, özel 

mülkiyet sistemine göre farklı kișilerin 

sahipliğinde olan, plan öncesi verim 

gücüne bağlı olarak değeri belirlenen 

tașınmazların imar planı ile nimet-

külfet parametresine dayanarak 

imar değeri ile yeni bir değerlenme 

biçimine dönüștüğünü vurgulayarak, 

İmar planlarının hayata geçirilmesi 

yöntemleri içinde uluslar arası 

düzeyde bilinen en adil yöntemin 

arsa düzenlemesi olduğu, uluslar 

arası literatürde arsa düzenlemesinin 

tanımını yaparak dünyada 

arsa düzenlemesini uygulayan 

ülkeler hakkında bilgi verdi. Arsa 

düzenlemesine AİH MAHKEMESİ 

ve ANAYASA MAHKEMESİ’nin 

getirdiği tanımlardan bahsederek, 

Türk İmar Hukukunda Arsa 

Düzenlemesinin tanımından ve 

imar hukuku ile çelișen, her türlü 

soruna çözüm bulma uğruna 

düzenleme bağlamında gerçekleșen 

mülkiyet hakkı ihlallerine varan 

yanlıșlıklardan bazılarına yönelik 

somut örnekler sundu. Arsa 

düzenlemesinde etkilenen tarafl arın 

algılarından, belediye algılaması, 

Kadastro - Tapu algılaması, 

tașınmaz sahipleri algılamasını ve 

çelișkilerinin neler olduğunu açıkladı. 

İdarelerin düzenleme yetkisini 

kötüye kullanmasını önlemek 

için yasa ve yargı kararlarında 

öngörülen koșullardan bahsederek, 

1985 yılından günümüze arsa 

düzenlemesi konusundaki Türkiye 

deneyimi önemli olumu-olumsuz 

dersler içerdiğini belirterek, Harita 

Mühendisliğinin arazi - arsa 

düzenlemesi çalıșmalarındaki yetki 

ve sorumluluklarına vurgu yaptı.

Panelin ikinci konușmasını 

Yrd. Doç. Dr. Recep NİȘANCI 

yaptı. Sayın NİȘANCI 

konușmasında;

 İmar Uygulamalarında karșılașılan 

problemlere ilișkin açıklamalarda 

bulundu. Arsa ve arazi düzenleme 

yapma yetkisinin Valilik (İl özel 

idaresi), Belediyeler, TOKİ, 

Özelleștirme İdaresi Bașkanlığı, 

Karayolları Genel Müdürlüğü gibi 

farklı kurulușlarda bulunduğunu 

ve Tașınmaz sahiplerinin istemi 

ile de arazi ve arsa düzenlemenin 

yapıldığını belirterek çok bașlılığa 

dikkat çekti. 

İmar planı uygulamasında yapılan 

genel hataların neler olduğu ve imar 

uygulama yöntem seçimi, düzenleme 

sınırının belirlenmesi, yoldan ihdas ve 

imar parsellerinin olușturulmasında 

yapılan genel hatalar üzerinde 

örnekler verdi.

 3194/18, 2981/3290/3366- Ek 

1 ve Islah imar planı uygulaması 

10/C yasa maddelerine ilișkin 

İmar uygulama yöntemi olarak 

seçilmesinde aranılacak kriterlerin 

neler olduğundan, Medeni Yasanın 

625.maddesine göre hisseli yerlerde 

hisse çözümüne yönelik uygulama 

yapılabilmesi için tüm hissedarların 

muvafakatinin alınması gerektiği 

hususlarını belirtti. 

Yoldan ihdas nedir? Yoldan ihdas 

tescili kimin adına yapılır? Yoldan 

ihdas neresidir? Alanı nasıl belirlenir? 

DOP kesintisi yapılmalı mı? Müstakil 

parsel olușturulmalı mı? Sorularına 

cevaplar vererek ve yapılan yanlıș 

uygulamalar ve ortaya çıkan 

sorunlardan, bu sorunlara ilișkin 

Danıștay kararlarından, yasalarda 

kapanan yollarla ilgili hükümlerden 

ve kimler adına tescilinin yapılacağı 

konularını dile getirdi. İmar planı 

yapılmıș bir bölgede yeniden 

imar uygulaması yapılabilirliğini 

irdeleyerek, arazi ve arsa 

düzenlemesi șeklinde yapılan imar 

planı uygulamalarında idari yargıya 

bașvuru süresinden bahsederek 

sunumunu tamamladı.

Panelin son konușması Bahadır 

ÜNSAL tarafından yapıldı. Sayın 

ÜNSAL Tapu Planları Tüzüğünde 

yer alan Bağımsız Bölüm Planları ile 

Vaziyet Planlarının hazırlanması ve 

TUS uygulamasına örnek bir dosya 

sunarak, aplikasyon projesinin nasıl 

hazırlanması gerektiğini ve TUS 

uygulamasının yapılması sürecini 

aktararak harita mühendislerinin bu 

alanda yürütmesi gereken konulara, 

yetki ve sorumluluklarına dikkat çekti.

Panelin ikinci bölümünde soru ve 

cevaplar kısmına geçildi. Katılımcılar 

tarafından, İmar Planı Uygulamaları, 

Bağımsız Bölüm Planları ve Vaziyet 

Planlarının hazırlanması, uygulaması, 

Teknik Uygulama Sorumluluğu 

(TUS), Lisanslı Harita Mühendislerinin 

yetki ve sorumlulukları, Kentsel 

Dönüșüm, Parselasyon planlarının 

hazırlanması ve uygulanması, Planlı 

Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 

uygulanmasındaki yașanılan sıkıntılar 

vb. konular dile getirildi. Panel 

yöneticisi ve panelistler tarafından 

sorulara yanıtlar verildi, açıklamalar 

yapıldı. 

Saat 10.00’da bașlayan etkinlik 

saat 14 00’de son buldu. Verimli 

geçen etkinliği yerel yazılı ve görsel 

basın büyük ilgi ile izledi, ertesi gün 

etkinlik haberleri ayrıntılı olarak yerel 

yazlı basında geniș yer buldu. Ayrıca 

yerel bir TV kanalı Oda bașkanımız 

Sayın A.Fahri ÖZTEN ile panel 

sonunda bir röportaj yaptı. Etkinliğin 

hazırlanmasında katkı ve emeği 

geçen herkese, Alanya Belediyesine 

ve Antalya Șubemize teșekkür 

ederiz.
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Antalya Șubemizce düzenlenen 

“Tapu Planları Tüzüğü ve TUS” 

konulu panel 28 Ekim 2010 tarihinde 

Antalya AKM’de gerçekleștirildi. 

Oda Genel Bașkanımız Ali Fahri 

ÖZTEN’in yürütücülüğünde 

gerçekleștirilen panele; Teknik 

Araștırma ve Uygulama Genel 

Müdürü Osman İYİMAYA, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdür Yardımcısı 

Nihat ȘAHİN, Odamız önceki dönem 

Oda Bașkanlarından ve HKMO 

Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemeleri 

Komisyonu Bașkanı Hüseyin ÜLKÜ 

konușmacı olarak katıldılar.

Panel bașlangıcı öncesi Antalya 

Șube Bașkanı Sayın Ali TOPDEMİR 

katılımcıları selamlayarak panel 

hakkında kısa bir açıklama yaptı. 

Panelin önemine vurgu yaptı 

ve panelistleri davet etti. Panel 

yürütücüsü sayın Ali Fahri ÖZTEN 

konușmasına katılımcıları Oda 

adına selamlayarak bașladı ve Tapu 

Planları Tüzüğü ile TUS konularında 

Odamızın bugüne değin yürüttüğü 

çalıșmaları özetle aktardı. Sayın 

ÖZTEN konușmasında gelinen 

sürecin değerlendirilmesinin yanı sıra 

önümüzdeki dönemde yapılması 

gereken konulara vurgu yaparak, 

bu hususların öne çıkartılması ve 

tespitlerin yapılmasının önemine 

değindi. Meslek alanımızla ilgili 

bugüne değin eksik kalan alanlarda 

mevzuat düzenlemelerinin 

yapılmasının kaçınılmaz olduğunu 

belirtti.

Son birkaç yıldır hızlı adımlar 

atılan arazi toplulaștırması-kırsal 

alan düzenlemesi çalıșmalarına 

da değinen ÖZTEN konuyla 

ilgili; “Ülkemizde bugüne dek, 

yaklașık 50 yılda 1 milyon ha 

alanın toplulaștırılması yapılmıșken 

sadece bu yıl 2 milyon ha arazinin 

toplulaștırılmasının hedefl endiği 

ifade edilmektedir. Diğer taraftan 

toplulaștırma yapılması gerekli alan 

ise yaklașık olarak 14 milyon ha 

olarak belirtilmektedir. (Bunun 8.5 

milyon ha’ı sulu ve 5.5 milyon ha’ı 

da kuru alanlar olușturmaktadır) 

Hedefin yüksek tutulduğu 

görülmektedir. Kısa sürede bu 

büyüklükte bir alanda toplulaștırma 

yapılması beraberinde bazı sıkıntıları 

getirmektedir. Hem özel sektör hem 

de kamu birimlerimiz doğal olarak 

yoğun bir ortamla karșılașmıșlardır. 

Burada altı çizilmesi gereken 

en önemli konu Toplulaștırma 

Mühendislik Hizmetlerinde “Proje 

üretimi” ile üretilen projenin “yapım 

ișinin” birbirine karıștırılmaması 

gerekliliğidir. Proje hizmetlerindeki 

“müellifl ik” olgusu ile yapım 

ișindeki “fenni mesul” yetki ve 

sorumlulukları karıștırılmamalıdır.” 

değerlendirmelerini yaptı. 

Konușmasında, yaygınlaștırılan 

yükseköğrenime ilișkin Sayın 

TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ
VE TEKNİK UYGULAMA 
SORUMLULUĞU (TUS) 

PANELİ YAPILDI

50 yılda 1 milyon ha alanın 

toplulaștırılması yapılmıșken 

sadece bu yıl 2 milyon ha 

arazinin toplulaștırılması 

hedefl endi
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ÖZTEN; “1 yıl içerisinde 22 yeni 

üniversite açılmıștır. Anayasamızın 

130. maddesi üniversitelerin 

kurulușu ile ilgili bir maddedir. 

Yeni bir üniversitenin kurulması ve 

bölümlerin açılmasını “.. ülkenin 

gereksinimlerine uygun insan 

gücü yetiștirme..” ve “..üniversite 

kavramına yakıșır bir eğitim - öğretim 

vermesi..” gibi nitelikli koșullara 

bağlamaktadır. Üniversiteler açılırken 

hangi bilimsel veriler ıșığında bu 

süreç ișletilmektedir? Mühendis ve 

mimarlarda ișsizlik oranı belli iken 

hele de altyapı yönünden eksikliği 

tartıșmasız olan yeni bölümlerin 

açılmasının anlamı nedir? Açılan 

üniversitelerde altyapı ve donanım 

eksikliği ortaya çıkmaktadır. 

Üniversitelerde 3 milyon 600 bin 

genç var. Bunun 350 bini mimar, 

mühendislik bölümlerinde okuyor. 

Bu bölümlerden de her yıl 35 bin 

kiși mezun oluyor. Peki bu insanlar 

mezun olduktan sonra hangi alanda, 

hangi çalıșmaları yürütecek?” 

ifadelerinde bulundu. 

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdür Yardımcısı Nihat ȘAHİN 

konușmasında, Tapu Planları Tüzüğü 

ve bu konuda Bakanlık tarafından 

03.08.2009 tarihinde çıkartılan 

genelge’yi birlikte değerlendirdi. 

Sayın ȘAHİN ayrıca “vaziyet planı 

ve cins değișikliği” konularında 

ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Kat 

Mülkiyeti yasasında yapılan son 

değișiklikle yerel yönetimlerin Yapı 

Kullanma İzin Belgesini vermeden 

önce ilgili parselde gerçekleștirilen 

yapılara ait son durumun serbest 

çalıșan harita mühendislerince 

mevzuat gereği gerekli ölçümlerin 

yapılarak ebatlı krokilerinin-röleve 

ölçülerinin hazırlanmasını ve Belediye 

ye verilmesi gerektiği hususlarını 

vurguladı. Lisanslı Harita Kadastro 

Mühendisleri ve Büroları’nın sınavına 

ilișkin İdare mahkemenin yürürlüğün 

durdurulması yönünde verdiği 

karara değindi. Sayın ȘAHİN ayrıca 

kadastro çalıșmaları hakkında kısa 

bilgilendirme de bulundu. Yenileme 

çalıșmalarına değindi.

Teknik Araștırma Genel Müdürü 

Osman İYİMAYA konușmasında 

özetle; İmar Kanununun 28. maddesi 

ile Kat Mülkiyeti yasasında yapılan 

değișiklikler ve “Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliği”ndeki son 

değișikliklere değindi. Sayın İYİMAYA 

ayrıca Yapı Denetim Kanununda 

yapılması planlanan değișikliğe 

de değinerek; bu alanda gerek 

aplikasyon projesinin hazırlanması ve 

gerekse uygulanması așamalarında 

harita mühendislerinin yetki ve 

sorumluluklarını anlattı ve 1 Ocak 

2011 tarihi ile Yapı Denetim 

Kurulușlarının tüm illerde uygulamaya 

konulacağını belirtti. Mevzuatta 

eksik görülen bu alanlara ilișkin 

yasal düzenlemelerin yapılması 

sürecinde Oda ile birlikte çalıșmaların 

sürdürülmesinin önemini dile getirdi.

HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 

Düzenlemeleri Komisyonu Bașkanı 

Sayın Hüseyin ÜLKÜ konușmasında 

Tapu Planları Tüzüğü ve Kat 

Mülkiyeti Yasasına değinerek harita 

mühendislerine düșen görev ve 

sorumluluklara açıklık getirdi. Sayın 

ÜLKÜ Bağımsız Bölüm Planları ve 

Vaziyet Planlarının hazırlanması ve 

uygulanması konularında detaylı bilgi 

aktardı.

Panelin ikinci bölümünde soru ve 

cevaplar kısmına geçildi. Katılımcılar 

tarafından, Bağımsız Bölüm Planları 

ve Vaziyet Planlarının hazırlanması ve 

uygulanması, LİHKAB ve Mahkeme 

kararı, Teknik Uygulama Sorumluluğu 

(TUS), Lisanslı Harita Mühendislerinin 

yetki ve sorumlulukları, Parselasyon 

planlarının hazırlanması ve 

uygulanması, Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliğinin uygulanmasındaki 

yașanılan sıkıntılar vb. konular 

dile getirildi. Panel yöneticisi ve 

panelistler tarafından sorulara yanıtlar 

verildi, açıklamalar yapıldı. 

Verimli geçen etkinliğin 

hazırlanmasında katkı ve emeği 

geçen herkese ve Antalya Șubemize 

teșekkür ederiz.

1 Ocak 2011 tarihi ile Yapı 

Denetim Kurulușlarının 

tüm illerde uygulamaya 

konulacak
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1987 yılından bu yana düzenlenen 

ve on üçüncüsünün 2011 yılında 

Ankara’da yapılması planlanan 

kurultayımızın Danıșma Kurulu 

Toplantısı Genel Merkez Yönetim 

Kurulu, Șube Bașkanları, 13. THBT 

Kurultay Bașkanı, 13. THBT Kurultay 

Yürütme Kurulu Bașkanı, STBK 

ve diğer komisyon Bașkanları, 

Eski Kurultay Bașkanları, Eski 

Kurultay Yürütme Kurulu Bașkanları, 

Odamızın TMMOB Yönetim 

Kurulu Üyesi, Denetleme ve Onur 

Kurullarımızın temsilcileri ve Kurultay 

Yürütme Kurulunun da katılımıyla 

9 Ekim 2010 Cumartesi Günü 

HKMO İstanbul Șubemizin toplantı 

salonunda gerçekleștirildi. 

Açıș konușması Kurultay Bașkanı 

Sn. Prof.Dr. Muhammet ȘAHİN 

tarafından yapılan Danıșma Kurulu 

toplantısında, Oda Bașkanımız Sn. 

A. Fahri ÖZTEN tarafından da kısa 

bir hoș geldiniz konușması yapıldı. 

Kurultay Yürütme Kurulu Bașkanı 

Sn. Prof. Dr. Fatmagül BATUK’un 

Kurultay Yürütme Kurulu çalıșmalarını 

özetlediği toplantıda; Kurultayın 

sloganı, ana teması, oturum konuları 

ve içeriği ile Kurultay kapsamındaki 

sosyal etkinlikler görüșüldükten 

sonra genel görüș ve öneriler 

alınarak toplantı sonlandırıldı.

13. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı Danıșma 
Kurulu Toplantısı 
İstanbul’da Yapıldı

20/08/2010 Tarihinde K.Maraș’ta 

Özel Bir Firma tarafından verilen 

yemekli tanıtım toplantısı sonunda 

K.Maraș Harita Mühendislerine 

CORS Eğitimi verildi. 42 Harita 

Mühendisinin katıldığı yemekli 

toplantı sonunda CORS 

sistemlerindeki gelișmeler ve 

yenilikler uzmanlar tarafından 

harita mühendislerimizle paylașıldı. 

uygulamalı eğitimin de yapıldığı 

toplantı sonunda 9502 sicil numaralı 

üyemiz Ziya Han KAPTANOĞLU 

katılan tüm harita mühendislerine 

teșekkür etti. 

K.Maraș’ın Harita 

Mühendisleri CORS 

Eğitiminde Buluștu.
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ANTALYA BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ 

ZİYARET EDİLDİ

İlk görüșme Büyükșehir belediyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı 

meslektașımız sayın Ali ÖZKAYACAN 

ile yapıldı. Görüșmede Șube 

ve Oda çalıșmaları hakkında 

kısa bir bilgilendirme yapıldı. 

Meslektașlarımızın belediyelerde 

etkin görev almalarının önemine 

vurgu yapıldı. Yerel yönetimlerde 

Harita ve Kadastro Mühendislerinin 

çeșitli birimlerde görev almalarının 

gerekliliği yanında “Harita 

Müdürlüğü” kadrolarının “Norm 

Kadro” kapsamında değiștirilmesinin 

yanlıș bir uygulama olduğu belirtildi. 

Meslektașımız ve Odamız üyesi sayın 

Ali ÖZKAYACAN yapılan ziyaretten 

dolayı Odamıza ve Șubemize 

teșekkürlerini sundu ve mesleğimize 

ve Oda çalıșmalarına gerekli katkı ve 

desteği vermekte olduğunu bundan 

sonrada vermeye devam edeceğini 

ifade etti. Ardından Büyükșehir 

Belediye Bașkanı ziyaret edildi.

Büyükșehir Belediye Bașkanı 

sayın Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN 

ile yapılan görüșmede, Akdeniz 

Üniversitesi rektörlüğü görevinde 

olduğu gibi belediye bașkanlığı 

görevinde de aynı bașarıyı 

göstereceklerini ve bu yönde așırı 

bir beklentinin olduğu, günümüzde 

önemle yer tutan Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) konusunda Odamız 

sekreteryasında yürütülen “TMMOB 

CBS Kongresi”nin Kasım 2011 

de Akdeniz bölgesinde-Antalya 

da yapılmasının anlamlı olacağı ve 

belediyenin katkı ve desteğinin önem 

tașıdığı, TMMOB CBS Kongresi’nin 

niteliği, içeriği, katılımı, Bilișim ve 

Teknoloji Fuarı, kamu kurum ve 

kurulușlar ile yerel yönetimlerin 

katılımı hakkındaki bilgiler, Antalya 

Büyükșehir Belediyesi İmar 

Yönetmeliği’ndeki TUS konusunda 

Harita Mühendislerinin yetki ve 

sorumluluğu ile Oda ve Șubemiz 

çalıșmaları Oda Bașkanımız A.Fahri 

ÖZTEN tarafından dile getirildi.

B.Șehir Belediye bașkanı sayın 

AKAYDIN, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. Sayın 

AKAYDIN meslek odaları ile böylesi 

etkinliklerde birlikte olmalarını 

önemsediklerini, “TMMOB CBS 

Kongresi”nin Kasım 2011 de Antalya 

da yapılması için katkı ve destek 

olacaklarını, harita mühendislerinin 

yerel yönetimlerdeki yetki, görev 

ve sorumluluklarının bilincinde 

olduklarını ifade etti. Sayın AKAYDIN 

Odamıza Antalya Belediyesi adına 

șükran plaketi verdi. 

Oda Genel Bașkanımız A.Fahri ÖZTEN, Örgütlenme Sekreterimiz Özkan TALAY, Antalya Șube Bașkanımız Ali 

TOPDEMİR, Șube Yazmanımız Ümit ERTÜRK, Șube saymanımız Kazım AY, Antalya Büyükșehir Belediyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı meslektașımız Ali ÖZKAYACAN ile belediye bașkanı sayın Prof. Dr. Mustafa 

AKAYDIN’ı 16 Temmuz 2010 tarihinde ziyaret ettiler.
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Oda Yönetim Kurulumuz ( Genel 

Bașkanımız A.Fahri ÖZTEN, 2. 

Bașkanımız Hacı Hasan TUZCU, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Metin 

EREL, Burak KUKUL ve Raziye 

BÜYÜKDEMİR) Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü’nü 20 Eylül 2010 

tarihinde ziyaret etti. Ziyarette Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürü sayın 

Mehmet Zeki ADLI, Genel Müdür 

Yardımcıları sayın Nihat ȘAHİN ve 

sayın Ömer Ali AMBAR ile ortak bir 

görüșme yapıldı. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

ile yapılan ziyaret ve sonrası 

görüșmede; 

Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları 

ile ilgili uygulamanın bașlatılmasının 

ardından, LİHKAB faaliyetleri 

hakkında sözleșme düzenlenmesi, 

SHKMM hizmetleri, mesleki denetim, 

hizmet alanları, LİHKAB’ların 

kurulma alanları ve Odamızca 

yayımlanan genelge hakkında genel 

bir değerlendirme yapıldı. LİHKAB 

sürecinin yakından incelenerek 

meslek, meslektaș ve ülke yararı 

yönünden değerlendirilmesinin 

gerekliliği dile getirildi.

Kamu İhale Yasası’nın yürürlüğe 

girdiği 2003 yılından bu yana 

yașanan sıkıntılar ifade edilerek, 

ihale așamasında ve uygulamalarda 

karșılașılan sorunlar Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 

yoğun bir șekilde devam eden ihale 

süreci, gündeme gelen sıkıntılar, 

SHKMMB lerin dile getirdiği sorunlar 

üzerine genel bir değerlendirme 

yapıldı. Oda olarak yașanılan süreci 

incelemek ve değerlendirmek ve 

çözüm önerileri olușturmak üzere 

Odamız Genel Merkezi bünyesinde 

olușturulan “Özel Sektör Komisyonu” 

ve çalıșmalarına değinilerek, özellikle 

mühendislik hizmetlerinden olan 

proje hizmetleri ile yapım ișlerinin 

birbirinden ayrılması gerektiği 

hususunda Odamız görüș ve 

önerileri aktarıldı.

Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan 

“Tașınmaz Değerlemesi Çalıștayı”nın, 

Odamızca 2011 yılı içerisinde 

TKGM ve ilgili diğer ve kurulușların 

katkılarıyla gerçekleștirilecek olan 

“Kırsal Kentsel Alan Düzenlenmesi 

ve Tașınmaz Değerlemesi” konulu 

kurultaya katkı sağlayacak yönde 

sonuçlandırılmasının önemli olduğu 

belirtildi. Tașınmaz Değerleme 

konusunda önemli çalıșmaların 

yapılması gerekliliği dile getirilerek 

Oda ve TKGM’ ne önemli görev ve 

sorumluluklar düștüğü, çalıșmaların 

ve uygulamaların çok yönlü yapılması 

ve değerlendirilmesinin kaçınılmaz 

olduğu vurgulandı. 

Ayrıca 01.10.2010 tarihinde 

Diyarbakır Șubemizce 

gerçekleștirilecek olan ve diğer 

șubelerimizce de gerçekleștirilmesi 

planlanan “Toplulaștırma Forumu” 

içeriği hakkında bilgi verilerek, 

Arazi Toplulaștırması ve Tapu-

Kadastronun ilișkisinin nitelendirmesi 

ile karșılașılan sorunların ve çözüm 

yollarının belirlenmesinde TKGM’ nün 

katkı vermesinin önemli olduğu ifade 

edildi. 

Tapu Planları Tüzüğü, Vaziyet 

Planı, Bağımsız Bölüm Planı ve Kat 

Mülkiyeti Yasası’ndaki değișiklik 

sonrası yayımlanan “Genelge” ile 

uygulamanın bașarılı bir șekilde 

sürdürülmesi amacıyla Oda 

tarafından düzenlenecek etkinlikler 

ile TUS, İmar Uygulamaları, CBS 

vb. diğer konuların da yer aldığı 

Oda etkinliklerine TKGM’ce katkı 

verilmesinin önemi vurgulandı. 

TKGM’ce belirtilen Oda etkinliklerine 

katkı ve katılım yönünde duyarlı 

davranıldığını ve aynı duyarlılığın 

devam etmesi gerektiği belirtildi.

ODAMIZ TAPU VE KADASTRO 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ 

ZİYARET ETTİ
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olarak kullanması engellenmeye 

çalıșılmaktadır. “Yerindelik 

denetiminin yapılamayacağı” 

ifadesinin Anayasa’ya tașınması, 

sermaye yanlısı ve özelleștirmeci 

hükümetlerin sürpriz yargı 

kararlarına karșı ellerini daha da 

güçlendirecektir.

Bizler 12 Eylül ile hesaplașmak 

adına, 12 Eylül askeri darbesinin 

kurumlarını, ruhunu ve yöntemlerini 

bünyesinde barındıran bir Anayasa 

paketine gönül rahatlığıyla “Hayır” 

diyoruz. 12 Eylül 1980’den sonra 

darbecilerinin peșinden giderek 
12 Eylül 1980 Anayasası’na “evet” 
deme çağrısı yapan tüm tarikat ve 
cemaatlerin içinde bulunan siyasilerin 
bugün “12 Eylül ile hesaplașma” 
taklidi yaparak referanduma “evet” 
kampanyası yürütmeleri siyasi bir 
ikiyüzlülüğün göstergesidir. 

12 Eylül 1980 fașizmine bugüne 
dek bedeller ödeyerek direnmiș 
olan emekçiler, halktan yana olan 
aydınlardır. Bugün “geçmișle 
hesaplașma” diyerek toplumun 
emeğini, geleceğini satan, toplumun 

değil, sermayenin refahını düșünen, 

30 sene önce darbeyi alkıșlayanlar, 

ondan nemalananlardır. 

ANAYASA DEĞİȘİKLİĞİNE 

DİYORUZ, ÇÜNKÜ...

Siyasal iktidarın “demokratik ve 

sivil Anayasa düzenlemeleri” iddiası 

halkı sermayeye tutsak etmekte ve 

küresel kapitalizmin özgürlüklerini 

güvence altına almaktadır. Siyasal 

iktidar düzenlediği Anayasa 

değișiklik paketi ile piyasalaștırma, 

özelleștirme, doğal varlıkların satıșı 

ve emeği güvencesizleștirmeye 

yönelik uygulamalarına anayasal 

güvence sağlamaya çalıșmaktadır. 

Talan ekonomisinin önünde hiçbir 

engel istemeyen siyasal iktidarın bu 

oyununda gerçekleri görüyor ve bu 

oyunu onaylamıyoruz.

Siyasal iktidarın Anayasa değișiklik 

paketi, demokratik bir Anayasayı 

ifade etmemektedir. 12 Eylül 2010’da 

“evet” denilmesi istenen Anayasa, 

aslında 12 Eylül Anayasası’nın 

uzantısıdır. İktidarın yapmak istediği 

değișiklikler 12 Eylül Anayasası’nı 

ortadan kaldırmak değil, onu küresel 

kapitalizmin ve sermayenin çıkarı 

doğrultusunda “revize” etmektir. 

Böylesi bir çabayı “12 Eylül ile 

hesaplașma” olarak değerlendirmek, 

12 Eylül’de ișkencelerden geçen, 

idam sehpalarına bașı dik bir biçimde 

çıkan binlerce ilerici ve onurlu 

insanımıza, büyük bir saygısızlıktır. 

1970’li yıllar, küresel finans 

kapital ve ișbirlikçisi yerli kapital 

sahiplerinin sömürü düzenine 

karșı toplumda yükselen sosyal 

muhalefeti ve mücadeleyi 

bastırmak, emperyalizmin ve küresel 

kapitalizmin yeni programlarını 

hayata geçirebilmek için açık 

fașizmin uygulandığı bir dönemin 

adıdır. Bir ülkenin özgür ve aydınlık 

geleceğinin karartılması için kabul 

ettirilen 12 Eylül Anayasası bu 

dönemin ürünüdür. 

Anayasa değișiklik paketi 12 Eylül 

darbesiyle kurulan, siyasi iktidarlar 

tarafından o günden bu zamana 

ideolojik baskı aygıtı olarak kullanılan 

anti-demokratik kurumları ortadan 

kaldırmayı değil, siyasi egemenlik 

altına almayı; emekçilerin, sermaye 

karșısındaki gücünü kırmayı 

amaçlamaktadır. 

Yargı da siyasal iktidarca, neo-

liberal politikalarını hayata geçirmek 

için bir engel olarak görülerek, 

sözde “demokratik” Anayasa 

değișikliği ile zapt-u rapt altına 

alınmaya çalıșılmaktadır. Anayasa 

değișikliğine ilișkin düzenlemede, 

Anayasa’nın yargı yetkisinin 

idari eylem ve ișlemlerin hukuka 

uygunluğunun denetimi ile sınırlı 

olduğu vurgulanarak, “Bu yetki hiçbir 

surette yerindelik denetimi șeklinde 

kullanılamaz” cümlesi ekleniyor. 

Buna göre, bașta özelleștirme 

uygulamalarında olmak üzere 

yargının hükümetin ișlemlerine 

ilișkin verdiği iptal ve yürütmeyi 

durdurma kararlarında, “kamu 

yararı ve yerindelik ilkesi”ni dayanak 

   

...Düșmesin 

bizimle yola: 

evinde ağlayanların göz yașlarını 

boynunda ağır bir zincir gibi 

tașıyanlar! 

Bıraksın peșimizi 

kendi yüreğinin kabuğunda 

yașayanlar!...

Bizler bu ülkenin onurlu 

ve aydın mühendisleri 

olarak; mühendisliği, bilimi 

ve teknolojik ilerlemeyi 

emekçi halktan yana, 

onun mutluluğu ve ülkenin 

kalkınmasında temel olgu 

olarak görüyor ve bu bilinçle 

referandumda hayır diyoruz. 
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Seçim Yasası’yla ilgili düzenlemeler... Yok!

Siyasi partilerde lider sultasını kıracak birkaç satır... Yok!

Dokunulmazlığın sınırlanması... Yok!

Düșünce, ifade ve gösteri özgürlüklerinin genișletilmesi... Yok!

Memura grev, öğrencilere eșit ve parasız eğitim, hastalara eșit ve parasız tedavi hakkı... Yok!

Hızlı ve adil yargılanma hakkı... Yok!

Emeğin sömürülmesine önlem... Yok!

Vergi mükellefinin kümesteki kaz gibi yolunmasına engel... Yok!

AKP’nin bașının belada olduğu HSYK’nın ve Anayasa 

Mahkemesi’nin yapılarının neo-liberal politikaların 

uygulamaya geçmesinde engel teșkil etmeyecek bir 

yapıya sahip olacak șekilde değiștirilmesi...

Bu Anayasa paketi, kimin sorununu çözecek? 

Halkın mı, siyasal İktidarın mı?

Bizler bu ülkenin onurlu ve aydın mühendisleri olarak; 

mühendisliği, bilimi ve teknolojik ilerlemeyi emekçi 

halktan yana, onun mutluluğu ve ülkenin kalkınmasında 

temel olgu olarak görüyor ve bu bilinçle referandumda 

hayır diyoruz. Bugün 82 Anayasa’nın hala üzerimizde 

kara bulut gibi dolașan ruhunun, tüm kurumlarıyla birlikte 

tarihin çöplüğüne gönderildiği, özgürlükçü, eșitlikçi 

halktan yana bir Anayasa değișikliğinin gerekli olduğunu 

ifade ediyoruz. 

Hiçbir demokratik kitle örgütü, meslek odası, akademi veya sivil toplum 

kurulușunun görüșü alınmadan hazırlanan Anayasa paketinde: 

Peki ne var?

Sen de çıkar 

göğsünün kafesinden yüreğini; 

șu güneșten 

düșen 

ateșe fırlat; 

yüreğini yüreklerimizin yanına at! 

HKMO 
Ağustos 2010
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Yeni dünya düzeninde özelleștirme 

uygulamaları uluslarüstü șirketlerin, 

kalkınmakta olan ülkelerin enerji, 

telekomünikasyon, ulașım gibi altyapı 

sektörlerine hakim olabilmeleri için 

uygulamaya soktukları bir politikadır. 

1980’den bu yana, özelleștirme 

propagandası, kamu tesislerinin ve 

hizmetlerinin devletin sırtında yük 

olduğu iddiasıyla ortaya atılmıș, 

ancak zaman içinde gerçek yüzünü 

göstermiștir. Bugün özelleștirme 

yarıșı enerji ve telekomünikasyon 

sektörleri üzerinde yoğunlașmaktadır. 

Küresel kapitalizmin en önemli kâr 

alanı olarak gördüğü enerji alanında 

ülkemizde yașanan özelleștirme 

süreci hızla devam etmektedir. 

1993 yılına kadar Türkiye Elektrik 

Kurumu (TEK) eliyle yürütülen 

elektrik üretim, dağıtım ve iletiminin 

parçalara ayrılarak satıșının 

kolaylaștırılmasında programlar 

adım adım uygulanmaktadır. İlk 

olarak TEK’in bütünlüklü yapısı iki 

ayrı șirkete dönüștürülerek (TEAȘ ve 

TEDAȘ) sürece bașlandı. Anayasal 

ve yasal düzenlemeler devreye 

sokuldu ve bu kapsamda 2001 

yılında çıkarılan 4628 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu ile birlikte kamu 

hizmeti olarak yürütülen bu alan ticari 

bir alana dönüștürülerek, sermayenin 

giriși sağlandı. 

2004 yılında Türkiye Elektrik Dağıtım 

A.Ș. (TEDAȘ)’nin özelleștirme 

programına alınmasıyla, belirlenen 

21 dağıtım bölgesinden 20’sinde 

özelleștirme süreci bașlatıldı. 2008 

yılından bu yana, 3 yıl içerisinde, 20 

elektrik dağıtım bölgesinin yapılan 

son özelleștirmelerle birlikte 16’sı 

özelleștirildi.

9 Ağustos 2010 tarihinde 

gerçekleștirilen ihalelerle birlikte 

Türkiye’nin en büyük dağıtım bölgesi 

olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ș. 

(BEDAȘ), üçüncü büyük dağıtım 

bölgesi olan Gediz Elektrik Dağıtım 

A.Ș. (GEDAȘ), Dicle Elektrik Dağıtım 

A.Ș. (DEDAȘ) ve Trakya Elektrik 

Dağıtım A.Ș.’nin satıșları yapıldı.

Bugüne kadar kamu ișletmesi 

sıfatıyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ș. 

(TEDAȘ) 22 bin çalıșanıyla elektrik 

dağıtım ve faturalandırma ișlemlerini 

tek bașına yürütürken bugün gelinen 

noktada, elektriğin üretimi kamu 

ve özel sektöre ait santrallerde 

gerçekleștirilirken, dağıtım ișlemi 

devlet değil özel sektör tarafından 

yapılmaktadır.

FATURA YİNE
HALKA KESİLİYOR
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Enerji alanında yaratılan bu durum, 

elektriğin insanca yașamda asgari bir 

gereksinim olduğu olgusu yanında, 

bu alanın ülke kalkınmasında, 

gelișmesinde, özgürleșmesinde ve 

de bağımsızlığındaki önemi gözden 

kaçmaktadır. İnsanların talebi 

sadedir; yalnızca elektriğe kesintisiz 

ve ucuz ulașmaktır. 

Yapılan ihalelerde dikkat çeken ve 

göz ardı edilmemesi gereken diğer 

bir konu aynı șirketlerin birden çok 

bölgenin ihalesini almıș olmasıdır. Bu 

durum 2012 itibariyle fiyatlandırma 

konusunda da serbest hale 

gelecek olan sermaye gruplarının, 

bölgelerinde tekel haline getirilmeleri 

demektir. Örneğin toplam 6.2 

milyon kullanıcıya hizmet sağlayan 

BEDAȘ ve GEDAȘ aynı ortaklık 

tarafından alınmıștır. Türkiye’nin 

en büyük dağıtım bölgelerindeki 

idarenin, halkın enerjiye ulașmasının 

sermayenin inisiyatifine bırakılması 

kamu düzeni ve kamusal anlayıș 

açısından son derece sakıncalıdır.

Ülkenin kalkınmasında ve 

gelișmesinde stratejik öneme sahip 

iç kaynakların, enerji alanında da 

halkın mutluluğu ve kamu yararı 

doğrultusunda politikalar üreterek 

kullanılması gerekmektedir. Ülkenin 

iç dinamikleri yönünden devasa 

öneme sahip kaynak ve ișletmelerin 

özelleștirme politikaları çerçevesinde 

ticari pazara dönüștürülerek 30-

40 yıllık gelirlerine bugünden el 

koymak sosyal devlet anlayıșı 

ile örtüșmemektedir. Ülke varlık 

ve tesislerinin artan bir ivme ile 

görücüye çıkartılarak satılması 

geleceğin sıkıntı ve sancılarla dolu 

olacağını șimdiden göstermektedir.

Küresel ısınmanın sonuçlarının 

hissedilmesiyle birlikte tüm dünyada; 

enerji politikaları, enerji üretiminde 

kullanılan fosil yakıtların azaltılması, 

șirketlere uygulanan denetimin 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 

Anonim Șirketi’nin (TETAȘ), 1 

Ekim-31 Aralık 2010 tarihleri 

arasında geçerli olacak șekilde, 

toptan elektrik satıș fiyatlarında 

yüzde 20,35 oranında yaptığı 

indirime ilișkin Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulunun (EPDK) 

vereceği karar beklenirken, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Taner Yıldız’ın da “toptan elektrik 

fiyatlarındaki indirimin șu an için 

vatandașa yansıyacak șekilde 

görünmediği’’ açıklamasını yaptı.

EPDK’nın 23 Haziran 2010’da 

elektrik fiyatlarında yüzde 3,20 

ile yüzde 4,49 oranında indirim 

yaptığını, ancak daha sonra indirimi 

geri çektiğini, karar değișikliğine 

de șirketlerin maliyetlerindeki son 

değișimleri gerekçe gösterdiğini 

belirten Engin, șunları kaydetti:

“Elektrik toptan fiyatlarında 

son 3 ay içerisinde 2 kez 

yapılan indirimin tüketicilere 

yansıtılmamasının ardındaki 

gerçekler elektrik dağıtım 

șirketlerine kaynak yaratma, 

fahiș oranda kar sağlama 

girișimidir. Yapılan en küçük 

zam oranı bile tüketicilerin 

faturalarına zaman geçirmeden 

yansıtılırken, indirimlerin aynı 

șekilde yansıtılmaması haksız bir 

uygulamayı ortaya çıkarmıștır. 

Tüketiciler elektrik faturalarındaki 

haksız dolaylı vergilerin yanında, 

fahiș oranda elektrik faturası 

ödemeye mahkum edilmiștir.

EPDK’nın 23 Haziran 2010’da 

elektrik fiyatlarında yaptığı, ancak 

daha sonra geri çektiği indirim ile 

TETAȘ’ın 1 Ekim-31 Aralık 2010 

tarihleri arası geçerli olacak șekilde 

toptan elektrik satıș fiyatlarında 

yüzde 20,35 oranında yaptığı 

indirimler tüketicilerin faturalarına 

yansıtılmalıdır.’’

arttırılması ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelim tartıșmaları 

yürütülürken ve hükümetler sivil 

hareketlerce doğaya, insana zarar 

vermeyen politikalar belirlemeleri 

noktasında zorlanırken, ülkemizde 

bu politikaların sermaye odaklı 

olușturulmasının sürdürülmesi ve 

denetim mekanizmalarının daha da 

azaltılması küresel değișimde ülkemiz 

egemenlerinin direngen tavrını ortaya 

koymaktadır.

HKMO olarak ülke kaynaklarının 

özelleștirme adı altında satılmasına 

karșı olduğumuzu, bugüne kadar 

satılan ülke varlık ve tesislerinin 

kamulaștırılması gerektiğini ifade 

ediyor ve insanı, çevreyi, ekolojik 

dengeyi gözeten enerji politikalarının 

hayata geçirilmesinin gerekliliğini bir 

kez daha vurguluyoruz.

HKMO
Ağustos 2010

Sorulması gereken soru çok basittir ve bellidir; halk için hizmet 

üretmekten uzak olan bu özelleștirme süreci kimin ișine 

yaramaktadır. Bugüne kadar dağıtım ișini almak için milyarlarca 

dolar harcayan, yalnızca son 4 dağıtım bölgesi satıșına yaklașık 

6 milyar dolar aktaracak olan sermayenin, aldığı elektriğin 

üstüne eklediği kârı, bakım ve onarım için yaptığı masrafl arı, 

mevcut yasal düzenlemelerin verdiği olanakla faturalandırmaya 

yansıtacağı açıktır. Bu durumda sermaye palazlanırken, bedel 

yine halka mal edilecektir.
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Türkiye 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Darbesi sonrası 

emperyalizmin istemleri doğrultusundaki ekonomik-

sosyal politikalar ile yukarıdan așağıya yeniden 

yapılandırılmaktadır. AKP de, 12 Eylül Darbesi’nin 

yarattığı ekonomik, sosyal, siyasi yapının bir ürünüdür, 12 

Eylül’ün uzantısıdır.

AKP’nin bugün “değișim” dediği “yeniden yapılanmanın” 

miladı 12 Eylül Darbesi’dir. Özünde 24 Ocak 

Kararları’nda ifade edilen piyasacılıkla, gerici akımların 

güçlendirilmesi olan bu değișimin, gelinen noktada AKP 

iktidarı ile temsil edilen piyasacı ve gerici diktatörlüğe 

doğru geliștiği açıktır.

AKP iktidarı, hazırladığı anayasa değișikliği paketi ile 12 

Eylül’ün yarattığı kurumları ele geçirme ve tekelci iktidarını 

pekiștirerek uzatma gayreti içindedir. AKP’nin öngördüğü 

değișiklikler, 12 Eylül ile Türkiye’ye dayatılan yeni 

liberal politikalar zemininde yürütülen bir yargı-yürütme 

operasyonudur.

Türkiye’nin 12 Eylül ile gerçekten hesaplașan; parasız 

eğitim, sağlık, güvenceli çalıșma ve insanca yașama 

hakkını, her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifade 

edilmesini, bir arada yașamı güvence altına alan yeni 

bir anayasaya gereksinimi olduğu herkes tarafından 

malumdur. Ancak, kimse bize 12 Eylül Anayasası ile 

hesaplașmanın yolu olarak onun devamından bașka 

bir șey olmayan AKP Anayasası’na “evet” demeyi 

göstermesin.

Biz, 12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplașmayan hiçbir 

anayasa değișikliği ile uzlașmayacağız.

Bizlerin istediği;

• Katılımcı, eșitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal, 

laik olan,

• Demokratik hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak 

tanımlandığı,

• Her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifadesini ve bir 

arada kardeșçe yașamı güvence altına alan,

• Yasama, yargı, yürütme ayrılığının demokratik bir 

çerçevede sağlandığı,

• Siyasetin tüm toplumsal dinamikleri kapsamasının 

önündeki seçim barajlarının kaldırıldığı,

• Emperyalizmden her türlü ekonomik, siyasal 

bağımsızlık ile planlama, sanayileșme, kalkınma, 

istihdam ve sosyal refahı bütünlüklü halde içeren,

• Emekçilere grev ve toplu sözleșme hakkını verecek, 

güvenceli çalıșmayı sağlayacak,

• Parasız eğitim, sağlık ve barınmayı kapsayan gerçek 

bir sosyal hukuk devletini öngörecek bir anayasadır.

TMMOB’ye bağlı 18 Odanın Yönetim Kurulu Bașkanı 
23 Ağustos 2010 tarihinde anayasa referandumu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

12 EYLÜL ANAYASASI’NA DA AKP’NİN 

ANAYASASI’NA DA “HAYIR!”

12 EYLÜL ANAYASASI’NA DA AKP’NİN ANAYASASI’NA DA “HAYIR!”
Murat Tașdemir Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Cengiz Göltaș Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Abdullah Zararsız Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Feramuz Așkın Gemi Makineleri İșletme Müh. Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

R. Petek Ataman Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Ali Fahri ÖZTEN Harita Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Levent Tümer İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Hamdi Serdar Harp İnșaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Dündar Çağlan Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Mehmet Besleme Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Mehmet Torun Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Ali Ekber Çakar Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Cemalettin Küçük Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Mehmet Kul Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Oğuz Yılmaz Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Necati Uyar Șehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Melike Anıl Bingöl Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 

Gökhan Günaydın Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Bașkanı 
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Bundan tam 71 yıl önce, 1 Eylül 

1939’da Hitler rejiminin Polonyaya 

saldırmasıyla, insanlık tarihinin en 

yıkıcı savașı olan İkinci Dünya Savașı 

bașladı. Yaklașık altı yıl süren savaș 

52 milyonu așkın insanın ölümüne 

neden oldu. Savașın bilançosu 

sadece bununla da sınırlı değildi. 

Bu korkunç kıyım, arkasında yüz 

milyonlarca yaralı ve sakat, harabeye 

dönmüș șehirler, kasabalar, köyler ve 

mahvolmuș hayatlar bırakarak 1945 

Mayısında sona erdi. 

Savaș sonrası yașanan yıkım, 

yokluk ve trajedileri değerlendiren 

dünya barıșseverleri aynı acıları 

bir daha yașamamak için güçlerini 

birleștirmeye ve yașananları 

anımsayarak geleceğe barıș ve huzur 

içerisinde varabilmek için mücadele 

etmeye karar verdi. 1950 yılında 

Dünya Barıș Konseyinin aldığı kararla 

1 Eylül, Dünya Barıș Günü olarak 

kabul edildi. 

1 Eylül, ortaya çıkıș gerekçesi 

itibariyle doğal olarak savașları 

anımsatmakta, barıș içinde bir 

dünya özlemi yaratmaktadır. Sınıfl ı 

toplumların ortaya çıkmasıyla 

birlikte çıkar çatıșmaları bașlamıș, 

bu durum savașları doğurmuștur. 

Egemenlerin çıkarları uğruna yapıla 

gelen bu savașlarda, insanlık 

tarihi boyunca günümüz dünya 

nüfusunun yarısı kadar insanın 

öldüğü tahmin edilmektedir. Ancak 

eski sömürücü sınıfl arın alașağı 

edilmesiyle ortaya çıkan kapitalist 

sistemin yarattığı savașlar kendinden 

öncekileri aratmaya bașlamıștır. 

Kapitalizmin emperyalizme evrilmeye 

bașlamasının ardından da modern 

barbarlık dönemi bașlamıș, modern 

barbarlar sömürge ülkelere süngü 

uçlarında medeniyet tașımıș, 

ișgal orduları milyonlarca insanı 

katletmiștir. 

I. ve II. Dünya Savașı’ndan hâlâ ders 

alınmadığı görülüyor. Bașta nükleer 

silahlar olmak üzere silahlanma yarıșı 

tırmanıyor. Savaș ve ișgaller sürüyor. 

Her gün yüzlerce insan savaș ve 

çatıșmalarda ölüyor, yaralanıyor.

Silahlara ayrılan kaynaklar 

temel insan gereksinimi olan 

beslenme, barınma, eğitim, sağlık 

hizmetlerinden kesildiği için yoksulluk 

ve yoksunluk insanlığın en temel 

sorunu olarak varlığını sürdürüyor.

1 Eylül gününün Dünya Barıș 

günü ilan edilmesinin ardından 60 

yıl geçmesine rağmen özgürlük, 

kardeșlik ve barıșın tesisi emperyalist 

güçler tarafından halen engelleniyor. 

Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de 

büyük yıkıma yol açan ișgal sürüyor. 

Her gün yüzlerce insan yașamı yok 

ediliyor. Kafkasya’da Ortadoğu’da 

ve dünyanın bașka bölgelerinde 

gerilim ve sıcak çatıșmalar yașanıyor. 

Milliyetçilik ve ırkçılık tırmandırılıyor, 

kardeș halklar birbirine düșman 

ediliyor. Yașama karșı kıyımlar 

giderek artıyor.

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde 

kardeșlik, özgürlük ve barıș içerisinde 

yașamak daha yakıcı bir șekilde 

hissediliyor. Barıșı düș olmaktan 

çıkartıp, yașama hakim olması için, 

gerçek olması için gerekli duyarlılığa 

gereksinim giderek artıyor. 

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası olarak, 1 

Eylül’de, savaș, kan, acı ve 

gözyașının hakim olduğu dünyada 

ve coğrafyamızda barıșın ve 

özgürlüğün yer alması için insanlığın 

duyarlı olması gerektiğini ifade 

ediyoruz. Toplumları, insanları 

ve kardeș halkları birbirine karșı 

boğazlașmaya sürükleyen ırkçılığa, 

șovenizme ve emperyalizme karșı 

barıș ve kardeșlik türkülerinin dalga 

dalga yükselmesinin gerekliliğine 

inanıyoruz. 

Yașanılmakta olan tüm olumsuz 

gelișmelere rağmen inadına barıș, 

inadına kardeșlik ve inadına özgürlük 

dolu bir yașam diyoruz. “1 Eylül 

Dünya Barıș Günü” kutlu olsun.

EYLÜL
DÜNYA BARIȘ GÜNÜ

SAVAȘIN DEĞİL, BARIȘIN YOLUNDA YÜRÜYORUZ: 

Kutlu Olsun1 

HKMO
1 Eylül 2010
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Elektrik Mühendisleri Odası’nın 

9 Ağustos 2010 tarihinde 

gerçekleștirilen elektrik dağıtım 

özelleștirmelerini yargıya götürme 

kararının ardından, EMO’ya yönelen 

saldırgan tutumları kınamak 

amacıyla, TMMOB’ye bağlı 20 

Odanın Yönetim Kurulları Bașkanları 

ortak bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB’ye Bağlı Odalar, 

AKP İktidarı ve Yandaș Medyasının, 

Elektrik Dağıtım Özelleștirmelerini 

Yargıya Tașıyacak Olan EMO’ya 

Yönelik Yürüttüğü Kampanyaya Karșı 

EMO’nun Yanında Olacaktır

9 Ağustos 2010 tarihinde 

gerçekleștirilen elektrik dağıtım 

özelleștirmelerini Türk Mühendis 

ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 

Elektrik Mühendisleri Odası’nın 

(EMO) yargıya tașıma kararının 

ardından, bașta Enerji Bakanı 

olmak üzere AKP Hükümetinin ve 

bu özelleștirmelerde çıkarı bulunan 

rant çevreleri ile medyanın iktidar 

yandașı kesiminin EMO’yu hedef 

alan yakıșıksız, saldırgan tutumu 

kınıyoruz.

EMO’nun, ülkemiz enerji 

politikalarının, iktidar ve rant 

çevrelerinin dar çıkar anlayıșlarından 

uzak bir șekilde, kamu ve toplum 

yararı temelinde belirlenmesini talep 

etmesi, elektrik üretim ve dağıtım 

hizmetlerinin kamunun özerk 

yapılanması içerisinde topluma 

sunulmasını istemesi, EMO’ya 

yönelik yürütülen baskı ve karalama 

kampanyasının bașlıca nedenidir. 

Bu kampanya rant-siyaset-medya 

üçlüsünün, kamu yararından, 

demokrasiden ve hukuktan 

ne anladığını açık bir șekilde 

göstermektedir. 

Anayasa değișikliği paketindeki 

125. madde değișikliği yoluyla 

özelleștirme uygulamaları ve 

daha birçok uygulamayı hukuksal 

denetimin dıșına çıkarmaya çalıșarak 

talancı neo liberal politikaları bir üst 

așamaya tașıma çabasında olan 

AKP Hükümetinin en büyük marifeti, 

ișsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk 

rekorları kırmak ve özelleștirme 

șampiyonluğu yapmaktır. Miting 

meydanlarında Danıștay’ı yuhalatan 

zihniyet ile EMO’nun hukuki yollara 

bașvurmasına karșı gösterilen 

tahammülsüzlük, iktidarın ve 

sermaye çevrelerinin rant temelli 

çıkarlarından kaynaklanmaktadır. 

Bilinmelidir ki, TMMOB ve TMMOB 

‘ye bağlı Odalar ülke, kamu ve 

toplum yararına aykırı konularda 

kamuoyunu aydınlatma ve bu 

aykırılıkları yargıya tașıyarak 

ișlemlerin yargı denetiminden 

geçmesini sağlama hakkına sahiptir. 

Odalarımızın bu yöndeki kamusal 

toplumsal sorumluluklarına yönelik 

iktidar çevrelerinin bazen bir 

Odamıza, bazen bütünümüze yönelik 

tahammülsüz açıklamaları, bizleri bu 

sorumluluklarımızdan asla geri adım 

attıramayacaktır. 

Bizler, Anayasa’da tanımlanan kamu 

kurumu niteliğindeki TMMOB’ye 

bağlı Odaların Yönetim Kurullarının 

Bașkanları olarak, kamusal alanın 

tahribatına karșı, ülkemiz ve 

halkımızın çıkarlarını savunmak 

amacıyla meslek alanlarımızdan 

hareketle, bütün sömürü ve 

usulsüzlüklerin karșısında hukuk 

mücadelemizi sürdüreceğimizi ve 

bütün gücümüzle EMO’nun yanında 

olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. 

14.08.2010 

Çevre Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İșletme Mühendisleri Odası 

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnșaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalurji Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Șehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB’YE BAĞLI 20 ODANIN 

EMO İLE DAYANIȘMA AÇIKLAMASI
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Ülkemizde kapitalist-küreselleșme 

sürecinde, uluslararası ișbölümünün 

sonucuna göre uygulanan 

politikalara paralel olarak eğitim 

politikası da șekillendirilmektedir. 

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde 

de eğitimin piyasalaștırılması adım 

adım örülmektedir. Sermaye odaklı 

bir eğitimin inșaası için “yeniden 

yapılandırma” adı altında üniversiteler 

kamusal hizmet alanları olmaktan 

çıkarılmakta ve bir yatırım alanına 

dönüștürülmektedir. Bu süreçteyse 

öğrenciler birer müșteri gibi 

görülmektedir.

Eğitimin kamusal hizmet dıșında 

tarif edilmesiyle birlikte, kamu 

bütçesinden her geçen yıl 

üniversitelere ayrılan payın azaldığı, 

özel üniversitelerin furya halinde 

açıldığı, üniversite sayılarının ve 

%40-50’lere varan bir oranda bölüm 

kontenjanlarının arttırıldığı bir süreci 

yașamaktayız. 

Ülkemizde bugün 102 devlet 

ve 52 vakıf olmak üzere toplam 

üniversite sayısı 154’tür. 2009-2010 

akademik dönemi itibariyle devlet 

üniversitelerinde 3.329.057, vakıf 

üniversitelerinde 200.277 öğrenci 

olmak üzere toplam üniversite 

öğrenci sayısı (Lisans, Önlisans) 

3.529.334’dür. 

Diğer taraftan ülkemizdeki 400 

bine yakın mühendis ve mimarın 

yaklașık % 25’i, yani yaklașık 100 

bin kiși ișsiz ya da meslek dıșı 

alanlarda çalıșmakta, mühendislik 

fakültelerinde 291.745 öğrenci 

bulunmakta ve her yıl mühendislik 

ve mimarlık fakültelerinden yaklașık 

35 bin mezun verilmektedir. Bu tablo 

göz önüne alındığında her sene yeni 

bölümlerin açılmasının bilimsel bir 

dayanaktan yoksun olduğu, plansız 

ve ülke gereksinimleri gözetilmeden 

gerçekleștirildiği ortaya çıkmaktadır. 

Anayasanın üniversitelerin 

kurulușuyla ilgili 130. maddesi 

yeni bir üniversitenin kurulması ve 

bölümlerin açılmasını “.. ülkenin 

gereksinimlerine uygun insan 

gücü yetiștirme ..” ve  “..üniversite 

kavramına yakıșır bir eğitim - öğretim 

vermesi ..” gibi nitelikli koșullara 

bağlamaktadır. Bu noktada sorulması 

gereken hangi bilimsel veriler ıșığında 

üniversitelerin açıldığıdır. 

Bilimin ve teknolojinin hızla geliștiği 

ve egemenlik kurduğu yüzyılımızda; 

üniversite ve bölümler planlamacı bir 

anlayıș ve toplumsal gereksinimler 

dikkate alınarak açılmalı, sorgulayan, 

düșünen, dayanıșma duygusuna 

sahip bilimsel kriterleri önemseyen 

daha nitelikli ve donanımlı 

mühendislerin yetiștirilmesi, ilke ve 

amaç olarak benimsenmelidir.

Üniversitelerde bilimin ve özgürlüğün 

hakim kılınması için üniversiteyi 

vareden olgular olarak akademik 

özgürlük ve özerklik sağlanmalıdır. 

Bugünse üniversitelerimiz baskı ve 

otorite altında biçimlendirilmeye 

çalıșılmaktadır. Üniversiteleri tek 

söz, tek kalem olarak yöneten ve 

otoriteyi temsil eden YÖK askeri 

Özgür Üniversiteler İçin 

Mücadeleye Devam..
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darbe ürünü olarak, ‘sivil’ yapıyı da 

etkilemiș, üniversitelerdeki akademik 

ve yönetsel çehreyi de despotizmin 

parçası haline getirmiștir. 

Geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından 

üniversite rektörlüklerine ve Emniyet 

Genel Müdürlüğü aracılığıyla 81 ilin 

valilerine gönderilen yazı, tümüyle 

ideolojik hegemonyasına alamadığı 

üniversiteleri ve üniversitelileri hizaya 

çekme çabasıdır. YÖK’ün aldığı 

kararlara göre artık  üniversitelere 

resmi polislerin ve ÖGB (Özel 

Güvenlik Birimleri)’nin  yanı sıra 

sivil polisler de girecek, polislere 

üniversitelerde yer tahsis edilecek, 

yani üniversitelerde karakollar 

kurulacaktır. 

Kendi gencinden korkan bu anlayıș, 

öğrenciye potansiyel tehlike olarak 

bakmakta, üniversiteyi polis copu 

ile nizam etmeye çalıșmaktadır. 

Baskı ve teslimiyet politikalarıyla 

șekillendirilmeye çalıșılan ve 

asli unsurlarına yabancılaștırılan 

üniversitelerin bu yaklașımla bilim 

yuvası olamayacağı, böyle bir yapının 

içerisinde bilim üretilemeyeceği 

açıktır. Her ortamda ülke nüfusunun 

genç olmasından övgü ile söz 

edilirken üniversite gençliğine yapılan 

bu yaklașım anlașılır olmaktan 

uzaktır.

Son uygulamasıyla YÖK üniversite 

ve üniversitelinin gerçek kimliğiyle ne 

kadar ters düștüğünü bir kez daha 

göstermiștir. 

Artık daha geniș kitleler, halktan 

ve emekten yana duran üniversite 

gençliğinin yetișmesi adına 

üniversitelerde özgür ve demokratik 

bir yapılanmanın, katılımcı bir 

anlayıșın önündeki en büyük 

engellerden biri olan 12 Eylül ürünü 

YÖK’ün kaldırılması gerektiğini 

haykırıyor. 

Bugün, halkın aynası olan 

üniversitelerin özgürleșmesi için bir 

arada mücadele etme zamanıdır. 

Bugün, özgür düșüncenin, 

aydınlık yarınların yaratılması 

adına üniversitelere sahip çıkma 

zamanıdır. Bugün, bu ülkenin 

aydın, çağdaș mühendisleri olarak 

üniversitenin ve üniversitelilerin var 

olma mücadelesinin yanında olma 

zamanıdır.

Özgür ve demokratik üniversitelerin 

zamanıdır...
HKMO

Kasım 2010

2007 yılından bu yana Odamız 

tarafından üyelerimiz adına 

yaptırılmakta olan Ferdi Kaza 

Sigortası uygulaması devam ediyor. 

Ferdi Kaza Sigorta Poliçelerinin 

yenileme ișlemleri 15/08/2010 tarihi 

itibariyle yapılmaktadır. 

Ferdi kaza Sigorta Poliçeleri; 

Üyelerimizin 2010 yılı hariç 

geçmiș yıllara ait aidat borçlarının 

bulunmaması ya da taksitlendirilmiș 

olan borçların düzenli olarak 

ödenmesi koșuluyla yapılmaktadır.

HKMO Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi 

uygulamasından faydalanmak 

isteyen üyelerimizin, gerekli koșulları 

yerine getirmeleri durumunda sigorta 

poliçe ișlemleri yapılacaktır.

Giderleri Oda tarafından karșılanan 

HKMO Ferdi Kaza Sigortası 

Poliçesi uygulamasından her 

dönem 6000 nin üzerinde üyemiz 

yararlanmaktadır.

Bilgilerinize,

Grup Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması 

Devam Ediyor...
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Oda Bașkanımız A.Fahri ÖZTEN, 

8 Kasım 2010 tarihinde saat 

12.00’da Halk TV “Habercinin Saati” 

programının canlı yayın konuğuydu. 

2B alanları ve bu alanlarla ilgili 

yapılması planlanan düzenlemelerin 

konușulduğu programda Sayın 

ÖZTEN; öncelikle demokratik 

meslek örgütleri olarak TMMOB 

ve bağlı Odaların ülkemizde ve 

dünyada siyasal, sosyal, toplumsal 

alanda gerçekleșen her türlü 

gelișmenin takipçisi olduklarını ve 

meslek alanlarından doğru yașanan 

süreçlere müdahil olduklarını belirtti. 

Sayın ÖZTEN 2B alanlarıyla ilgili 

yaptığı açıklamalarda, sürecin 

ülkede uygulanan özelleștirme 

politikalarından ayrı düșünülmemesi 

gerektiğini ifade etti. ÖZTEN 

konușmasında; bugüne değin 

5000’e yakın kamu varlık ve 

tesisisin özelleștirme çerçevesinde 

satıșının gerçekleștirildiğini, diğer 

taraftan ormanlarımızdan, kıyı 

alanlarımıza, tarım alanlarımıza kadar 

doğal miraslarımızın uluslar arası 

sermayeye açıldığını belirtti.

Orman alanlarımızda yașanan talanın 

Osmanlı’da bașladığını belirten 

ÖZTEN, yanan ormanların geri 

kazandırılmamaması, imar afl arı ve 

bütüncül planların uygulanmaması 

gibi sebeplerle ülkemizdeki orman 

varlığının azaldığını ifade etti.

Sayın ÖZTEN, 2B alanlarının satıșına 

ilișkin olarak “Orman Köylülerinin 

Kalkınmalarının Desteklenmesi 

Hakkındaki Kanun”da değișiklik 

yapılarak bu yasanın “Orman 

Köylülerinin Kalkındırılmaları ve 

Hazine adına Orman Sınırları Dıșına 

Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 

Hakkında Kanun” olarak 

değiștirilmekte olduğunu belirterek 

bu kapsamda 2B alanlarının 

satılacağını belirtti. Anayasa’nın 

169. ve 170. maddelerinin ise açık 

bir șekilde bu alanların orman içi 

köyler halkının kullanımına verilmesi 

ilkesini içerdiğini, bu durumda 

yapılacak olan satıșların Anayasa 

aykırı olacağını belirtti. Mevcut haliyle 

tasarının yasalașması durumunda, 

hukuk yönünden dayanağının 

bulunmamasından dolayı, her zaman 

Anayasa Mahkemesi’nden dönmeye 

mahkum olduğunu fakat iptal 

kararı verilene kadar pek çok alanın 

satıșının yapılacağını belirten ÖZTEN, 

yașanacakların bugünden görülmesi 

gerektiğini belirtti.

ÖZTEN tasarıyla tarım alanı dıșında 

kalan yerlerin TOKİ’ye devriyle ilgili; 

“Pek çok yasal düzenlemeyle birlikte 

kamu olanaklarıyla donatılan TOKİ’ye 

2B alanları üzerinde mülkiyet hakkı 

tanınması, küçülen devlet politikasına 

karșın dev bir șirkete dönüștürülen 

TOKİ’ye yeni yetkiler anlamına 

gelmektedir. Diğer taraftan ÖİB ve 

TOKİ’ye verilen her tür ve ölçekte 

planlama yapma yetkisiyle birlikte 

değerlendirildiğinde, 2B alanlarında 

yapılacak bu tasarruf kamusal 

anlayıșa hizmet etmeyecektir.” 

ifadelerinde bulundu. 

Belediyeler üzerine de 

değerlendirmelerde bulunan ÖZTEN, 

belediyelerin teknik personel 

açısından yetersiz kaldığını, bu 

durumunda planlamanın bilimselliğini 

ve bütünlüğünü zedelediğini belirtti. 

Diğer taraftan teknik personellerin 

yetiștirilmesi sürecini ele alan 

ÖZTEN, ülkede 400 bin mühendis, 

mimar bulunduğunu, mühendislik 

fakültelerinden her sene 35 bin 

civarında mezun verildiğini fakat, 

bu teknik kadroya kamusal hizmet 

alanında yeterince yer verilmediğini, 

dolayısıyla bu sürecin bir ayağı olarak 

eğitimin ve istihdamın tartıșılması 

gerektiğini dile getirdi.

İç ve dıș borç stoğu 350 milyar doları 

așan ve üretmeyen, tüketime dayalı 

bir ekonomik modelin dayatıldığı 

bir ülke olarak, dıș kaynaklara olan 

bağımlılığımızdan kurtulmak için 

kamusal alanı güçlendirmemiz 

gerektiğini, bunu yaparken de 

yetișmiș insanımızı en doğru ve 

verimli bir șekilde bu üretim sürecine 

katmamız gerektiğini vurguladı. Bu 

süreçte kamu kurum ve kurulușlarının 

durumunu da değerlendiren ÖZTEN 

bu noktada yașanılan ișsizlik 

sorununa vurgu yaptı. 

Son olarak Sayın ÖZTEN; Anayasa 

hükümleri ve yargının vermiș olduğu 

ormanların ve orman köylülerinin 

korunması hakkındaki kararların 

dikkate alınarak 2B alanlarının 

kullanımına yön verilmesi gerektiğinin 

altını çizdi.

ODA BAȘKANIMIZ A. FAHRİ ÖZTEN 
HALK TV’DE YAYINLANAN “AYRINTI” PROGRAMININ KONUĞUYDU
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TMMOB ve Oda Denetleme Kurulları 

ortak toplantısı 16 Ekim 2010 

Cumartesi günü Ankara’da yapıldı.

TMMOB Denetleme Kurulu ve 

Odaların denetleme kurulu üyelerinin 

katılımıyla gerçekleșen toplantıda, 

“Odaların denetlemelerinde dikkat 

edilecek konular, yașanan sıkıntılar 

ve çözüm önerileri; iktisadi ișletmeler, 

vakıfl ar ve Odaların yașadığı hukuki 

sorunlar ile iyi bir denetleme nasıl 

olmalıdır?” konuları ele alındı.

Toplantının açılıș konușmasını 

yapan TMMOB Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi Mustafa ERDOĞAN, 

yönetimdeki ve mali ișlerdeki 

șeffafl ığının TMMOB’nin ve Odaların 

en övünç duyulan özelliğini olduğunu 

belirterek, denetleme kurulları ortak 

toplantısının da TMMOB’nin “birlikte 

üretme, birlikte karar alma, birlikte 

yönetme” anlayıșının bir ürünü 

olduğunu ifade etti.

Mustafa ERDOĞAN’dan sonra 

TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi 

Kirami Kılınç, açılıș sunumu 

gerçekleștirdi. 

TMMOB Mali Müșaviri 

Vehbi TURHAN, “Odaların 

denetlemelerinde dikkat edilecek 

konular, mahkeme kararları, 

örneklemeler, yașanan sıkıntılar ve 

çözüm önerileri”; EMO Mali Müșaviri 

Nurettin AKBAȘ, “İyi bir denetleme 

nasıl olmalıdır?”; TMMOB Hukuk 

Müșaviri Av. Nurten Çağlar YAKIȘ 

da “İktisadi ișletmeler, vakıfl ar 

ve Odalarımızın yașadığı hukuki 

sorunlar” konularında sunum yaptılar.

Toplantının, öğleden sonraki 

bölümünde ise bir forum düzenlendi.

TMMOB ve Oda Denetleme 

Kurulları Ortak Toplantısı 

Yapıldı

Özelleștirme Yüksek Kurulu’nun 

Bodrum Ortakent-Yahși beldesi 

sınırları içindeki bazı doğal ve 

arkeolojik sit alanlarını özelleștirmeye 

açan kararı Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği tarafından yargıya 

tașındı. 

TMMOB, Özelleștirme Yüksek 

Kurulu’nun 03.06.2010 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan 01.06.2010 

tarih ve 2010/31 sayılı kararının 

Bodrum Ortakent-Yahși beldesi 

sınırları içinde yer alan 1616, 1617, 

1618, 2213, 2214, 2216, 2217, 

2218 ve 2219 no’lu parselleri 

özelleștirme kapsamına alan kısmının 

iptali ve yürütmenin durdurulması 

istemiyle Danıștay’a bașvurdu.

Dava dilekçesinde iptal isteminin 

gerekçeleri șöyle sıralandı: 

• İșlem yetki yönünden hukuka 

aykırıdır.

• Karar, İmar Yasası’na ve Çevre 

Düzeni Planlarına aykırıdır.

• Dava konusu karara konu alan 

korunması gereken alandır.

• Karar, 4342 sayılı Mera Kanunu 

yönünden incelendiğinde hukuka 

ve kamu yararına aykırıdır. 

TMMOB, Bodrum 
Ortakent’teki Sit 
Alanlarının Özelleștirmeye 
Açılmasını Yargıya Tașıdı
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TMMOB adına sekreteryası 

Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu 

tarafından yürütülen Gaziantep 

Kent Sempozyumu 15-16 Ekim 

2010 tarihlerinde İMO Gaziantep 

Șubesi Konferans Salonu’nda 

gerçekleștirildi. Sempozyum 

kapsamında düzenlenen 7 

oturumda, planlama ve kentleșme; 

imar, yapılașma ve altyapı; ulașım, 

trafik; gıda, tarım ve sanayi; enerji, 

doğal kaynaklar; çevre ve turizm; 

eğitim, kültür ve sağlık konuları ele 

alındı.

Sempozyumun açılıșında sırasıyla; 

TMMOB Gaziantep İKK Sekreteri 

Ali PERİ, TMMOB Yönetim Kurulu 

Bașkanı Mehmet SOĞANCI, 

Gazikent Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. İbrahim ÖZDEMİR, Gaziantep 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Yavuz COȘKUN ve 

Gaziantep Milletvekili Yașar AĞYÜZ 

konuștu.

Gaziantep Kent 

Sempozyumu 

Düzenlendi

12 Eylül darbesinin 30. yılı nedeniyle 

Devrimci 78’liler Federasyonu 

tarafından gerçekleștirilen etkinlikler 

çerçevesinde düzenlenen bir 

panelde, sürecin TMMOB’yi etkileri 

12 Eylül 1980’den bugüne kadarki 

TMMOB bașkanları tarafından 

değerlendirildi. 

Çağdaș Sanatlar Merkezi’nde 15 

Eylül Çarșamba günü düzenlenen 

“12 Eylül ve Sonrası TMMOB” 

bașlıklı panelde, TMMOB Yönetim 

Kurulu Bașkanı Mehmet SOĞANCI 

ve 12 Eylül’den bugüne TMMOB 

Bașkanlığı yapmıș Yavuz ÖNEN, 

Teoman ALPTÜRK, Kaya GÜVENÇ 

konușmacı olarak yer aldılar. 

Yurtdıșında bulunması nedeniyle 

panele katılamayan TMMOB Eski 

Bașkanlarından Çankaya Belediye 

Bașkanı Bülent TANIK ise video kayıt 

sistemiyle salondakilere seslendi. 

Devrimci 78’liler Ankara Federasyonu 

Bașkanı Hüseyin ESERTÜRK’ün 

açıș konușmasıyla bașlayan paneli, 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 

Kurulu Sekreteri Ramazan PEKTAȘ 

yönetti.

Askeri darbe sırasında TMMOB 

Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini 

yürüten Yavuz ÖNEN, döneme 

ilișkin anılarını anlatırken, 12 Eylül 

darbesinin can acıtan izlerini 

TMMOB’de de bıraktığını söyledi. 

Buna rağmen, TMMOB’nin yönünün 

hiç değișmediğini vurgulayan 

ÖNEN, “Bütün arkadașlar kendi 

koșulları içinde TMMOB’nin devrimci 

mücadelesini yürüttüler” dedi.

Panele, video kayıt sistemiyle katılan 

Bülent TANIK ise, 12 Eylül’ün 

yol açtığı yıkımı TMMOB’nin de, 

üyelerinin de kemiklerine kadar 

hissettiğini belirterek, “Ancak 

12 Eylül, TMMOB’nin devrimci, 

toplumcu çizgisinin önüne 

geçememiștir” diye konuștu. 

Teoman ALPTÜRK’de, TMMOB’nin 

ve odaların darbe döneminde 

kapatılma tehdidiyle karșıya karșıya 

kaldığını, kamuda çalıșanların 

üyeliğinin zorunlu olmaktan 

çıkarıldığını anlattı. ALPTÜRK, 

TMMOB’nin kendi disiplini ve 

devrimci yapısıyla bugünlere geldiğini 

kaydetti.

TMMOB’nin sınıfsal durușu nedeniyle 

12 Eylül’ün hedefl erinden biri haline 

geldiğini ifade Kaya Güvenç, “12 

Eylül ișçi sınıfına karșı bir harekettir 

ve ișçi sınıfının bir parçası olan 

mühendis ve mimarlar da bundan 

payını almıștır” diye konuștu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Bașkanı 

Mehmet SOĞANCI ise 12 

Eylül’ün Türkiye’de mühendislik-

mimarlık hareketinin uzun soluklu 

çalıșmasında bir kısa devre yarattığını 

ancak 70’li yıllardan gelen dik 

durușun TMMOB’yi dik tuttuğunu 

söyledi. SOĞANCI, “TMMOB’nin 12 

Eylül’le hesaplașma sürecini 1998’te 

bitirdiğini düșünüyorum. 1998’te 

düzenlenen TMMOB Demokrasi 

Kurultayı, 12 Eylül’le hesaplașma 

ve örgütün kendini yeniden ifade 

etmesidir, bir manifestodur.” dedi.

12 Eylül ve Sonrası 

TMMOB Paneli 
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12 Eylül Darbesi Ankara’da Düzenlenen 

Mitingle Protesto Edildi

12 Eylül darbesi 30. yıldönümde 

Ankara’da 11 Eylül Cumartesi günü 

düzenlenen “DARBELERE KARȘI 

DEMOKRASİ” mitingiyle protesto 

edildi. Mitinge, TMMOB Yönetim 

Kurulu Bașkanı Mehmet Soğancı ve 

Yürütme Kurulu Üyesi Gürel Demirel 

de katıldı.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon 

Kurulu, Ankara Tabip Odası, KESK 

Ankara Șubeler Platformu ve çeșitli 

demokratik kitle örgütleri ile siyasi 

partilerin katıldığı eylem için Saat 

11.00’de Toros Sokak’ta toplanılarak 

Abdi İpekçi Parkı’na yüründü. 

Katılımcılar yürüyüș sırasında 12 Eylül 

döneminde hayatını kaybedenlerin 

fotoğrafl arını tașıdılar. 

Yürüyüș sonrası Abdi İpekçi Parkı’nda 

Emek ve Demokrasi Güçleri adına 

ortak bir açıklama yapıldı. 

4 Eylül’de Ankara’da 
“12 Eylül Anayasasına 

da Akp Anayasasına da 

Hayır!” Mitingi Yapıldı
4 Eylül 2010’da Ankara’da 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

TMMOB’ye bağlı Odaların üyelerinin 

de katılımıyla DİSK Ankara Bölge, 

KESK Ankara Șubeler Platformu, 

TMMOB Ankara İKK, Tüko-Der 

Ankara Șube, ODTÜ Mezunlar 

Derneği tarafından desteklenen 

ve EMEP, ÖDP, TKP ve Halkevleri 

tarafından düzenlenen “12 

EYLÜL ANAYASASINA DA AKP 

ANAYASASINA DA HAYIR! “ mitingi 

gerçekleștirildi.

TMMOB’nin 1973-1980 yılları arası bașkanlığını yapmıș Teoman ÖZTÜRK’ün 

hayatını ve mücadelesini anlatan belgesele așağıdaki internet adresinden 

ulașabilirsiniz.

Toros Sokak’ta toplanan 4 binden 

fazla kitle, “AKP Halka Hesap 

Verecek!”, “12 Eylül’de Gülen’lere 

Hayır!” sloganları atarak Kolej 

Meydanına kadar coșkulu bir 

yürüyüș gerçekleștirdi.

Miting alanında sırasıyla ÖDP Genel 

Bașkanı Alper TAȘ, EMEP Genel 

Bașkan Yardımcısı Abdullah VARLI, 

Halkevleri Genel Bașkanı İlknur 

BİROL, TKP Genel Bașkanı Erkan 

BAȘ konuștular.

Teoman ÖZTÜRK Belgeseli 

TMMOB İnternet Sayfasında…

http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=6334&tipi=2 
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Tarsus’da faaliyet gösteren 

üyelerimize Odamız faaliyetlerinin 

daha verimli bir șekilde 

ulaștırılabilmesi için Tarsus İlçe 

Temsilciliğimize bir büro kiralanmıștır.  

Odamızın kurumsallașma 

çalıșmalarına önemli ölçüde katkı 

koyan, odamız yazılımların titizlikle 

uymayı görev edinmiș  Tarsus’da 

faaliyet gösteren üyelerimizin 

istekleri doğrultusunda bütçe 

olanaklarımız gözetilerek kiralanan 

büronun tamir bakım ve onarımı 

ile büro malzemeleri, șubemiz ve 

Tarsus’taki üyelerimizin katkılarıyla 

gerçekleștirilmiștir.  Temsilcilik 

büromuzun açılıșı 03/06/2010 

tarihinde gerçekleștirilmiștir.

HKMO Adana Șubemiz Yönetim 

Kurulu 17/07/2010 tarihinde 

Adana Büyükșehir Belediyesi 

Bașkanı sayın Zihni ALDIRMAZ’ı 

makamında ziyaret etmiștir.

Yapılan ziyarette mahkemelerce 

iptal edilen nazım planların 

yeniden ele alma süreci ve 

sonrasında yapılması düșünülen 

plan uygulamaları konuları 

görüșülmüștür. 

HKMO Adana Șubemizce sayın 

Bașkan Zihni ALDIRMAZ’ a 

Adana’nın planlı gelișmesi için 

nazım ve uygulama planlarının 

kentte konu ile ilgili tüm kurum 

ve kurulușların görüșleri 

doğrultusunda yeniden ele alınması 

gerektiği, yapılan planların asla 

tadilat görmemesi gerektiği, artan 

kent içi ulașımın çözülebilmesi için 

kent merkezine park yasağının 

getirilmesi gerektiği görüșümüz 

iletilmiștir. Sayın Bașkan 

ALDIRMAZ’da kent ile ilgili tüm 

konularda konunun uzmanları 

ile çalıșacağını, planlı gelișme 

süreçlerinde Odamızdan görüș 

alacaklarını bizlere iletmiștir.

Adana Șubemizce 14/08/2010 tarihinde Eğitim 

Etkinlikleri kapsamında; Harita yazılımlarından 

GEOCAD eğitimi gerçekleștirilmiștir. 

Eğitim programına Adana’ da faaliyet gösteren 

bașta LİHKAB’ lar olmak üzere Kamu, Özel ve 

Serbest Mühendis iyelerimizden yoğun katılım 

olmuștur.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmiștir.

İlçe Temsilcimiz Yahya GÜNCAN, 

Temsilci yardımcıları Fatma ULAȘ 

ve Mesleki Denetimden Sorumlu 

Temsilci yardımcımız Müjdat 

KARTAL’ ında hazır bulunduğu açılıș 

törenine Tarsus’ta faaliyet gösteren 

tüm üyelerimiz katılmıștır.

Açılıș töreninden sonra Temsilcilik 

Büromuzda mesleki sorunların 

tartıșıldığı bir toplantı gerçekleștirilmiștir.

Adana Büyükșehir Belediyesi Ziyareti

Eğitim Etkinliği 

Tarsus İlçe Temsilciliği Büro Açılıșı
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Adana Șubemiz’ce belli aralıklarla 

gerçekleștirilen temsilcilik toplantıları 

kapsamında 31/08/2010 tarihinde 

Mersin İl Temsilciliğimiz bürosunda 

bir toplantı gerçekleștirilmiștir. 

Toplantıda LİHKAB’lar büro șirketler 

ve kamuda mesleğini yürüten 

üyelerimizin sorunları tartıșılmıștır. 

Toplantı süresince Odamızın 

LİHKAB’ lara ve diğer șirket ve 

bürolara yaklașımının eșit olduğu, 

vurgulanarak TKGM’nün üretim bazlı 

Mühendislik ișlemlerinin LİHKAB 

lara devredilme süreçlerinin her 

ne kadar Odamızın isteği biçimde 

yürütülmediği bilinse de  söz konusu 

ișlerin Lisans karșılığı bürolara 

devredilmesinin meslek alanımıza 

kazanım olarak görülmesi gerektiği 

konularında görüș birliği sağlanmıștır.

Adana Șubemizde 16/09/2010 

tarihinde üye toplantısı 

gerçekleștirilmiștir.

Yapılan görüșmeler ve 

değerlendirmeler çerçevesinde 

așağıda belirtilen konu bașlıkları öne 

çıkmıștır.

1 TKGM’ nin ürettiği tescile tabi 

olmayan, aplikasyon, parselin 

yerinde gösterilmesi ile tescile 

tabi olan, cins değișikliği, arzi 

irtifak hakkı tesisi veya terkini ve 

birleștirme ișlemlerine yönelik 

talebe bağlı hizmetler, LİHKAB’ 

lar tarafından yapılacaktır.

2 Odamız Lisans alan tüm 

meslektașlarımızın LİHKAB 

açabilmelerini savunmaktadır. 

3 Sınava süreden dolayı giremeyen 

yaklașık 3000 Harita Mühendisi 

mağduriyetleri söz konusudur. 

4 LİHKAB’ lar tarafından üretilen 

hizmetlerin diğer SHKMMH 

gibi mesleki denetimlerinin 

yapılacaktır.

5 LİHKAB’ ların alanlarıyla diğer 

SHKMMB alanlarının hiçbir 

șekilde birbirlerine zarar 

verecek șekilde karıștırılmaması 

gerekmektedir, șeklinde olmuștur.

Toplantı boyunca odamızın 

LİHKAB’ların kurulușu ve yürütülmesi 

konularına ve LiHKAB’lar dıșında 

özel sektörümüzün durumu 

hakkındaki yaklașımları katılımcılar ile 

paylașıldıktan sonra  TUS ve Fenni 

Mesuliyet, Tapu Planları Tüzüğü 

konularında șubemizce bilgilendirme 

yapılmıștır. Toplantı genel görüșme 

bölümünden sonra sona ermiștir.

Mersin İl Temsilciliği Toplantısı

Adana Șubemizde Yapılan Üye Toplantısı
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HKMO Adana Șubemizde 

13.10.2010 tarihinde harita yazılımları 

konulu bir eğitim düzenlenmiștir. 

Harita Mühendisliği alanımıza yeni 

giren PRATİCAD adlı yeni yazılım 

üyelerimize tanıtılmıștır. Eğitim 

boyunca Oda olarak bir yazılımdan 

neler beklediğimiz ilgili yazılımcılardan 

istenmiștir. Bu isteklerimiz ana 

hatlarıyla;

1 Yazılımlar üretmiș olduğumuz 

haritaların CBS’ye altlık olacak 

biçimde tasarlanmıș olması 

gerekmektedir.

2 Ucuz ve servis desteği olmalıdır.

3 Haritalardan geriye dönük ölçü 

üretmemelidir.

4- Açık formatta, diğer yazılımlarla 

kolay uyum sağlayacak yapıda 

olmalıdır, șeklinde olmuștur.

Adana AKP İl Bașkanı ve Yönetim 

Kurulu üyeleri 25/10/2010 tarihinde 

Odamızı ziyaret etmiștir. HKMO 

Adana Șubemizde gerçekleșen 

görüșmede, Akp İl Bașkanı sayın 

Mustafa KEBUDE Kentin planlı 

gelișmesinde Harita Mühendislerinin 

katkılarından bahsederek bu konuda 

bașta Harita Mühendisleri olarak 

tüm disiplinlere ihtiyaç olduğunu 

vurgulamıștır.

Șube Bașkanı Hasan ZENGİN’de, 

Adana’nın çarpık gelișmesinde 

tüm disiplinlerinde sorumlu olduğu, 

ancak gayrimenkul ile direk ya 

da dolaylı bir biçimde ilișkileri 

bulunanların kent yönetiminde 

önemli yerlerde bulundukları sürece, 

plan ve uygulama süreçlerinde 

yașanan olumsuzlukların önüne 

geçilemeyeceğini söylemiștir.

Șube Bașkanımız Hasan ZENGİN 

konușmasına; “planlama ve 

uygulama süreçlerine ilgili 

disiplinlerinin de bulunduğu geniș 

bir plan komisyon kurularak 

tüm disiplinler bu komisyonda 

yer almalıdır. Sonuçta yapılan 

uygulamalardan doğacak hataları 

ilgili disiplinler de üstlenmelidir. 

Örneğin imar planı uygulamalarının 

birer örneğinin Odamıza sunulması 

halinde, Odamız komisyonlarınca 

incelenerek olan uygulamalardan 

doğacak hataların en aza indirileceği 

açıktır. Ancak belediyelerde böyle 

bir  kontrolün sağlanmasını isteyen 

bir irade bir anlayıș olușmamıștır. 

Ancak Yasa ve Yönetmeliklerimizde 

değișiklik yapılarak bu șekilde 

denetimlerin yapılması 

sağlanabilecektir.” șeklinde devam 

etmiștir.

Sayın Mustafa KABUDE ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri ziyaret sonunda çarpık 

kentleșme ve yarattığı sorunlar 

hakkında Odamızdan önemli bilgiler 

aldıklarını bu toplantıların devam 

etmesi gerektiğini bizlere iletmiștir.

Eğitim Etkinliği

AKP İl Bașkanlığının Odamızı Ziyareti
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Toplantı organizasyonunu Mersin 

İl Temsilciliğimiz yapmıștır. Genel 

Merkezimiz den Genel Bașkan 

A.Fahri ÖZTEN ve Genel Sekreter 

Ertuğrul CANDAȘ katılmıșlardır.  

Toplantıda sırasıyla Mersin İl 

Temsilcisi Süleyman GÜL, Șube 

Bașkanı Hasan ZENGİN, Genel 

Merkez Denetleme Kurulu Üyesi 

Ö.Serkan ATAGÜN,  Genel Merkez 

Denetleme Kurulu Üyesi Șafak 

FİDAN Onur Kurulu Üyesi Mithat 

BARUTÇU, Genel Sekreter Ertuğrul 

CANDAȘ ve Genel Bașkan A.Fahri 

ÖZTEN açılıș konușmaları yapmıștır. 

Toplantının yürütücülüğünü Șube 

Bașkanı Hasan ZENGİN üstlenmiștir.  

Tanıșma bölümünden sonra 

HKMO Adana Șube Sekreteri Cem 

KÜÇÜKEKMEKÇİ ve Șube Saymanı 

Ali KUZU șube çalıșmaları hakkında 

bilgilendirme yapmıșlardır. Șube 

bilgilendirmesinden Sonra Temsilciler 

söz alarak Temsilciliklerinde yapmıș 

oldukları faaliyetleri ve sorunlarını 

içeren konușmalar yapmıșlardır. Son 

olarak Genel Bașkan A.Fahri ÖZTEN 

yemek saatine kadar, son günlerde 

Odamızın gündemini olușturan TUS, 

LİHKAB’ ları, Tapu Planları Tüzüğü 

hakkında Odamızın çalıșmalarını 

özetlemiștir.

Akșam yemeğinde katılımcılar eșleri 

ve çocukları ile birlikte hoșça vakit 

geçirmișlerdir. Gecenin ilerleyen 

saatlerinde katılımcılar ile birlikte 

Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni 

yapılmıștır.

İkinci gün; Genel Bașkan A.Fahri 

ÖZTEN Kırsal alan düzenlemeleri 

Tus, Fenni Mesuliyet ve Olağanüstü 

Genel Kurul çalıșmaları, Mesleki 

Denetim Uygulamaları, Eğitim 

ve Belgelendirme konularında 

katılımcılara bilgiler vermiștir. 

Kırsal Alan düzenlemesi konusunda 

Danıșma Kurulu üyemiz sayın 

M.Kemal ÇİFTÇİ bir sunum 

yapmıștır. İkinci gün öğleden sonra 

Kültür gezisi düzenlenmiștir. Kültür 

gezisi Narlıkuyu’ da öğle yemeğinden 

sonra bașlamıș Cennet Cehennem 

Obrukları, Astım Mağarası, 

Kanlı Divane Örenleri gezileriyle 

tamamlanmıștır.

Üçüncü gün katılımcılarla eğitim 

toplantısı gerçekleștirilmiștir. Șube 

Bașkanı Hasan ZENGİN’in ilk iki 

günlük toplantıda tartıșılan konuları 

özetlemesinden sonra Denetleme 

Kurulu üyesi Ö. Serkan ATAGÜN 

Mesleki Denetim uygulamaları 

konulu bir sunum yapmıștır. Danıșma 

Kurulu toplantısı karșılıklı soru cevap 

bölümüyle sona ermiștir.

Toplantının organizasyonunda görev 

alan Mersin İl Temsilcisi Süleyman 

GÜL ve Temsilcilik Yürütme Kurulu 

üyelerine, Denetleme Kurulu üyesi 

ve Mersin Üniversitesi öğretim üyesi 

Șafak FİDAN’a, toplantı afiș ve 

broșür düzenleme ve baskı ișinde ve 

organizasyonda önemli katkıları olan 

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi 

Seyfi ÇUBUK’a  Silifke Temsilcimiz 

Abdullah UZUN’a ve tüm katılımcılara 

teșekkür ederiz.      

8-9. Dönem 
1. Danıșma Kurulu (Genișletilmiș Temsilciler Toplantısı)

HKMO Adana Șubemizce 29-30-31/Ekim/2010 tarihinde 9. Dönem 

1. Danıșma Kurulu (Genișletilmiș Temsilciler Toplantısı) yapılmıștır. 

Mersin iline bağlı Ayaș Beldesinde Royal Sebaste otelinde yapılan 

toplantıya Șubemize bağlı  Temsilcilik Yürütme Kurulu üyeleri ile Danıșma 

Kurulu üyeleri, Onur Kurulu üyeleri, ve Denetleme Kurulu üyeleri katılmıștır. 
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Șubemizce Nisan, Mayıs, Haziran 

aylarında düzenlenen,

 NetCADkampüs Coğrafi Bilgi 

Sistemleri,

 NetCADkampüs NetPRO Eğitimi 

(2. Grup),

 NetCADkampüs Harita Ve İmar 

Uygulamaları,

 NetCADkampüs NetPRO (1. 

Grup),

 NetCADkampüs Anamodül - 

CAD Ve NetSurf,

 Arazi Toplulaștırma,

 3402 22-A Uygulamaları,

eğitimlerinin katılım belgeleri, 15 

Eylül 2010 Çarșamba günü saat 

18:30 da, HKMO Genel Bașkanımız 

Ali Fahri ÖZTEN, II. Bașkan Hacı 

Hasan TUZCU, Șube Bașkanımız 

Nihat ERDOĞAN, Șube Saymanımız 

İskender KABAOĞLU, Șube Yönetim 

Kurulu Üyemiz Murat İȘBİLİROĞLU 

ve NetCAD Eğitim Hizmetleri Müdürü 

Tunç Emre TOPTAȘ’ın katılımı ile 

düzenlenen tören ile eğitime katılan 

üyelerimize dağıtılmıștır.

Odamızın Denetleme Kurulu Üyeleri, 

Zafer BEYDİLLİ, Serkan ATAGÜN ve 

Șafak FİDAN tarafından, 

17 Temmuz 2010 Cumartesi günü 

Șubemizin denetlemesi yapılmıștır.

Șubemizce Düzenlenen 

Eğitimlerin 

Katılım Belgeleri 

Dağıtıldı

Șubemizin Denetlemesi Yapıldı

Oda Yönetim Kurulumuz 

Șubemizi Ziyaret Etti

Odamız Yönetim Kurulu (Genel 

Bașkan A. Fahri ÖZTEN, II. Bașkan 

Hacı Hasan TUZCU, Genel Sekreter 

Ertuğrul CANDAȘ, Örgütlenme 

Sekreteri Özkan TALAY, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Metin EREL, Ayhan 

BİNGÖL, Raziye BÜYÜKDEMİR ve 

Murat TÜRÜDÜ) Șubemizi 29 Eylül 

2010 tarihinde ziyaret etmișlerdir.

Șube Yönetim Kurulumuzca, 

Șubemiz etkinlik alanı içerisinde 

yürütülen çalıșmalar ile önümüzdeki 

dönemde yapılması planlanan 

faaliyetler hakkında bilgi verilmiștir. 

Mesleğimiz ve meslektașlarımızın 

sorunları ve çözüm önerileri hakkında 

son derece yararlı bir görüșme 

gerçekleșmiș olup, ziyaretlerinden 

dolayı Odamız Yönetim Kuruluna 

teșekkürlerimizi sunarız.

Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Eğitimi Düzenlendi 

(2. Grup)

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Ankara Șubesi olarak, 

mesleğimizin ve meslektașlarımızın 

çıkarları doğrultusunda faaliyetlerimizi 

sürdürmekte olup, meslek alanımızla 

ilgili gelișmeleri siz değerli üyelerimize 

aktarmaya çalıșmaktayız.

Bu doğrultuda, 

 Proje üretimine yönelik arazi 

çalıșmaları, 

 Otoyollar, kent geçișleri, 

demiryolları, havaalanları, 

limanlar, barajlar, kaplama, 

yol yenilenmesi, tüneller ve alt 

geçitler, açık madencilik, 

 Yerleșim alanları planlaması, 

 Hafriyat vb. hacim projelerinin 

hazırlanması, 

konularını içeren NetCADkampüs 

NetPRO Eğitiminin 2. Grubu 14-17 

Haziran 2010 tarihlerinde TMMOB 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim 

Merkezi (MİSEM)’de düzenlenmiștir.

Eğitime, katkı sağlayan Ulusal CAD 

ve GIS Çözümleri AȘ ile eğitimci 

olarak katılan Murat KIZILPINAR’a 

katkılarından dolayı, HKMO 

Ankara Șubesi ve üyelerimiz adına 

șükranlarımızı sunarız.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Ankara Șubesi olarak, 

14-16 Nisan 2010 tarihlerinde 

Meslektașlarımızın, 3402/22-a 

Uygulaması çalıșmalarında daha 

etkin bir șekilde hizmet üretmeleri 

amacıyla düzenlemiș olduğumuz; 

 3402/22-a Uygulamalarının 

içeriği ve kapsamı,

 3402/22-a Uygulaması 

çalıșmalarında izlenecek iș 

adımları,

 3402/22-a Uygulaması 

çalıșmalarında dikkat edilecek 

hususlar,

 İhaleli ișler kapsamında 

yapılacak 3402/22-a 

Uygulaması çalıșmalarında 

idare ve Yüklenicilerin 

sorumlulukları,

konularını içeren eğitime ilave 

olarak, Bilgisayar Destekli 

3402/22-a Uygulamaları Eğitimi 

10 Haziran 2010 tarihlerinde 

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Meslek 

İçi Sürekli Eğitim Merkezi 

(MİSEM)’de düzenlenmiștir.

Eğitime, katkı sağlayan GeoCAD 

firmasına ve eğitimci olarak 

katılan; Murat CESUR, Ali 

YÜREKLİ ve Tapu ve Kadastro 

Denizli Bölge Müdürlüğü 

Günümüzde, güncel verilerin elde edilmesi bu verilerin 

ihtiyaçlara ve taleplere göre bir birleriyle ilișkilendirilerek 

yeni veri ve bilgilerin üretebilme ve bilgileri uygulamaya 

geçirebilme oranı ülkelerin gelișmișlik düzeyini 

gösteren önemli kıstaslardan biri haline gelmiștir.

Kullanılan verilerin yaklașık %80’inin konumsal 

verilerden olușması, hiç șüphesiz ki mesleğimizi 

bu ișleyișin odağına 

yerleștirmektedir. Harita 

ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Ankara Șubesi 

olarak, bu alanda siz 

değerli meslektașlarımızın 

daha verimli ve aktif olarak 

faaliyet gösterebilmeniz 

amacıyla,

 GIS-Coğrafi Bilgi 

Sistemleri konusundaki 

temel kavramlar,

 Veri yapıları, veri üretim 

teknikleri,

 Uzaktan algılama,

 Veri tabanı,

 Harita projeksiyon 

bilgisi konularında 

teorik bilgileri ve 

NetCAD 5.0 GIS 

programının kullanımı,

 Uygulamalarla GIS 

projesi olușturma,

 GIS yüzey analizleri 

ve olușturulan projeyi 

yönetme,

konularını içeren 

NetCADkampüs Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Eğitimi 

21 - 24 Haziran 2010 

tarihlerinde TMMOB Harita 

ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Meslek İçi Sürekli 

Eğitim Merkezi (MİSEM)’de 

düzenlenmiștir.

Eğitime, katkı sağlayan 

Ulusal CAD ve GIS 

Çözümleri AȘ ile eğitimci 

olarak katılan Mustafa 

YAKAN’a katkılarından 

dolayı, HKMO Ankara 

Șubesi ve üyelerimiz adına 

șükranlarımızı sunarız.

Mühendisi Gökhan DOĞRU’ya katkılarından 

dolayı, HKMO Ankara Șubesi ve üyelerimiz 

adına șükranlarımızı sunarız.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 
3402/22-A UYGULAMALARI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
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Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü Mezuniyet 

Gecesi, 5 Haziran 2010 Cumartesi 

günü, düzenlendi. Geceye, mezun 

olacak genç meslektașlarımız, Oda; 

Genel Sekreteri Ertuğrul CANDAȘ, 

Yönetim Kurulu Üyesi Burak KUKUL, 

Șube; Bașkanımız Nihat ERDOĞAN, 

İkinci Bașkanımız Ergün GÖKTEN, 

Yazmanımız Neșe BUÇAN, Yönetim 

Kurulu Üyemiz Murat İȘBİLİROĞLU 

Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz 

ve Zonguldak Temsilcimiz Yrd. 

Doç. Dr. Hakan AKÇIN ile Bölüm 

Bașkanı Prof. Dr. Șenol KUȘÇU ve 

akademisyenler katıldılar.

Gecede, Bölüm Bașkanı Prof. Dr. 

Șenol KUȘÇU, Șube Bașkanımız 

Nihat ERDOĞAN ile Oda Genel 

Sekreteri Ertuğrul CANDAȘ birer 

konușma yaptılar.

Bölüm Bașkanı Sayın Kușçu, bu 

mezuniyet gecelerinin kendileri 

içim bir düğün gecesi olduğunu, 

her yıl bu zamanda aynı neșe ve 

coșkuyla yaptıklarını belirterek, 

genç meslektașlarımıza meslek 

yașamlarında bașarılar diledi.

Șube Bașkanımız Sayın Erdoğan da, 

genç meslektașlarımızın, öğrencilik 

yașamlarından meslek yașamlarına 

adım attıkları gecede birlikte 

olmaktan duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi. HKMO Ankara Șubesi 

olarak, meslektașlarımızın ve meslek 

eğitimlerini gören öğrencilerimizin, 

mesleklerinde bașarılı olmaları, 

mesleğimizi daha ileriye 

tașıyabilmeleri sosyal ve teknik içerikli 

faaliyetler yürüttüğümüzü, bütün 

meslektașlarımızın meslek yașamları 

boyunca hep yanı bașında destekçisi 

olarak bulunacağımızı belirtti. 

Sayın ERDOĞAN ayrıca, bu tür 

etkinliklerin mesleki dayanıșma 

ve Oda örgütlüğü açısından 

önemli olduğunu vurgulayarak, 

genç meslektașlarımıza meslek 

hayatlarında bașarılar diledi.

Oda Genel Sekreteri Ertuğrul 

CANDAȘ ise konușmasında 

Oda örgütlülüğüne değindi. 

Meslek eğitimleri boyunca genç 

meslektașlarımızın gelișimini ve 

mesleki dayanıșmayı sağlamak 

amacıyla, üniversitelerle ișbirliği 

içerisinde yanlarında olduğumuzu; 

çalıșmalarımızı, Oda örgütlülüğü 

içerisinde daha da güçlenerek, 

toplumsal olayları irdeleyerek 

ve toplum yararını göz önünde 

bulundurarak yürüteceğimizi 

söyledi ve genç meslektașlarımıza 

mesleğimizin icrasında bașarılar 

diledi.

Birlikteliğin ve dayanıșmanın 

sergilendiği gecenin, 

düzenlenmesinde emeği 

geçenlere, HKMO Ankara Șubesi 

olarak teșekkür eder, genç 

meslektașlarımıza, Odamızın üyeleri 

ile var olduğunu ve üyeleri ile 

güçlendiğini tekrar hatırlatır, meslek 

yașamlarında bașarılar dileriz.

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ JEODEZİ VE 

FOTOGRAMETRİ BÖLÜMÜ MEZUNİYET GECESİ DÜZENLENDİ
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16.07.2010 tarihinde Genel Bașkan 

A.Fahri ÖZTEN, Örgütlenme 

Sekreteri Özkan TALAY, Antalya 

Șube Bașkanı Ali TOPDEMİR, Șube 

Yazmanı Ümit ERTÜRK ve  Șube 

Saymanı Kazım AY’ın katılımıyla 

Antalya Büyükșehir Belediye Bașkanı 

Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN’nı 

makamında ziyaret ettiler. 

Görüșmeye Antalya Büyükșehir 

Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 

Harita Mühendisi Ali ÖZKAYACAN’da 

eșlik etti.

Görüșmede TMMOB adına Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın 

yürüttüğü 2011 yılı kasım ayında 

Antalya’da düzenlenmesi  planlanan 

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) 

Kongresi hakkında bilgi verildi. Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Genel Bașkanı Ali Fahri ÖZTEN 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin önemi ve 

uygulamada Harita Mühendislerinin 

Genel Bașkanımız Ali Fahri ÖZTEN 

Antalya Büyükșehir Belediye 

Bașkanı’nı Ziyaret Etti 

Isparta Temsilciliğimizde 

Toplantı Düzenlendi 

18.09.2010 Tarihinde 

Yaza Veda Pikniği Düzenlendi

Basın Açıklaması ile  

“ANAYASA DEĞİȘİKLİĞİNE 

HAYIR” Dendi

01.09.2010 tarihinde Isparta 

Temsilciliğimizde düzenlenen 

toplantıda, üyelerimizle LİHKAB’lara 

ilișkin  ve diğer güncel konular 

üzerinde  görüș alıșverișinde 

bulunulmuștur. Toplantının sonunda 

Isparta Temsilciliğimizin düzenlemiș 

olduğu akșam yemeği üyelerimizin 

yoğun katılımıyla gerçekleșmiștir. 

Antalya’nın deniz ve dağ 

manzarasına hakim Küçükçaltıcak 

koyunda üyelerimizi iș kaygılarından 

biraz olsun uzaklaștırmak amacıyla 

bir piknik etkinliği düzenlenmiștir.  

Haftanın yorgunluğunu denize 

girerek ve piknik yaparak atan 

üyelerimiz günün sonunda bir 

sonraki etkinlikte de bir araya gelmek 

üzere  ayrılmıșlardır. 

Antalya’da demokratik kitle örgütleri, 

sendikalar ve meslek odaları 12 

Eylül Anayasa referandumu için 

bir araya gelerek “Antalya Hayır 

Diyor Platformu”nu olușturmuștur. 

25.08.2010 günü basına ve 

kamuoyuna yapılan açıklama ile bu 

referandumda önümüze gelecek 

değișikliklerin toplumu nereye 

götürdüğü, bu 26 maddelik anayasa 

değișikliğinin özünün, “otoriter rejim 

için zorunlu olan” kuvvetler ayrılığı 

ilkesinin tasfiyesi ve yürütmenin 

egemen olduğu “yasama eli ile 

yargıya hükmetme” isteği olduğu 

vurgulanmıștır.

Bu basın açıklamasına katkı koyarak 

demokrasiye, insan onuruna, emeğe, 

yargı bağımsızlığına olan inancımızla 

HKMO Antalya Șubesi olarak  

“Hayır” diyoruz! 

yeri konularında  Prof. Dr. Mustafa 

AKAYDIN’ı bilgilendirdi.

 Ülkemizin yanısıra uluslararası 

akademisyenlerinde katılım 

sağladığı kongre iki yılda bir kasım 

ayında gerçekleștirilmektedir.  

2011 yılı Kasım ayında üçüncüsü 

düzenlenecek olan etkinliğin ilki 

2007 de Trabzon’da, ikincisi 2009 

da İzmir’de gerçekleșmiștir.   Prof. 

Dr. Mustafa Akaydın Antalya 

Büyükșehir Belediyesi adına her türlü 

desteğin sağlanacağını, Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinin kentler için önemini 

çok iyi bildiklerini ve bu konuda 

çalıșmalar yürüttüklerini ifade etmiștir.

Görüșmede ayrıca yeni hazırlanan 

Büyükșehir İmar Yönetmeliğine 

de değinilmiș, Teknik Uygulama 

Sorumluluğu (TUS)’un önemi ve  

Harita ve Kadastro Mühendislerinin 

bu uygulamanın içinde yer alması 

gerektiği ortaya konmuștur. 
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Șubemiz tarafından  

Alanya Belediyesi’nin 

katkılarıyla  düzenlenen “İmar 

Uygulamaları ve Teknik Uygulama 

Sorumluluğu (TUS)” konulu 

panel 17 Temmuz 2010 tarihinde 

Alanya’da gerçekleștirilmiștir.  

Panel Yürütücülüğünü Oda Genel 

Bașkanımız A.Fahri ÖZTEN’ in 

yaptığı etkinliğe panelist olarak 

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü 

Öğretim üyeleri Doç. Dr. Bayram 

UZUN ve Yrd. Doç. Dr. Recep 

NİȘANCI ile Serbest Harita ve 

Kadastro Mühendisi  F. Bahadır 

ÜNSAL katılmıștır. Etkinliğe, kamu 

kurum ve kurulușlarındaki yöneticiler, 

meslektașımız Gazipașa Belediye 

Bașkanı Cem Burak ÖZGENÇ, 

meslektașımız Alanya Belediye 

Bașkan Yardımcısı Abdullah 

AKBAȘ ayrıca  kamu kurum ve 

kurulușlarında ve özel sektörde 

çalıșan  mühendisler, mimarlar ve 

șehir plancıları  katılmıștır.  

Etkinliğin açılıșında Șube Bașkanımız 

Ali TOPDEMİR ve meslektașımız 

Alanya Belediyesi Bașkan Yardımcısı 

Abdullah AKBAȘ birer konușma 

yapmıștır. 

Panel yürütücüsü Oda Genel 

Bașkanımız A.Fahri ÖZTEN; son 

25-30 yılda gelișen turizm sektörü 

nedeniyle çok hızlı yapılașan Alanya 

genelinde olduğu gibi Antalya ve 

Akdeniz sahil kasabalarında imar 

sorunlarının bulunduğuna,  hızlı 

gelișme projeksiyonuna uygun 

kent bütünselliğini kapsayan imar 

planlarının üretilmediğine, mevcut 

imar planlarının ilave ve revizyon 

planlar ile sorunun günübirlik 

veya ranta dayalı çözümlenmeye 

çalıșıldığına vurgu yaparak; 

mülkiyetin bu bölgede hızla el 

değiștirdiği, tek tapu üzerinden 

hisse satıșlarının yoğun olduğu bu 

durumun imar uygulamalarında 

sorunlara yol açtığını dile getirerek, 

imar planı uygulamalarında yașanılan 

birçok soruna bu panelin cevap 

olușturacağını belirtti. Ayrıca 

bu bölgede yabancılara satılan 

tașınmazlarla ilgili konuya değinerek 

bazı istatistiki bilgiler verdi.  

Sayın ÖZTEN, kent bilgi sistemlerinin 

kurulması ve ișletilmesine dikkat 

çekerek “konum” bilgisinin 

üretilmesine vurgu yaptı ve TUS 

konusunda Odamızın bugüne değin 

yürüttüğü çalıșmaları özetle aktardı. 

Sayın ÖZTEN konușmasında gelinen 

sürecin değerlendirilmesinin yanında 

önümüzdeki dönemde yapılması 

ve önemle üzerinde durulması 

gereken konulara değinmiștir. 3194 

sayılı İmar kanununun 1985 yılında 

yürürlüğe girdiğini, geçen 25 yıldır 

parçacı yaklașımlar sergilendiğini, 

kentsel dönüșümün altyapısı 

olușturulmadan aynı anlayıșla 

uygulamaya konulduğunu ve rantsal 

dönüșüme yeșil ıșık yaktığını ifade 

eden sayın ÖZTEN bilim insanlarının, 

akademisyenlerin, meslek odalarının, 

uygulayıcıların ve STK’ların 

katılımlarıyla vakit kaybetmeden 

yeni yasal düzenlemelerin yapılması 

gerektiğine vurgu yaparak, meslek 

alanımızla ilgili bugüne değin imar 

uygulaması alanında ve eksik 

kalan alanlarda yasa ve ikincil 

mevzuat düzenlemelerin de gerekli 

değișikliklerin yapılması gerekliliğini 

dile getirdi.

Panelin ilk konușmasını KTÜ Harita 

Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi 

Doç. Dr. Bayram UZUN yaptı. Sayın 

UZUN konușmasında özetle; 

İmar planının üzerine bir șablon 

gibi ișlendiği toprak parçaları, özel 

mülkiyet sistemine göre farklı kișilerin 

sahipliğinde olan, plan öncesi verim 

gücüne bağlı olarak değeri belirlenen 

tașınmazların imar planı ile nimet-

külfet parametresine dayanarak 

imar değeri ile yeni bir  değerlenme 

biçimine dönüștüğünü vurgulayarak, 

İmar planlarının hayata geçirilmesi 

yöntemleri içinde uluslar arası 

düzeyde bilinen en adil yöntemin 

arsa düzenlemesi olduğu, uluslar 

arası literatürde arsa düzenlemesinin 

tanımını yaparak dünyada 

arsa düzenlemesini uygulayan 

ülkeler hakkında bilgi verdi. Arsa 

düzenlemesinde etkilenen tarafl arın 

algılarından, belediye algılaması, 

Kadastro - Tapu algılaması, 

tașınmaz sahipleri algılamasını ve 

çelișkilerinin  neler olduğunu açıkladı. 

İdarelerin düzenleme yetkisini 

kötüye kullanmasını önlemek 

İmar Uygulamaları ve 

TUS Paneli Alanya’da 

Düzenlendi
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için yasa ve yargı kararlarında 
öngörülen koșullardan bahsederek, 
1985 yılından günümüze arsa 
düzenlemesi konusundaki Türkiye 
deneyimi önemli olumu-olumsuz 
dersler içerdiğini belirterek, Harita 
Mühendisliğinin arazi - arsa 
düzenlemesi çalıșmalarındaki yetki 
ve sorumluluklarına vurgu yaptı.

Panelin ikinci konușmasını Yrd. Doç. 
Dr. Recep NİȘANCI yaptı. Sayın 
NİȘANCI konușmasında;

İmar planı uygulamasında yapılan 
genel hataların neler olduğu ve imar 
uygulama yöntem seçimi, düzenleme 
sınırının belirlenmesi, yoldan ihdas ve 
imar parsellerinin olușturulmasında 
yapılan genel hatalar üzerinde 
örnekler verdi.

3194/18, 2981/3290/3366- Ek 
1 ve Islah imar planı uygulaması 
10/C yasa maddelerine ilișkin 
İmar uygulama yöntemi olarak 
seçilmesinde aranılacak kriterlerin 
neler olduğundan, Medeni Yasanın 
625.maddesine göre hisseli yerlerde 
hisse çözümüne yönelik uygulama 
yapılabilmesi için tüm hissedarların 
muvafakatinin alınması gerektiği 
hususlarını belirtti. 

Panelin son konușması Bahadır 
ÜNSAL tarafından yapıldı. Sayın 
ÜNSAL Tapu Planları Tüzüğünde 
yer alan Bağımsız Bölüm Planları ile 
Vaziyet Planlarının hazırlanması ve 

TUS uygulamasına örnek bir dosya 

sunarak, aplikasyon projesinin nasıl 

hazırlanması gerektiğini ve TUS 

uygulamasının yapılması sürecini 

aktararak harita mühendislerinin bu 

alanda yürütmesi gereken konulara, 

yetki ve sorumluluklarına dikkat çekti.

Panelin ikinci bölümünde soru 

ve cevaplar kısmına geçildi. 

Katılımcılar tarafından, İmar Planı 

Uygulamaları,  Bağımsız Bölüm 

Planları ve Vaziyet Planlarının 

hazırlanması, uygulaması, Teknik 

Uygulama Sorumluluğu (TUS), 

Lisanslı Harita Mühendislerinin yetki 

ve sorumlulukları, Kentsel Dönüșüm, 

Parselasyon planlarının hazırlanması 

ve uygulanması, Planlı Alanlar Tip 

İmar Yönetmeliğinin uygulanmasındaki 

yașanılan sıkıntılar vb. konular dile 

getirildi. Panel yöneticisi ve panelistler 

tarafından sorulara yanıtlar verildi, 

açıklamalar yapıldı. 

Antalya Meslek Odaları Eșgüdüm 

Kurulunca maden yasasında 

yapılan değișiklik 22 Haziran 2010 

tarihinde Elmalı’nın Tekke köyünde 

yapılan basın açıklaması ile protesto 

edilmiștir.

04.06.1985 tarihli 3213 sayılı 

Maden Kanununun, 10.06.2010 

tarihli 5995 sayılı kanunla bazı 

maddeleri değiștirilerek, iptal 

edilen 2004 değișikliğinden daha 

da geriye götürecek maddeler 

getirilmektedir. Yapılan değișiklik 

anayasanın 44.45.56.168.169. 

maddelerine aykırı olduğu belirtilen 

açıklamada; Ülkemizde yasalar çok 

çabuk eskimekte olduğu, yerine yeni 

bir  yasa koyma ihtiyacı doğduğu 

ve bunun nedenleri üzerinde 

durulmuștur. Yasa oluștururken tüm 

tarafl arın görüșlerinin yansımaması 

ve belli grupların taleplerinin 

birebir yer bulması  çıkan yasanın 

uygulanabilirliğini  zorlaștırdığı ifade 

edilmiștir. 

Ruhsatlanan alanların toplamı Türkiye 

yüzölçümünün 1/3’üne karșılık 

geldiği, özellikle kıymetli madenlerin 

ruhsatlarının tamamının yabancıların 

elinde olduğu düșünülürse Türkiye’nin 

geleceğinin ipotek altında olduğu 

ortaya konmuștur. 

Ülkemizde yașanan tüm bu süreçlerde 

orman alanlarında maden ișletmeciliği 

girișimlerinin orman alanları üzerinde 

hızlı bir tahrip bașlattığı, Toroslar 

da, özel olarak da Çığlıkara’daki 

madencilik etkinliklerinin çok boyutlu 

çevresel etkilerinin olacağı ifade 

edilmiștir.

Bașta Toros sediri ve ardıç türleri 

olmak üzere son derece çeșitli 

ağaç, ağaççık ve otsu bitki türlerinin 

olușturduğu orman ekosistemlerindeki 

her türlü canlı ve cansız doğal varlığı 

etkilenecek, yok olacağı,

Bu bölgede bulunan yaklașık 723 bitki 

türünü ki, bunların bazıları Dünyada 

yalnızca Toroslarda doğal olarak 

bulunabilen türlerdir. 161 endemik 

bitki türünü, yine bu bölgede 59 kuș 

türünü, 17 sürüngen ve 19 memeli 

türleri etkileneceği,

• Toprak ve özellikle de yeraltı su 

dengesi etkileneceği,

• Yöre halkının ekonomik ve 

toplumsal olanakları ile kültürel 

gelenek ve görenekleri

olumsuz olarak etkileneceği, bu 

etkilerin bir kısmı uzun dönemde 

ortaya çıkacağı, bir kez ortaya 

çıktıktan sonra da kesinlikle geri 

dönüșü olamayacağı, madencilik 

etkinliklerinin çevresel etkileri yalnızca 

madencilik etkinliklerin yapıldığı 

alandaki ekosistemlerle sınırlı olmadığı 

belirtilmiștir. 

Çıkarılan yasanın olumsuzluklarla 

dolu olduğunun ve Anayasaya 

aykırı olduğunun ifade edildiği basın 

açıklamasında çözümün tüm ilgililerin 

yapımına katkı koyacağı, kamu 

yararının, ulusal çıkarların öncelikli 

tutulacağı bir yasanın yeniden 

yapılması olduğunun altı çizilmiștir.

Maden Yasası Basın 
Açıklaması ile Protesto Edildi
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Șube bașkanımız Ufuk AY, Șube 
2.Bașkanımız Hakan BEBEK, Șube 
yönetim kurulu yedek üyelerimiz 
Atilla YURTTAȘ ve Emel TUNCAL’ın 
katılımı ile Kütahya ve Tavșanlı’da 
05.06.2010 tarihinde gps(cors)
sıstemlerı tanıtımı vazıyet planı 
bagımsız bolum planı roperlı krokı 
toplantısı hakkında bilgilendirme 
toplantısı yapılmıștır.

Kütahya ve Tavșanlı 

Temsilciliklerimizde 

Toplantı Yapıldı

Șubemiz tarafından ve Sosyal ve 

Kültürel Etkinlikler Komisyonu ile 

ortaklașa 30.05.2010 Pazar günü 

üyelerimizle kahvaltı düzenlenmiștir.

Uludağ yolunda bulunan ȘEHR-İ 

SEFA Çay Bahçesinde düzenlenen 

kahvaltı üyelerimizin aileleri ile birlikte 

bir araya gelmeleri açısından oldukça 

faydalı geçmiștir.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 

kapsamında bir sonraki etkinliğimize 

tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.

Üyelerimizle 

Kahvaltılı Toplantı 

Yapıldı

Gemlik Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksekokulu Harita ve 
Kadastro Programı Mezuniyet 
Törenine Katıldık

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım 

Kocabıyık Meslek Yüksekokulu 

Harita ve Kadastro Programı 

mezuniyet törenine yönetim kurulu 

adına yönetim kurulu üyemiz 

İsmail Duyar katılmıștır. Mezun 

olan öğrencilere bundan sonraki 

hayatlarında bașarılar dileriz.

Lihkab’ına Yönelik 
Geocad Tanıtımı ve 
Eğitimi Yapıldı

Șubemiz tarafından 29 Temmuz 

2010 tarihinde, Lisanslı Harita 

ve Kadastro Büroları’na yönelik 

olarak GEOCAD yazılımı tarafından 

geliștirilen modüllerin tanıtımı ve 

eğitimi gerçekleștirildi. 

Șube Binamızda Konferans 

Salonunda gerçekleșen, 

meslektașlarımızın yoğun katılım 

sağladığı ve verimli geçen eğitimde 

yeni açılacak lisanslı bürolar 

ile mevcut büroların yapmayı 

sürdürdüğü Kadastro ișlerine 

yönelik geliștirilen modüllerin eğitimi 

uygulamalı olarak gerçekleștirildi.

Katılan meslektașlarımıza teșekkür 

ederiz.

03.08.2010 tarihinde Osmangazi 

Belediye Bașkanlığı İmar ve Șehircilik 

Müdürlüğü’ne Müdür olarak atanan 

9081 sicil numaralı üyemiz Ahmet 

DONBALOĞLU Yönetim Kurulumuz 

Tarafından ziyaret edilmiștir. 

Meslektașımıza yeni görevinde 

bașarılar dileriz.

03.08.2010 tarihinde Osmangazi 

Belediye Bașkanlığı Bilgi İșlem 

Müdürlüğü’ne Müdür olarak atanan 

6478 Sicil numaralı yönetim kurulu 

üyemiz Mesut ÖZEN Yönetim 

Kurulumuz tarafından ziyaret 

edilmiștir. Meslektașımıza yeni 

görevinde bașarılar dileriz.
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10.Dönem 2.Serbest çalıșanlar 

toplantısı 09.06.2010 tarihinde 

HKMO Bursa Șube’si toplantı 

salonunda saat 18:00 da yapıldı.

Toplantıya Bursa merkez ve 

ilçelerinde çalıșan tüm serbest 

çalıșan üyelerimiz yazılı olarak davet 

edilmișlerdir.

Yönetim kurulumuzun yedek üyeleri 

ile hazır bulunduğu toplantı gündemi 

așağıdaki gibidir.

 2010 yılı 2.yarıyıl için 

Mühendislik Hizmetleri Ücret 

Cetveli ve yöresel katsayıların 

olușturulması;

  HUS;

 Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm 

Planı, Röperli Kroki hakkında 

görüșme yapılmıștır. 

 Toplantı sonucunda komisyon 

olușturularak 2010 yılı 2.yarıyıl 

mühendislik hizmetleri ve yöresel 

katsayılar hakkında rapor 

hazırlanmasına karar verilmiștir.

Toplantıda üyelerimizden gelen öneriler șu 

șekilde olușturulmuștur;

• İfrazlar (imar planı içindeki) imar 

uygulaması gibi fiyatlandırılmalıdır.

• Olușmuș imar adalarında fiyat 

indirimi olmamalıdır.

• Sözleșme üzerindeki fiyat 

konularında art niyetli bakıșa neden 

olmamakta İlk surete fiyat (kurumlara 

verilen) yazılmamalı 

• Özleșmelere Kadastro Müdürlüğü 

bilgi almaya yetkilidir. Matbu 

yazılmalı.

• Ankara’da yapılan ihalelerde MDU 

yapılıyor mu?

İhaleli ișler için kontrolün yapıldığı 

yerde MDU yapılmalı

Komisyonlar tarafından olușturulacak 

rapor bilgilerinize sunulacaktır. 

10. Dönem  2.Serbest Çalıșanlar Toplantısı Yapıldı

Bursa İl Özel İdaresi 
Tarafından Düzenlenen 
Esence-Eğerce-Söğütpınar- 
Mesudiye Köyleri İmar Planları 
Konulu Toplantıya Katıldık!

Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli 

çevre düzenleme planında “Mudanya 

Planlama Bölgesi olarak tarif 

edilen alanda İl Genel Meclisinin 

24.11.2008 tarih 2008/310 sayılı 

kararı ile onaylanmıș olan 1/25000 

ölçekli Mudanya çevre düzeni 

planlanması gereken olan olarak 

görülen sahil kesiminde Bursa İl Özel 

İdaresi Tarafından yürütülen planlama 

çalıșmalarının sunulduğu toplantıya 

katılım sağlandı.

14.06.2010 Pazartesi günü Bursa 

İl Özel İdaresi Encümen salonunda 

yapılan toplantıya TMMOB’ye 

bağlı Meslek odalarının bașkan ve 

temsilcileri, Köy Muhtarları, Kamu 

Kurum ve Kurulușlarının temsilcileri 

katılmıșlardır.

Toplantıda bölgede yürütülen 

planlama çalıșmasının geldiği așama 

hakkında katılımcılara bilgilendirme 

yapılarak, katılımcıların görüșleri 

alınmıștır.

İmar planları değișik meslek 

disiplinlerinin bir araya gelerek 

yürüttüğü bir çalıșma olup, 

katılımcılığın sağlanması, çalıșmaların 

șeffaf yürütülmesi ve meslek 

odalarının görüșlerinin alınması 

bașarıya ulașmak için önemli 

faktörlerdendir.

Bu anlamda toplantıya katılan Șube 

Bașkanımız Ufuk AY, bölgedeki 

kaçak yapılașmanın kıyı yağmasına 

sebep olduğunun altını çizerek 

HKMO’nın bu gün olduğu gibi 

geçmiște de hisseli satıșlarla 

mücadele ederek bölgedeki hisseli 

satıșların engellenmesinde, kaçak 

yapıların yıkılmasında önemli görevler 

üstlendiğini dile getirmiștir.

Plana ilișkin görüșlerin tüm 

odalarla bir araya gelerek ortaklașa 

olușturulması gerektiğinin altını 

çizen AY, Kıyıların korunması, 

tarım alanlarının korunması, kaçak 

yapılașmanın önlenmesi konusunda 

hassas olduklarının altını çizdi.

06.07.2010 Tarihinde Șube Yönetim 

Kurulumuz Ziraat Mühendisleri 

Odasını ziyaret etti. Ziyarette Toprak 

Koruma Kanunu ve Hisseli Satıșlar 

hakkında görüșmeler yapılmıștır.

Șube Bașkanımız Ufuk Ay, bundan 

sonraki süreçte kent için birlikte 

çalıșmalar yapacaklarını aktardı. 

Bursa ve ülke için akademik odaların 

fikirlerinin mutlaka alınması gerektiğini 

söyleyen Șube Bașkanımız Ufuk 

Ay, kent sorunlarına müdahalede ve 

çözümde ortak hareketle, etkin rol 

alacaklarını vurguladı.

Ziraat Mühendisleri Odası 
Bursa Șubesi Ziyaret Edildi
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Hastane Yangınları 

İle İlgili Basın Açıklaması

22.09.2010 Çarșamba günü BAOB 

Yerleșkesi Ortak Toplantı Salonu’nda 

TMMOB Bursa İl Koordinasyon 

Kurulu tarafından, HKMO Bursa 

Șube olarak katılım sağladığımız, Ali 

Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi 

ve U.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 

çıkan yangınlar ile ilgili Yangın 

Güvenliği konulu basın açıklaması 

gerçekleștirilmiștir. 

Haberin tam metnine așağıdaki 

linkten ulașabilirsiniz.

http://www.hkmo.org.

tr/genel/bizden_detay.

php?kod=7806&tipi=2&sube=4

HKMO Genel Merkezinin 27.07.2010 

tarih ve 968 sayılı yazısı gereğince 

șube etkinlik alanına giren bütün 

üyelerimizin davet edildiği LIHKAB 

yönetmelik değișikliği hakkındaki 

toplantı 04.08.2010 tarihinde HKMO 

Bursa Șube binamızda saat 18:00 

da yapılmıștır.

Toplantıya katılan üyelerin farklı 

görüșleri belirlenerek tutanak haline 

getirilmiștir.

Lihkab Yönetmelik 
Değișikliği Konulu 
Toplantı Yapıldı!!

Genel Merkez Yönetim Kurulu, 

Șube Bașkan, Yazman, Sayman, 

HKMO Denetleme Kurulu, HKMO 

Onur Kurulu, Merkeze bağlı 

Temsilciliklerin  katılımı ile 24 

Temmuz 2010 tarihinde Trabzon‘da 

toplanmıștır. Toplantıya Șubemizi 

temsilen Șube Bașkanımız Ufuk AY 

katılmıștır. 

Șube ve Temsilcilikler yeni 

dönemde yaptıkları çalıșmalar 

hakkında sözlü ve görsel sunumlar 

gerçekleștirmișlerdir.  Șube ve 

Temsilciliklerde gündeme gelen 

sorunlar ele alınmıștır.

Toplantının ikinci bölümünde meslek 

alanımıza yönelik gündem maddeleri 

üzerinde Oda bünyesinde sürdürülen 

çalıșmalar hakkında bilgilendirme 

yapılmıștır. Yasa ve Yönetmelik 

düzeyindeki mevzuat değișiklikleri 

ve girișimleri üzerine gelișmeler 

değerlendirilmiștir. 

Șube Bașkanımız Ufuk AY așağıdaki 

konular hakkında görüșlerini dile 

getirmiștir.

Temsilciliklerde etkinlikler yapılması,

Danıșma Kurulu Toplantısı 

kapsamında Temsilciler Toplantısı 

yapılması,

LİHKAB ișlemlerin de MDU 

yapılması,

Vaziyet planı, Bağımsız Bölüm Planı, 

Röperli krokilerde MDU yapılması,

LİHKAB ların ișleyiși ve sorunlarının 

görüșülmesi, (Ücret çizelgeleri ve iș 

alanları)

İhaleli ișler kapsamındaki Kadastro-

Orman-Toplulaștırma ișlerinin 

MDU yapılması ve takip edilmesi, 

(Șubelerce denetimin sağlanması)

Yapı Denetimlerin  ișin yapımında ve 

kontrolünde hizmet satın almaları

Bursa Șubesinde Eylül ayı içerisinde 

Tapu Planları Tüzüğü gereği 

düzenlenen Vaziyet planı, Bağımsız 

Bölüm Planı, Röperli krokiler ile 

HUS uygulamları hakkında Panel 

düzenlenmesi

Hkmo 42.Dönem I. Danıșma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Șubemizce “Arazi Toplulaștırma 

Forumu” 01 Ekim 2010 tarihinde 

Diyarbakır-Kayapınar Belediyesi 

Cegerxwin Gençlik ve Kültür Sanat 

Merkezinde gerçekleștirildi. Etkinliğe, 

üniversiteler, yerel yönetimler, 

ilgili kamu kurum ve kurulușları, 

yüklenici firma temsilcileri ile birlikte 

meslektașlarımız ve farklı meslek 

disiplinlerinden yüksek bir katılım 

oldu. 

Bilindiği üzere kırsal alanda yașam 

standartlarının yükseltilmesi, 

kırdan kentlere bilinçsiz göçlerin 

önlenmesi, tarımsal üretim 

alanlarının geliștirilmesi, üreticilerin 

örgütlenmesi ve desteklenmesi, sulu 

tarıma geçiș ve daha fazla verim 

alınması, yeni iș alanları yaratılması, 

mevcut tarihi ve kültürel mirasın 

korunması, köy yerleșim yerlerinin 

iyileștirilmesi ve geliștirilmesinde 

Arazi Toplulaștırması-Kırsal 

Alan Düzenlemesinin gerekliliği 

tartıșmasızdır. Bu kapsamda forum, 

toplulaștırma çalıșmalarının hız 

kazandığı, bilimsel çalıșmaların ve 

teknolojinin hızla geliștiği ve meslek 

alanlarını etkilediği günümüzde, Arazi 

Toplulaștırma çalıșmalarının farklı 

meslek disiplinleri ve yöre insanlarıyla 

birlikte ele alınması yönüyle önemli 

bir etkinlik olarak gerçeklești. 

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Șubemiz  tarafından düzenlenen Arazi 

Toplulaștırma Forumu etkinliği, 450 

köyü içerisine alan 70‘i așkın projenin 

ihale edildiği GAP Bölgesi sınırları 

içindeki proje içerikleri ve uygulama 

sorunları detaylı bir șekilde incelendi 

ve değerlendirmeler yapıldı. Teori 

ile uygulamadaki yeni gelișmeler 

paylașılarak bunların pratikte 

uygulanabilirliğine yönelik görüș 

ve öneriler tartıșıldığı yoğun ilgi ve 

katılımın sağlandığı bir etkinlik oldu.

Forumun açılıșında Diyarbakır Șube 

bașkanımız Yusuf Bilen kısa bir açılıș 

konușması yaparak konukları ve 

katılımcıları șube adına selamladı. 

Forumun açılıșında ayrıca Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünden 

Genel Müdür Yardımcısı Ömer 

Ali Anbar ile Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Bașkanı Ali Fahri 

ÖZTEN birer konușma yaptılar.

Açılıș konușmalarının ardından 

HKMO Diyarbakır Șubemizin Yönetim 

kurulu üyesi ve DİSKİ Gen. Md. Yard. 

Selahattin Elçi yürütücülüğünde 

gerçekleștirilen 1. oturumda; 

Hüseyin Erkan “Arazi Yönetiminde 

Toplulaștırma” Arazi Toplulaștırma 

çalıșmaları da  sürdürülebilir 

arazi yönetimi ,Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü Kamulaștırma 

Toplulaștırma ve Dağıtım Dairesi 

Bașkanı Dr. Gürsel Küsek “Türkiye‘de 

Arazi Toplulaștırması, Toplulaștırmayı 

Gerekli Kılan Nedenler, Genel İșlem 

Adımları ve Sağlanan Yararlar”, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Șanlıurfa 21. Bölge Müdürlüğünden 

Bölge Müdür Yardımcısı Seyfettin 

Gencer “Arazi Toplulaștırma - 

Kadastro İlișkileri, Bölgede Tapu 

Kadastro Sorunları, Çözüm 

Yolları” konulu sunumları yapılarak 

meslektașlarımıza bilgi verildi.

HKMO Diyarbakır Șube Bașkanımız 

Yusuf Bilen‘in yürütücülüğünde 

gerçekleștirilen 2. oturumda, Teknik 

Araștırma ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü Daire Bașkanı Neslihan 

SAYILGAN “Arazi Toplulaștırmasında 

Yol Ağı ve Yerleșim Planlaması, 

ARAZİ TOPLULAȘTIRMA 

FORUMU YAPILDI 
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Kırsal Alan Planlaması, İçme Suyu, 

Kanalizasyon vb.”, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü Baș Müfettiși 

Hüseyin KOÇAK “Toplulaștırma 

Çalıșmalarında Kadastral Hatalar ve 

Düzeltme Yolları” konulu bildirilerini 

sundular.

 Etkinliğin öğleden sonraki 

bölümünde Odamız Genel 

Bașkanı Sayın Ali Fahri Özten 

yürütücülüğünde gerçekleștirilen 

“Forum” da, TKGM‘den Ömer 

Ali Anbar, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü‘nden Dr. Gürsel Küsek, 

DSİ 10. Bölge Müdür yardımcısı 

Abdurrahim Kartal, Sur Belediyesi 

Bașkan Yardımcısı ve Ziraat 

Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Șubesi Yönetim Kurulu Üyesi 

Gülbahar Örnek ve bölgede yüklenici 

olarak uygulama yapmakta olan 

meslektașımız Eta Dașçı konușmacı 

olarak yer aldı.

 Bu bölümde, toplulaștırma 

uygulaması yapılan köylerde 

vatandașlarımızın yașadıkları 

sıkıntılar, halkın bilgilendirilmesinde 

ve konunun sosyal yönünde 

yașanan eksiklikler, sulama 

șebekelerinin toplulaștırma ile 

üretilen ortak alanlardan geçirilmesi, 

bazı kısımlarda kamulaștırmanın 

gerekliliği, bazı kadastro birimlerinde 

yașanılan sıkıntılar, kadastro 

verilerinin güncel ve kullanılabilir 

olmaması nedeniyle projede 

gündeme gelen aksaklıklar, Kadastro 

Müdürlüklerinde yașanan sıkıntılar 

vb. konular tartıșıldı. Katılımcıların 

soru ve detaylı açıklamaları ile 

konular daha verimli bir șekilde 

değerlendirildi.

Forumda, toplulaștırma 

uygulamalarında tarım alanlarının 

verimliliğinin geliștirilmesi yanında, 

toprak insan ilișkisinin öne 

çıkartılması, konunun sosyal ve 

kültürel yanının ciddi bir șekilde 

önemsenmesi, vatandașların 

bilgilendirilmesi ve mağdur 

edilmemesi, meslektașlarımız bu 

alanda Harita Mühendisleri Odamızın 

düzenleyeceği eğitimlere katılmaları, 

toplulaștırma uygulamalarında 

yapım ile mühendislik hizmetlerinin 

birbirine karıștırılmadan yürütülmesi 

için gerekli çalıșmaların yapılması 

gerekmektedir.

Etkinliğin hazırlanmasında katkısı 

ve emeği geçen herkese, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü‘ne, 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü‘ne, 

DSİ Genel Müdürlüğü‘ne, Teknik 

Araștırma ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü‘ne  HKMO Genel 

merkezine  Diyarbakır-Kayapınar 

Belediyesi Cegerxwin Gençlik ve 

Kültür Sanat Merkezi Diyarbakır-

Kayapınar Belediyesi Cegerxwin 

Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi 

çalıșanlarına ve  tüm katılımcılara 

HKMO Diyarbakır Șube Yönetim 

Kurulu adına teșekkür ederiz.

Diyarbakır ili merkez ilçelerde 3 adet Ergani ilçesinde  1 adet  olmak üzere 

toplam 4 adet Lihkab Bürosu hizmete girmiș bulunmaktadır.Bunlardan 

Diyarbakır merkez  de Lihkab Bürosu açan eski yönetim kurulu üyemiz 

İdris BEREKATOĞLU’na ait Lihkab bürosu Șube Bașkanımız Yusuf 

BİLEN, Șube Sekreteri Deniz AKDEMİR ve Șube Saymanı Mehmet 

GÜL tarafından ziyaret edildi.Ziyaret esnasında  lisans alarak görevlerine 

bașlayan meslektașımız İdris BEREKATOĞLU’na, yönetim kurulumuz yeni 

görevinde bașarı dileklerini iletti.Lihkab Bürolarının sıkıntıları ve bunlara 

ilișkin çözümler değerlendirildi.

TMMOB
HKMO Diyarbakır Șube

LİHKAB BÜROSU ZİYARET EDİLDİ
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Gün geçtikçe artan mesleki, 

ekonomik ve sosyal sorunları 

yerellerde tespit etmek ve sorunlara 

karșı meslektașlarımızla beraber 

çözüm üretebilmek amacıyla Șube 

sorumluluk alanımızda bulunan 

bölgelerdeki ücretli ve serbest 

çalıșan meslektașlarımızla yaptığımız 

toplantılar devam etmektedir. Bu 

kapsamda da Kartal, Maltepe ve 

Pendik bölgelerini kapsayacak 

șekilde gerçekleștirdiğimiz 

toplantılardan ikincisi 2 Haziran 

2010 tarihinde Mimarlar Odası Kartal 

Temsilciliğinde düzenlendi.

Șube Yönetim Kurulu Bașkanımız 

M. Tevfik ÖZLÜDEMİR tarafından 

yapılan açılıș konușmasında; 

Șube Çalıșma Programımız 

kapsamında yürütülmesi hedefl enen 

çalıșmalara değinilerek, ülke ve 

meslek gündemine ilișkin çeșitli 

bilgilendirmelerde bulundu. 

Ayrıca, Șubemizin yeni dönemde 

meslektașlarımızın örgütsel sürece 

katılımlarını daha da arttırıcı bir 

çabanın da Șubemizin öncelikleri 

arasında yer aldığını ifade eden Șube 

Bașkanımız; yerellerden gelecek 

düșüncelerin örgütlülüğümüzün 

geliștirilmesi ve meslektașlarımızın 

yașamakta olduğu çeșitli sorunların 

çözüme kavușturulması açısından 

büyük önem tașıdığını ifade etti. 

Açılıș konușmalarının devamında 

Șubemiz tarafından yürütülen 

çalıșmalar hakkında kısa bir 

bilgilendirmede bulunularak, 

üyelerimizin yașamakta olduğu 

sorunlar ve bu kapsamdaki çözüm 

önerileri ele alındı.

Toplantı kapsamında üyelerimiz, 

sözleșmelerin vekalet ișlevi 

görebilmesi ve sözleșmelere 

istinaden kamu kurumları ve 

belediyelerden bilgi ve belge 

alımında kolaylık sağlayacak 

çabaların sürdürülmesi, birim 

fiyatların altında düzenlenen 

faturalar karșısında yaptırımların 

uygulanması, meslektașlarımızın 

yașadığı çeșitli sorunların 

disiplinlerarası platformlarda ele 

alınması, kamu kurumlarında çalıșan 

Kartal, Maltepe, Pendik Bölgeleri 
Üye Toplantısı Yapıldı

meslektașlarımız ile serbest çalıșan 

meslektașlarımızın bulușmasını 

sağlayacak geniș katılımlı toplantıların 

düzenlenmesi, bölgede Teknik 

Uygulama Sorunluluğu kapsamında 

meslektașlarımızın çalıșma alanlarını 

genișleten ve haklarını güvence 

altına alan bir çalıșmanın yürütülmesi 

vb. bașlıklarda çeșitli görüș ve 

önerilerini dile getirdiler. Ayrıca, 

benzer içerikli toplantıların, daha sık 

gerçekleștirilmesi gerektiği yönünde 

çeșitli değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantımızın gerçekleștirildiği 

bölgede bașta Kartal Temsilci 

Yardımcımız Sayın Metin AĞIRMAN 

olmak üzere, Oda örgütlülüğümüze 

sağladıkları değerli katkılardan dolayı 

tüm ilçe-ișyeri temsilcilerimize ve 

katılımlarıyla toplantımızın verimli 

geçmesine olanak sağlayan 

tüm meslektașlarımıza en içten 

duygularımızla teșekkür ederiz. 

Yașanan sorunlara karșı birlikte 

çözüm üretebilmek ve Șubemizin 

bu kapsamda atacağı adımları 

ortak akılla geliștirebilmek amacıyla 

ilerleyen günlerde de sürdüreceğimiz 

benzer toplantılarda ve etkinliklerde 

de mesleki dayanıșmamızı 

güçlendirmek dileğiyle...

Șubemiz Haldun Özen toplantı 

salonunda yapılan anma etkinliği, 

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nce 

hazırlanan ve Usta’nın hayatının 

fotoğrafl arla anlatıldığı bir sunumla 

bașladı. 

Sunumun ardından 21.Dönem Șube 

Yönetim Kurulu Bașkanımız Tevfik 

ÖZLÜDEMİR, șairin yașamına, 

karșılaștığı zorluklara ve çok sevdiği 

ülkesinden ayrılmak zorunda kalıșına 

değindi ve konușması sırasında 

Nazım’ın ilk serbest nazım șiiri ve 

ölümünden önceki son șiirinin de 

aralarında bulunduğu Nazım șiirleri 

okudu.

47. Ölüm yıldönümünde dünya șairi, büyük insan Nazım 

Hikmet șiirleriyle anıldı.

Nazım Hikmet Șiirleriyle Anıldı
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Dünya Çevre Günü’nde “Suyun Ticarileștirilmesi ve Baskı 

Aracına Dönüștürülmesi” Protesto Edildi

Bileșenleri arasında TMMOB 

İstanbul İKK’nın da olduğu Suyun 

Ticarileștirilmesine Hayır Platformu, 

5 Haziran 2010 tarihinde Dünya 

Çevre Günü kapsamında Taksim’de 

gerçekleștirdiği basın açıklaması ile 

suyun ticarileștirilmesini ve baskı 

aracına dönüștürülmesini protesto 

etti.

Dine ve ırka bağlı ayırımcılık 

temelinden ayrılmayan İsrail 

Devleti’nin, 1947’lerden günümüze 

değin, ișgal ettiği bölgelerdeki tüm 

su kaynaklarını ulusallaștırdığına 

ve Filistin halkının kanal 

sistemlerini imha ederek kendi 

kanal sistemlerine bağladığına 

dikkat çekilen açıklamada; suya 

erișimin İsrail askeri otoritesine 

bağlanmak yoluyla kısıtlandığına 

dikkat çekildi. İsrail’in daha da ileri 

giderek kendi kontrolündeki su 

vanalarını Filistinlilere karșı tehdit 

ve cezalandırma aracı olarak 

kullanmaktan da kaçınmadığına 

dikkat çekilen açıklamada; doğanın 

özgür varlığı olan su kaynaklarının 

Filistin halkı üzerinde bir șantaj 

malzemesine dönüștürülmesi, 

Filistinlileri yok etmek için bir silah 

olarak su vanalarını kapatan İsrail’i ve 

ona karșı ancak sembolik eylemlerle 

tavır koyan iktidar kınandı.

Açıklamada, Fırat ve Dicle sularının 

geleceğini belirlemeyi kendi tekeline 

alan, Avrupa Birliği teknokratlarının, 

șirket-devlet ișbirliğini kolaylaștırıcı 

AB mevzuatı temelinde iș görecek 

konsorsiyumda, Fırat ve Dicle’ye kıyısı 

olmayan, AB üyeliği de bulunmayan 

İsrail’in neden taraf olarak alındığı 

konusunda da cevap verilmesi 

gerektiği ifade edildi. Açıklamada 

ayrıca ülkemizin sularının İsrail’e 

satılmasına yönelik projeler, ülkemizde 

yürütülen HES projeleri kapsamında 

suyun ticarileștirilmesi çabaları, 

Anadolu sularının barajlara ve binlerce 

HES’e hapsedilerek, kanallarla baraj 

göllerine yönlendirip, bitki ve hayvan 

yașamının suyunu çalarak, bu suların 

dev keselerle İsrail’e satılmasının 

kolaylaștırılmasına hizmet edilmekte 

olduğuna dikkat çekildi. 

Son olarak; Neoliberal sömürü 

ekonomisinin, savaș efendilerinin, 

dünyanın kaderini elinde sanan 

emperyalist merkez saldırganlarının 

hesaplarını bozacak dayanıșmanın, 

su, toprak, tohum ve emek etrafında 

örüleceğinin ifade edildiği açıklamada; 

bu bilinçle, Filistin halkının direnișinde 

ve geleceğini kurmasının yanında 

olunacağı ifade edildi.

Yerellerdeki üyelerimizin gün 

geçtikçe artan mesleki ve güncel 

sorunlarına yönelik olarak Șubemizin 

düzenlediği bölgesel toplantılar 

sürmektedir. Bu kapsamda 10 

Haziran 2010 Perșembe günü 

Elektrik Mühendisleri Odası Kadıköy 

Temsilciliği’nde, Kadıköy, Atașehir, 

Ümraniye ve Üsküdar bölgelerindeki 

serbest büro sahibi ve ücretli çalıșan 

nasıl olacağı, mesleki denetimde 

nasıl bir yol izleneceği konuları 

tartıșılarak, yerellerde kamuda çalıșan 

meslektașlarımızın da katılacağı 

kahvaltılı toplantılar vb etkinliklerin 

oda örgütlülüğüne büyük katkı 

sağlayacağı ifade edildi. Toplantıda 

ayrıca Odamızın ve șubemizin 

güncel konulara, yașanan sorunlara 

ve örgütlenmeye yönelik olarak 

düzenlediği bölge toplantıları, üye ve 

ișyeri ziyaretleri gibi etkinliklerin daha 

sık tekrarlanması gerektiği yönünde 

değerlendirmelerde bulunuldu.

Kadıköy bölgesinde 

gerçekleștirdiğimiz toplantımıza 

sağladıkları değerli katkılardan 

dolayı bașta Kadıköy İlçe 

Temsilcimiz Mustafa UYSAL olmak 

üzere bölgedeki ilçe ve ișyeri 

temsilcilerimize ve katılım sağlayan 

üyelerimize bir kez daha teșekkür 

ederiz.

meslektașlarımızı kapsayan bir 

toplantı gerçekleștirildi.

Șube Sekreterimiz M. Uğur 

GİRİȘKEN yaptığı açılıș 

konușmasında yeni mezunlar, artan 

ișsizlik, LİHKAB, CORS Sistemi 

ve Uygulamaları, șube etkinlikleri, 

haksız rekabet, faturalandırma, yapı 

denetim firmalarındaki durum gibi 

mevcut mesleki ve güncel sorunlarla 

ilgili bașlıklara değindi.

Toplantımızda, üyelerimizin kadastro 

ve belediye gibi kamu kurumlarıyla 

yașadıkları sorunlar, belediyeler 

arasındaki farklı uygulamalar, 

temsilciliklerin yapısı ve bu yerlerin 

sadece mesleki denetim uygulaması 

yapan yerler olmaktan çıkarılıp 

sosyal yönden ve örgütlenmeye 

dönük çalıșmaların yapıldığı odaklara 

dönüștürülmesi gerektiği ifade edildi. 

Ayrıca LİHKAB ile ilgili olarak ișleyișin 

Kadıköy, Atașehir, Ümraniye 

ve Üsküdar Bölgesi Üye 

Toplantısı Yapıldı
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Dayanıșma kültürümüzün bir 

göstergesi olarak her yıl geleneksel 

olarak düzenlediğimiz Șube 

Yemeğimizin 27. si bu yıl 11 Haziran 

2010 Cuma günü Yıldız Teknik 

Üniversitesi Vakfı Hisar Tesislerinde 

gerçekleștirildi.

Geleneksel Yemeğimize, HKMO 

Genel Merkez Yönetim Kurulu II. 

Bașkanı Hacı Hasan TUZCU, Genel 

Merkez Örgütlenme Sekreteri Özkan 

TALAY, Genel Merkez Yönetim 

Kurulu Üyesi Metin EREL, Genel 

Merkez Yönetim Kurulu Yedek 

Üyesi Ayhan BİNGÖL, HKMO Onur 

Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dursun Zafer 

ȘEKER’ in de katılarak onurlandırdığı 

yemeğimizde, TMMOB 40. Dönem 

Yönetim Kurulu II. Bașkanlığı görevini 

yürüten Nail GÜLER, HKMO 41. 

Dönem Denetleme Kurulu Üyeliği 

görevini yürüten Ümit DİKER, 

Șubemiz 20. Dönem Yönetim 

Kurulu Üyeliği görevinin yürüten 

meslektașlarımız, mesleğimizde 30. 

Yılını dolduran üyelerimiz ve çok 

sayıda meslektașımızın yanı sıra Șube 

Öğrenci Komisyonu temsilcilerimizin 

de aralarında bulunduğu yaklașık 450 

kiși katılım sağladı. 

Șube Bașkanımız Yrd. Doç. 

Dr. Tevfik ÖZLÜDEMİR, temel 

değerlerimiz olan birlikte üretmek, 

paylașmak ve dayanıșma kültürü 

ekseninde yaptığımız etkinliğimize 

katılan konuklarımızı selamlayarak 

bașladığı konușmasında 

Geleneksel yemeklerimizin ve diğer 

etkinliklerimizin Odamızın dayanıșma 

kültürünü yansıtan etkinlikler olduğunu 

ve burada bulunmaktan büyük keyif 

aldığını ve mutluluk duyduğunu ifade 

etti. 

Șube Bașkanımızın konușmasının 

ardından HKMO Genel Merkez 

Yönetim Kurulu II. Bașkanı Hacı Hasan 

TUZCU bir konușma gerçekleștirdi. 

Sayın TUZCU konușmasında 

tüm konukları selamlayarak tüm 

üyelerimize güzel ve eğlence dolu bir 

gece dileklerini sundu.

Yapılan konușmaların ardından, 

mesleğimizde 30.Yılını dolduran 

üyelerimize, mesleğimize ve 

Oda örgütlülüğümüze yaptıkları 

değerli katkılardan ötürü plaket 

verildi. Mesleğimizde 30.Yılını 

dolduran üyelerimiz, plaketlerini 

Șube Bașkanımız Yrd. Doç. Dr. 

Tevfik ÖZLÜDEMİR, Prof. Dr. Erol 

KÖKTÜRK, Șube Sekreterimiz 

M. Uğur GİRİȘKEN ve öğrenci 

arkadașımız Evrim Gülcan SAVAȘ’ın 

elinden aldılar.

Plaket töreni sonrasında müzik 

eșliğinde gece kaldığı yerden devam 

etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde 

ise oda yayınlarından, ölçüm ve 

navigasyon aletlerinden ve mesleki 

programlardan olușan hediyelerimiz 

yapılan çekiliș sonucu sahiplerini 

buldu.

27. Geleneksel yemeğimize katılıp 

onurlandıran ve yemeğimizin 

düzenlenmesinde katkı sağlayan tüm 

üyelerimize en içten duygularımızla 

teșekkür ederiz.

27. Geleneksel 
Yemeğimiz 
Düzenlendi

Șube Bașkanımız M. Tevfik ÖZLÜDEMİR, 1 Ekim 2010 tarihinde Ulusal 

Kanal’da yayınlanan Ekopolitik programına konuk olarak, İșçi Sağlığı ve İș 

Güvenliği, Gülseren YURTTAȘ davasında gelinen son durum ve yapılması 

planlanan 3. Boğaz Köprüsü hakkındaki görüșlerimizi kamuoyuyla paylaștı.

Haberin tam metnine așağıdaki linkten ulașabilirsiniz.

http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7849&tipi=2&sube=6

Șube Bașkanımız M.Tevfik Özlüdemir Ulusal Kanal’da 

İșçi Sağlığı ve İș Güvenliği Konusunda Konuștu
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Mesleğimiz uygulama alanlarında 

etkin bir șekilde kullanımı 

yaygınlașan, mesleğimizle ilgili yeni 

ve gelișen teknolojileri tanıtmaya ve 

yeni uygulamalarla ilgili üyelerimizi 

bilgilendirmeye devam ediyoruz. 

Bu kapsamda 12 Haziran 2010 

Cumartesi günü Lüleburgaz Ticaret 

Borsası Konferans Salonu’nda 

“Ulusal ve Yerel Gerçek Zamanlı 

GPS/GNSS Ağları ve Uygulamaları” 

konulu bir panel düzenlendi.

Yürütücülüğünü YTÜ Harita 

Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Elemanı Uzman Taylan ÖCALAN’ın 

yaptığı panele konușmacı olarak 

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi 

Nurhan ÇELİK, Harita Mühendisi 

Hakan KARAGÖZ ve Sistem 

A.Ș.’den Harita Mühendisi Özgür 

AVCI katıldılar.

Trakya bölgesindeki kamu kurum ve 

kurulușları ile özel sektörde çalıșan 

meslektașlarımızın yoğun katılım 

sağladığı panelimizde GPS/GNSS 

gelișimi, yapısı, teknik özellikleri, 

bu teknolojiye bağlı olarak gelișen 

CORS sisteminin özellikleri, çalıșma 

sistemi, gerçek zamanlı kinematik 

uygulamalar, referans sistemleri 

hakkında güncel gelișmelerle ilgili 

sunumlar yapılarak ardından ulusal 

düzeyde ve yerelde gerçekleștirilen 

TUSAGA-AKTİF (CORS-TR) ve 

İSKİ-UKBS gibi gerçek zamanlı ağ 

yapısında çalıșan sistemler hakkında 

bilgilendirmeler yapılmıș, sistemlerin 

kullanımı sırasında yașanan sıkıntılar 

ve bunların giderilmesi konusunda 

bilgiler verilmiștir. 

Ayrıca TKGM tarafından yürürlüğe 

konan “Kadastral Harita Üretimi 

ve Kontrolü Genelgesi”ndeki 

eksikliklere ve çelișkilere panelistler 

tarafından değinilerek, Panelin 

sonunda gerçekleștirilen soru cevap 

kısmında üyelerimizin uygulamada 

karșılaștıkları sorunlar tartıșılmıș ve 

ardından panel son bulmuștur. 

Panelimize konușmacı olarak katılan 

değerli panelistlere, katılımcılara ve 

konferans salonunu bize tahsis eden 

Lüleburgaz Ticaret Borsası’na bir kez 

daha teșekkürlerimizi sunarız.

Ulusal ve Yerel Gerçek 

Zamanlı GPS/GNSS 
Ağları ve Uygulamaları 

Paneli Yapıldı

Her yıl geleneksel olarak 

gerçekleștirdiğimiz ve Odamız ile 

üniversiteler arasındaki etkileșimi 

arttırmayı hedefl ediğimiz arazi 

pikniklerinin bir diğeri de 17 Haziran 

2010 tarihinde İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nde gerçekleștirildi.

İTÜ Geomatik Mühendisliği 

Bölümü öğrencileri ile bölüm 

öğretim görevlilerinin olușturduğu 

takımlar arasında her yıl geleneksel 

olarak gerçekleștirilen futbol maçı 

sonrasında yapılan kutlamanın 

ardından geniș bir katılımla 

Șubemizce düzenlenen arazi 

pikniğine geçildi. Bölüm öğrencileri 

ve öğretim elemanlarının katıldığı 

piknikte öğrenciler, yoğun ve yorucu 

geçen arazi çalıșmaları sırasında bir 

araya gelme ve meslek odamız ile 

tanıșma imkanı buldular.

Etkinliğimizin gerçekleștirilmesinde 

katkıda bulunan değerli Șube 

Öğrenci Komisyonu üyelerimize, 

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölüm 

Bașkanlığı’na, bölüm öğretim 

üyelerine ve fakülte çalıșanlarına en 

içten duygularımızla teșekkür ederiz.

İTÜ Arazi Pikniği 

Düzenlendi
Șube II. Bașkanımız 

Mehmet HIȘIR Ulusal 

Kanal’da 2B’yi Anlattı

Șube II. Bașkanımız Mehmet HIȘIR, 

14 Haziran 2010 tarihinde Ulusal 

Kanal’da yayınlanan Ekopolitik 

programına konuk olarak, 2B konusu 

bașta olmak üzere orman alanlarına, 

kentleșme sürecindeki sorunlara, 

TOKİ’ye ve İstanbul’da üçüncü köprü 

yapımına ilișkin görüșlerimizi kamuoyu 

ile paylaștı. Haberin tam metnine 

așağıdaki linkten ulașabilirsiniz.

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

detay.php?kod=7428&tipi=2&sube=6



81Șubelerimizden Haberler / İSTANBUL
Harita Bülteni Ekim 2010

26 Haziran 2010 tarihinde 

gerçekleștirilecek Temsilciler 

Toplantısı öncesinde İstanbul 

Sınırları içerisinde gerçekleștirdiğimiz 

ve ilerleyen haftalarda da Șube 

sorumluluk alanımızdaki farklı 

bölgelerde sürdüreceğimiz 

bölge toplantılarından bir diğeri 

de B.Çekmece, K.Çekmece, 

Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Silivri 

ve Çatalca bölgelerindeki serbest 

ve ücretli çalıșan meslektașlarımızın 

sorunlarıyla ilgili olarak 21 Haziran 

2010 tarihinde Makine Mühendisleri 

Odası (MMO) Beylikdüzü 

Temsilciliğinde gerçekleștirildi.

Toplantının açılıșında, Șube 

II. Bașkanımız Mehmet HIȘIR 

tarafından Șubemizin 21.Dönemde 

gerçekleștirdiği ve gerçekleștirmeyi 

planladığı etkinlikler hakkında 

bilgilendirme amaçlı bir sunum 

gerçekleștirildi.

Meslektașlarımız; bölgede ve 

genelde yașanan, haksız rekabet 

koșulları, ișlerin yüksek kırımlı 

olması ve bunun getirdiği ekonomik 

sorunlar, kamu kurumları ve idarelerle 

yașanan ihale șartnamelerinin 

hazırlanması konusundaki 

sıkıntılar, bölgede çalıșan 

üyelerimizin maașlarını zamanında 

ve tam alamaması, yeni mezun 

arkadașlarımızın yașadığı ücret ve 

güvencesizleșmeye dair sorunlar 

ve Odamızın, meslektașlarımız için 

insanca yașam ücretine dair bir 

çözüm getirmesi, Șubemizin kamu 

kurumlarıyla meslektașlarımızın 

sorunlarına yönelik görüșmeler 

yapması ve yașanan sıkıntılar 

karșısında hukuki girișimlerde 

bulunulması ve bu kapsamda 

mücadele yürütülmesi konularında 

görüș ve önerilerini ifade ettiler.

Toplantımızın gerçekleștirildiği MMO 

Beylikdüzü Temsilciliği’ne, yașadıkları 

sorunları ve çözüm önerilerini 

bizlerle paylașarak çözüm yollarının 

üretilmesine katkıda bulunan 

tüm meslektașlarımıza en içten 

duygularımızla teșekkür ederiz.

B. Çekmece, K. Çekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, 

Silivri ve Çatalca Bölge Toplantısı Yapıldı

HKMO Tarihine Ișık Tutanlar 

bașlıklı söyleși dizisi kapsamında, 

birikimlerini ve tecrübelerini 

gelecek kușaklara aktarmaya ve 

bizleri aydınlatmaya devam eden, 

TMMOB Onur Kurulu ve TMMOB 

Yüksek Onur Kurulu üyelikleri, 17. 

Dönem Genel Bașkanlığı ve çeșitli 

dönemlerde yönetim kurulu üyelikleri 

görevlerinde bulunmuș, 180 sicil 

numaralı üyemiz Arif DELİKANLI ile 

28 Temmuz 2010 günü Șubemizde 

bir söyleși gerçekleștirildi.

Söyleșinin açılıșında bir konușma 

yapan Șube Bașkanımız Yrd. Doç. 

Dr. M.Tevfik ÖZLÜDEMİR; öncelikle 

söyleșiye gelen konuklarımızı ve Arif 

DELİKANLI’yı selamlayarak bașladığı 

konușmasında, bu söyleși ve buna 

benzer etkinlikler ile birlikte geçmiș 

dönemden geleceğe Odamızın 

görüșüne ve örgütlenmesine 

katkı sunmuș büyüklerimizi ve 

değerlerimizi, meslektașlarımızla 

bulușturmayı ve bu tür etkinliklerde 

paylașılanları ve ifade edilenleri 

olabildiğince yazılı olarak genç 

arkadașlarımıza aktarıp, onların da 

bu birikimlerden yararlanmalarını 

sağlamaya çalıștıklarını ifade etti.

Açılıș konușmasının ardından 

Arif DELİKANLI, kendi yașamı 

ve öğrenim hayatı, mesleki 

faaliyetleri ve Oda örgütsel 

süreçleri içerisinde yașadıklarını 

söyleșiye gelen konuklarımızla 

paylaștı. Söyleșimizin devamında 

gerçekleștirilen soru-cevap kısmında 

ise Sayın DELİKANLI, geçmișten 

örneklerle geleceğe dair yașam, 

toplum, meslek ve örgütlenme 

üzerine yapılması gerekenler 

hakkında bizlere ıșık tutacak 

birikimlerinden ve bu konular 

karșısında meslektașlarımızın, 

Odamızın, TMMOB’nin ve özellikle 

de genç kușakların üzerine düșen 

görev ve sorumluluklardan bahsetti. 

Söyleșimiz Șubemiz tarafından Sayın 

Arif DELİKANLI’ya günün anısına 

sunulan plaketle son buldu. 

Oldukça verimli geçen ve iki saate 

yakın süren söyleșiye katılan tüm 

meslektașlarımıza ve bizlere yol 

göstermeye, birikimleriyle ıșık 

saçmaya devam eden Sayın Arif 

DELİKANLI’ya katkılarından dolayı en 

içten duygularımızla teșekkür ederiz.

HKMO Tarihine Ișık Tutanlar Söyleși Dizisi Kapsamında 

Arif Delikanlı Söyleșisi Yapıldı
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Mesleğimizin geleceği olan ve 

öğrenimlerini bașarıyla tamamlayarak 

bu yıl bölümlerinden mezun olan 

genç meslektașlarımıza meslek 

odamızı ve örgütlülüğümüzü 

tanıtarak tebrik etmek amacı ile 

18 Haziran 2010 Cuma günü 

gerçekleștirilen YTÜ İnșaat Fakültesi 

Mezuniyet Töreni’ne katılım sağladı. 

Mezuniyet töreninde Yönetim 

Kurulumuz adına Șube Bașkanımız 

Tevfik ÖZLÜDEMİR tarafından 

bir konușma gerçekleștirildi. 

Konușmasına mezun olan öğrenci 

arkadașlarımızı kutlayarak bașlayan 

Șube Bașkanımız, mühendisliğin 

toplum için öneminden ve 

mühendisliğin toplumsal hayattaki 

üretici ve dönüștürücü etkisinden 

bahsetti. Mühendislik eğitimi almıș 

yeni mezun olan arkadașlarımızı bilimi 

ve tekniği toplum yararına yürütmeyi 

amaç edinmiș meslek odalarına 

üye olmaya ve örgütlülüğümüze 

katılmaya davet ederek, yeni mezun 

olan meslektașlarımızın bugünlere 

gelmelerinde emek ve çabaları 

büyük olan bașta aileleri olmak 

üzere, bölüm öğretim görevlilerine ve 

üniversite çalıșanlarına teșekkürlerini 

sundu.

Bölümlerinden bașarı ile mezun 

olan ve aramıza katılan tüm 

meslektașlarımızı tebrik eder, meslek 

yașantıları boyunca karșılașacakları 

her türlü sorunu birlikte göğüslemek 

adına üzerimize düșen tüm mesleki 

ve toplumsal sorumluluklarımızı 

eksiksiz yerine getirebilmek 

için tüm genç meslektașlarımızı 

örgütlülüğümüze sahip çıkmaya 

davet ediyoruz.

YTÜ İnșaat Fakültesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 

İlk Mezunlarını Verdi
Șubemiz sorumluluk alanında 

bulunan Kocaeli Üniversitesi 

Harita Mühendisliği Bölümü bu 

yıl ilk mezunlarını vermenin büyük 

mutluluğunu yașadı. Kocaeli 

Üniversitesi Umuttepe Yerleșkesi’ 

nde yapılan mezuniyet törenine 

Bölüm Bașkanı Prof. Dr. Haluk 

KONAK, bölüm öğretim görevlileri 

Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK, Prof. Dr. 

Erol KÖKTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Orhan 

KURT, Yrd. Doç. Dr. Cankut Dağdal 

İNCE, Yrd. Doç. Dr. Murat Selim 

ÇEPNİ, Yrd. Doç. Dr. Ozan ARSLAN, 

Araș. Gör. Pakize KÜREÇ, Șubemiz 

Yönetim Kurulu adına da Șube 

Saymanımız Tekin AKÇAPINAR ve 

Taylan ÖCALAN katılım sağladılar.

Otuza yakın genç meslektașımızın ve 

ailelerinin katılımıyla gerçekleștirilen 

törende, bölümden bașarıyla 

mezun olan tüm değerli genç 

meslektașlarımıza Șubemizi 

tanıtan çeșitli dokümanlar ve 

promosyonlar sunularak, tüm genç 

meslektașlarımız örgütlülüğümüze 

sahip çıkmaya davet edildi.

Bölümlerini bașarıyla bitiren ve 

aramıza katılan değerli genç 

meslektașlarımızı en içten 

dileklerimizle kutlar, meslek 

yașantıları süresince birlikte 

üretmenin ve sorunlarımızı 

birlikte çözümlemenin yolunun 

örgütlülüğümüze sahip çıkmaktan 

geçtiğini bir kez daha belirtmek 

isteriz.
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Geçtiğimiz aylarda Rusya 

ile imzalanan ve TBMM 

tarafından kaçırılırcasına 

onaylanan Nükleer Enerji 

Santraline dair anlașmaya 

karșı, içerisinde TMMOB’ye 

bağlı meslek örgütlerinin 

de yer aldığı Nükleer Karșıtı 

Platform(NKP) İstanbul 

Bileșenleri tarafından 

14 Temmuz 2010 günü 

Beșiktaș İskele Meydanı’nda 

bir basın açıklaması 

gerçekleștirildi. NKP İstanbul 

Bileșenleri adına açıklamayı 

okuyan Oya KOCA; Halkın, 

bilim adamlarının, kamu ve 

özel kurulușların yıllardır karșı 

çıkmalarına ve geçmiște 

yașanan büyük felaketlere 

rağmen, Meclisten bir oldu 

bitti șeklinde geçirilmek 

istenen anlașmaya izin 

vermeyeceklerini açıkladı. 

NKP İstanbul Bileșenleri Basın Açıklaması: 
Nükleer Oldu-Bittiye İzin Vermeyeceğiz

Șubemiz tarafından her yıl 

geleneksel olarak düzenlenen ve 

bölüm akademik kadrosu- bölüm 

öğrencileri ve Șubemiz arasındaki 

ilișkileri geliștirmeyi hedefl eyen 

arazi pikniklerimizden bir diğeri de 

30 Haziran 2010 tarihinde YTÜ 

Davutpașa Kampüsü’nde geniș bir 

katılımla gerçekleștirildi.

Öğrencilerin yoğun ve yorucu 

geçen arazi çalıșmaları sırasında 

Oda-Öğrenci-Akademisyen 

ilișkilerinin pekiștirilmesi amacıyla 

gerçekleștirdiğimiz pikniğimize 

Șube Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
Bölüm Öğretim görevlileri, bölüm 
çalıșanları ve bölüm öğrencileri 
tarafından yoğun katılım sağlandı. 
Pikniğimiz Șube Yönetim Kurulu 
üyemiz Ali Hasan BAKIR tarafından 
gerçekleștirilen açılıș konușmasının 
ardından Șubemiz tarafından 
sunulan çeșitli ikramlarla devam 
etti. Pikniğimiz verimli geçmesinde 

büyük emeği olan bașta YTÜ Harita 

Mühendisliği Bölümü’ne, Bölüm 

çalıșanlarına ve değerli öğrenci 

komisyonu üyelerimize en içten 

duygularımızla teșekkür ederiz.

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Mezuniyet Töreni 2 Temmuz 

2010 tarihinde İTÜ Maslak 

Yerleșkesi’nde gerçekleștirildi. 

Protokol açılıș konușmalarıyla 

bașlayan Mezuniyet Töreni’nde 

Üniversite genelinde ve bölümleri 

özelinde dereceye giren 

öğrencilere çeșitli hediyeler ve 

plaketler sunuldu. 

Plaket töreninin ardından 

bölümlerinde bașarı ile mezun olan 

ve aramıza katılan meslektașlarımız 

diplomalarını aldılar. Toplu kep atma 

töreni ile son bulan İTÜ Mezuniyet 

Töreni’nde Șubemiz de mezun 

meslektașlarımıza Șubemizi tanıtan 

çeșitli dokümanlar ve promosyonlar 

sunarak, tüm meslektașlarımızı 

örgütlülüğümüze sahip çıkmaya 

davet etti. 

Bölümlerini bașarıyla bitiren ve 

aramıza katılan değerli genç 

meslektașlarımızı en içten 

dileklerimizle kutlar, meslek 

yașantıları süresince birlikte 

üretmenin ve sorunlarımızı 

birlikte çözümlemenin yolunun 

örgütlülüğümüze sahip çıkmaktan 

geçtiğini bir kez daha belirtmek 

isteriz.

İTÜ Mezuniyet Töreni GerçekleștirildiİTÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleștirildi

Yıldız Teknik Üniversitesi Arazi Pikniği Düzenlendi
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Șubemizin örgütlenmede yerellerdeki 

en önemli dayanağı olan İl/İlçe/

İșyeri Temsilcilerimiz ve Mesleki 

Denetim Görevlilerimizin değerli 

katılımlarıyla bölge toplantılarında dile 

getirilen ve üyelerimizin karșılaștıkları 

çeșitli sorunları ve bu kapsamdaki 

çözüm önerilerini içeren konuları ele 

aldığımız örgütlenme ana gündemli 

temsilciler toplantımız 26 Haziran 

2010 tarihinde Taksim Elite World 

Prestige Otel’de gerçekleștirildi.

Șube İl/İlçe/İșyeri temsilcilerimizin 

yanı sıra Oda Genel Merkez 

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 

Ertuğrul CANDAȘ, Genel Merkez 

Saymanı Asiye Ülkü KUTLU ve 

Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri 

Özkan TALAY’ın da katılım sağladığı 

toplantıda, Șube Yönetim Kurulu II. 

Bașkanımız Mehmet HIȘIR, Șube 

Sekreterimiz M.Uğur GİRİȘKEN 

ve Șube Saymanımız Tekin 

AKÇAPINAR ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri Deniz BAȘ, Nihat ÖZ ve 

Taylan ÖCALAN’da hazır bulundular.

Șube II. Bașkanımız Mehmet HIȘIR, 

toplantıya gelen tüm temsilcilerimizi 

selamlayarak toplantının açılıșını 

yaptı. Ardından Genel Merkez 

Genel Sekreteri Ertuğrul CANDAȘ, 

Genel Merkez olarak toplantıda 

Temsilcilerimizin ve dolayısıyla 

da üyelerimizin sorularına cevap 

vermeye çalıșacaklarını ve yașanan 

sorunları Genel Merkez Yönetim 

Kurulu gündemine de tașıyacaklarını 

ifade etti.

Devamında Șube Sekreterimiz 

M.Uğur GİRİȘKEN tarafından 

Șube Çalıșma Programımız 

ve bu kapsamda Șubemiz 

tarafından yürütülen faaliyetlere 

ilișkin bilgilendirmelerde ve çeșitli 

bașlıklarda değerlendirmelerde 

bulundu. Konușmanın devamında 

Șubemizin örgütlenme gündemli 

temsilciler toplantısı öncesinde 

yerellerde tespit edilen sorunlar ve 

bu kapsamda Șubemizin sunduğu 

çözüm önerileri Yönetim Kurulu 

Üyemiz Deniz BAȘ tarafından 

katılımcılarla paylașıldı.

Toplantıda temsilciliklerimizin 

mesleki denetim uygulaması yapan 

yerler olduğu algısından çıkılarak 

yerellerin örgütlenmesine yönelik 

daha fazla çalıșma yapması, 

bunun için de temsilcilerimizin 

meslektașlarımızın çalıștığı tüm kamu 

kurumlarına ve iș yerlerine ziyaretler 

düzenlemesinin önemli olduğu 

ifade edildi. Toplantımızda ayrıca 

bölge toplantılarında da üyelerimiz 

tarafından sıkça dile getirilen 

haksız rekabet, fatura iptallerine 

ilișkin sorunlar, mesleki denetim 

uygulaması sırasında yașanan 

sorunlar, mesleki denetim gelirlerinin 

tahsilatında izlenecek yol ve mesleki 

denetim evraklarının düzenli olarak 

Șubemize gönderilmemesi ile ilgili 

yașanan sorunlar gündeme getirildi 

ve bu kapsamdaki çözüm önerileri 

tartıșmaya açıldı.

Toplantımız, temsilcilerimizin özverili 

çalıșmaları ve örgütlülüğümüze 

sundukları değerli katkılar nedeni ile 

verilen teșekkür belgelerinin yanında 

Șubemiz tarafından hazırlanan çeșitli 

dokümanların ve hediyelerin sunumu 

devam etti ve temsilcilerimiz onuruna 

verilen yemek ile son buldu.

Toplantıda ele alınan tüm bașlıklarda 

yürütülecek çalıșmalar ve dile 

getirilen çözüm önerileri tarafımızca 

raporlaștırılarak en kısa sürede ilgili 

temsilcilerimizle paylașılacaktır. 

Temsilciler toplantımıza katılan ve 

daha güçlü bir örgütlülük adına 

görüș ve önerilerini bizlerle paylașan 

tüm temsilcilerimize bir kez daha en 

içten duygularımızla teșekkür ederiz.

İstanbul Șube Temsilciler Toplantısı Yapıldı...
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Meslek odalarının, demokratik kitle 

örgütlerinin, doğa-çevre derneklerinin 

ve İstanbul halkının karșı durușuna 

ve bilimsel verilerle desteklenen tüm 

itirazlarına rağmen geçtiğimiz aylarda 

güzergahı açıklanan 3. Boğaz Köprüsü 

ile ormanlarımızın, su havzalarımızın 

ve en önemlisi yașam hakkımızın 

rant uğruna yok edileceği önemli bir 

evreden geçmekteyiz. Bu evrede 

özellikle İBB meclisinde 1:100.000 

Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı 

notlarında daha önceden 3. Köprü 

güzergahı yer almamasına ve 

İstanbul’un kuzeyinde yapılașmanın 

engellenmesi yönünde ifadeler yer 

almasına karșın önemli bir değișikliğe 

gidilmiș, 3. Köprü’nün 1:100.000 

Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Plan 

notlarına ve 1:25.000 ölçekli alt planlara 

ișlenmesine karar verilmiștir.

Șubemiz, gelinen bu önemli așamada 

3. Boğaz Köprüsünün kentimize 

vereceği zararları farklı boyutlarıyla 

ele almak ve meslektașlarımızı 

konu hakkında tüm boyutları ile 

bilgilendirmek amacıyla 7 Temmuz 

2010 Çarșamba günü saat 18:30’da 

3. Köprü Yerine Yașam Platformu’ndan 

Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR ve 

Orman Mühendisi Besim SERTOK’un 

katılımlarıyla “3. Boğaz Köprüsü 

ve İstanbul” konulu bir söyleși 

gerçekleștirdi.

Söyleșinin açılıș konușmasını 

gerçekleștiren Șube Sekreterimiz M. 

Uğur GİRİȘKEN, söyleșinin amacına 

ve 3. Köprü karșısında yürütülen 

mücadelede önemli bir yer edinen 3. 

Köprü Yerine Yașam Platformu’nun 

çalıșmalarına sağlayacağı katkıların 

önemine değinerek konușmacılar 

hakkında kısa bir bilgilendirmede 

bulundu.

3. Köprü ve İstanbul 
Konulu Söyleși Yapıldı...

TKGM İstanbul Bölge Müdürü sayın 

Ali ATAMAN, Bölge Müdür Yardımcısı 

sayın Ertuğrul Bahri EYÜBOĞLU ve 

Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühendisi 

sayın Uğur CENGİZ tarafından 

13 Temmuz 2010 tarihinde 

Șubemize bir ziyaret gerçekleștirildi. 

Gerçekleștirilen ziyarette ülkemiz 

ve İstanbul açısından önem tașıyan 

güncel mesleki gelișmeler hakkında 

görüș alıșverișinde bulunuldu.

Bu kapsamda; LİHKAB, İstanbul’un 

kadastro sorunu, jeodezik ağların 

uygulamalarda kullanılabilirliği, TKGM 

Görev ve Teșkilat yapısında yapılması 

planlanan değișikliklerin sektörümüze 

ve kurum çalıșanı meslektașlarımıza 

etkileri, kurum çalıșanı 

meslektașlarımızın özlük haklarının 

iyileștirilmesi, TAKBİS projesinin 

durumu, kurumlararası ișbirliğinin 

güçlendirilmesi, kadastral yenileme 

çalıșmaları ve imar uygulamaları gibi 

çeșitli bașlıklar ele alındı.

Değerli meslektașlarımız TKGM 

İstanbul Bölge Müdürü sayın Ali 

ATAMAN’a, Bölge Müdür Yardımcısı 

Ertuğrul Bahri EYÜBOĞLU’na ve 

Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühendisi 

Uğur CENGİZ’e Șubemize 

gerçekleștirdikleri ziyaretten dolayı 

teșekkürlerimizi sunarız.

TKGM İstanbul Bölge 

Müdürü ve Yardımcıları 

Șubemizi Ziyaret Etti...

Șubemiz tarafından daha önce 31 

Temmuz 2010 tarihinde Lisanslı 

Harita ve Kadastro Büroları’na 

yönelik olarak geliștirilen GeoCAD 

yazılımının tanıtımı ve eğitiminin 

ikincisi 25 Eylül 2010 tarihinde 

gerçekleștirildi. 

Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) 

Perpa Temsilciliği Eğitim 

ve Konferans Salonu’nda 

meslektașlarımızın yoğun katılım 

sağladığı ve verimli geçtiğine 

inandığımız eğitimde; çalıșmaya 

bașlayan lisanslı ve serbest büroların 

 yürüttüğü kadastro hizmetlerine 

yönelik geliștirilen modüllerin eğitimi 

uygulamalı olarak gerçekleștirildi.

Eğitimin gerçekleștirildiği EMO 

Perpa Temsilciliği’ne, katılan 

meslektașlarımıza, kurs eğitmeni 

üyemiz Murat Cesur’a en içten 

duygularımızla teșekkür ederiz.

LİHKAB’lara Yönelik 

Yazılım Eğitimi 

Düzenlendi…
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Anayasanın bazı maddelerinin 

değiștirilmesiyle ilgili olarak yapılacak 

olan halk oylaması öncesinde, 

“12 Eylül Anayasası’na da, AKP 

Anayasası’na da Hayır” demek 

adına 29 Ağustos 2010 tarihinde 

meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi 

partilerin katılımıyla Kadıköy’de 

kitlesel bir miting gerçekleștirildi.

Sloganlarla miting alanına gelen ve 

binlerce kișinin katıldığı mitingde 

yapılan konușmalarda; AKP’nin 

halkı teslim almaya çalıștığına, bu 

anayasa ile birlikte AKP’nin sermaye 

egemenliğini sağlamlaștırmak 

istediğine, hazırlanan anayasa 

değișiklik paketinin sosyal ve 

ekonomik anlamda daha fazla 

güvencesizlik getireceğine vurgu 

yapıldı. Ayrıca yapılmak istenen 

değișikliklerle, yargı organlarının 

görev ve yetkileri daraltılarak denetim 

mekanizmasının zayıfl atılmak 

istediği bir kez daha vurgulandı, 

TMMOB bileșenlerinin de geniș 

katılımıyla gerçekleștirilen miting, 

alanda gerçekleștirilen konușmaların 

ardından gerçekleștirilen konser ile 

son buldu.

12 Eylül Anayasası’na da AKP Anayasası’na da 

Hayır Mitingi Yapıldı…

Ülkemizin gündeminde yer alan ve 

12 Eylül 2010 tarihinde yapılmıș olan 

referandum ve anayasa değișikliği 

ile ilgili olarak TMMOB İstanbul İl 

Koordinasyon Kurulu tarafından 

19 Ağustos 2010 Perșembe günü 

Taksim Tramvay Durağı’nda basın 

açıklaması yapıldı. İl Koordinasyon 

Kurulu Sekreteri Tores DİNÇÖZ’ün 

okuduğu ve TMMOB’ye bağlı 

Odaların ve üyelerinin katılımıyla 

gerçekleșen basın açıklamasının tam 

metnine ulașmak așağıdaki bağlantıyı 

kullanabilirsiniz.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Tarafından 
12 Eylül Referandumu Hakkında Basın Açıklaması Yapıldı...

http://www.tmmob.org.tr/genel/biz-

den_detay.php?kod=6323&tipi=17

15-16 Haziran 1970’te 

gerçekleștirilen ve Türkiye’deki 

emek mücadelesinin en kitlesel 

eylemliliklerinden birisi olan 15-16 

Haziran İșçi Direniși ile ilgili olarak; 

TÜMTİS Eski Genel Bașkanı sayın 

Sabri TOPÇU ve Kimya Mühendisleri 

Odası İstanbul Eski Șube Müdürü 

ve Sendika Eğitim Uzmanı sayın 

Erkan ARSLAN’ın konușmacı olarak 

katıldığı etkinliğimiz 16 Haziran 2010 

tarihinde Șubemizde gerçekleștirildi.

Haberin tam metnine așağıdaki 

linkten ulașabilirsiniz.

http://www.hkmo.org.

tr/genel/bizden_detay.

php?kod=7477&tipi=2&sube=6

15-16 Haziran İșçi Direniși ve 

Günümüzde Sendikal Hareket 

Söyleșisi Gerçekleștirildi
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Üyelerimizin bölgesel olarak 

karșılaștıkları mesleki ve güncel 

sorunlarını tartıșmak ve bu 

sorunlar karșısında birlikte çözüm 

üretebilmek adına düzenlediğimiz 

bölge toplantılarından bir diğeri de 

5 Ağustos 2010 tarihinde Yalova 

bölgesindeki üyelerimizin geniș 

katılımıyla gerçekleștirildi. 

Yalova Ticaret ve Sanayi Odasında 

düzenlediğimiz toplantının açılıșında 

Șube Sekreterimiz M.Uğur 

GİRİȘKEN tarafından toplantının 

yapılıș nedeni ile ilgili kısaca bilgi 

verildikten sonra Șubemizin çalıșma 

programı dahilinde düzenlediği ve 

ilerleyen günlerde de sürdüreceği 

etkinliklerle ilgili bir sunum 

gerçekleștirildi. 

Toplantımızda, üyelerimizin kadastro 

ve belediye gibi kamu kurumlarıyla 

yașadıkları sorunlar, 18.madde 

uygulamalarıyla ilgili yașanan hukuki 

sıkıntılar, temsilciliklerin yapısı 

ve bu yerlerin sadece mesleki 

denetim uygulaması yapan yerler 

olmaktan çıkarılıp sosyal yönden ve 

örgütlenmeye dönük çalıșmaların 

yapıldığı ve daha aktif odaklara 

dönüștürülmesi gerektiği ifade 

edildi. Ayrıca LİHKAB ile ilgili olarak 

ișleyișin nasıl olacağı, mesleki 

denetimde nasıl bir yol izleneceği 

konuları tartıșıldı. Toplantıda ayrıca 

Odamızın ve Șubemizin güncel 

konulara, yașanan sorunlara 

ve örgütlenmeye yönelik olarak 

düzenlediği bölge toplantıları, üye ve 

ișyeri ziyaretleri gibi etkinliklerin daha 

sık tekrarlanması gerektiği yönünde 

değerlendirmelerde bulunuldu.

Yalova bölgesinde gerçekleștirdiğimiz 

toplantımıza sağladıkları değerli 

katkılardan ve örgütlülüğümüzün 

yerel ayaklarını güçlendirmeye dönük 

çabalarından dolayı katılım sağlayan 

tüm meslektașlarımıza bir kez daha 

en içten duygularımızla teșekkür 

ederiz.

Yalova Bölgesi Üye 

Toplantısı Yapıldı

İhmal, sorumsuzluk ve denetimsizlik 

nedeniyle İSKİ Melen Çayı 

Boğaz Geçiș Projesi Sarayburnu 

Șantiyesindeki Müteahhit firma 

Kutay İnșaat Taahhüt Tic. Ltd. Ști. 

firmasının tașeronu olan DETEK 

(Deniz Teknolojisi Ltd. Ști) adlı 

firmada çalıșan değerli meslektașımız 

ve yoldașımız Gülseren YURTTAȘ’ın, 

27 Eylül 2007 tarihinde, boru tașıyan 

vinç bomunun kopması sonucunda 

meydana gelen bir “iș cinayeti” 

sonucunda aramızdan ayrılıșının 

üçüncü yılında değerli meslektașımızı 

anmak ve yașanan tüm iș 

cinayetlerine dur diyebilmek adına 

27 Eylül 2010 tarihinde yașamını 

yitirdiği șantiyenin önünde TMMOB 

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu(İKK) 

tarafından bir basın açıklaması 

gerçekleștirildi.

İKK adına basın açıklamasını okuyan 

Șube Yönetim Kurulu Bașkanımız 

Yrd. Doç. Dr. M.Tevfik ÖZLÜDEMİR 

konușmasında, yașanan cinayetin bir 

son olmadığını ve benzer cinayetlerin 

yașanmaya devam ettiğini, buna 

rağmen bu tür olaylar sonucunda 

gerekli önlemlerin alınmadığı ve 

ihmali olanlar hakkında yeterli 

cezai yaptırımların uygulanmadığını 

belirterek, yașanan iș cinayetlerinin 

ve Gülseren YURTTAȘ davasının tüm 

emekçiler ve haksızlığa uğrayanlar 

adına takipçisi olacağımızı ifade etti.

Basın açıklamasının tam metnine 

așağıdaki bağlantıdan ulașabilirsiniz.

3.Ölüm Yıldönümü’nde 

Gülseren YURTTAȘ Cinayeti 

ve Yașanmaya Devam Eden 

İș Cinayetleri Hakkında 

Basın Açıklaması Yapıldı…

http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7810&tipi=3&sube=6
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376 sivil toplum örgütünün bir 

araya gelerek Kürt sorununun 

çözümüne yönelik olarak çatıșma 

ortamının bir an önce sona 

ermesi talebiyle 26 ağustos 

2010 tarihinde Mecidiyeköy 

Kültür Merkezi’nde bir araya 

geldi. Sendikalar, meslek odaları, 

dernekler, vakıfl ar ve sivil toplum 

örgütlerinin sorununun çözümüne 

yönelik olarak hazırladıkları ortak 

metni okuyan İstanbul Tabip 

Odası Yönetim Kurulu Sekreteri 

Ali Çerkezoğlu, “Bizler; fiziksel, 

ruhsal, toplumsal ve hatta siyasal 

bir ‘iyilik halinde’ yașayan bir 

toplum olmak istiyoruz” dedi. 

Ülkemizde eșitliğin, özgürlüğün, 

kardeșliğin ve bir arada yașama 

kültürünün önündeki tüm 

engellerin kaldırılması yönünde 

sürdürülen tüm çabaların 

ortaklașması dileğiyle, sürece 

katkıda bulunan tüm dostlarımıza 

teșekkürlerimizi sunarız.

yeter
İstanbul 

1 Eylül 2010 tarihinde Yıldız Teknik 

Üniversitesi Harita Mühendisliği 

ile İstanbul Teknik Üniversitesi 

Geomatik Mühendisliği Bölümlerine 

ilk adımlarını atan genç meslektaș 

adaylarımıza ulașmak, onlara 

mesleğimizi, Odamızı ve Șube 

Öğrenci Komisyonumuzu tanıtarak, 

Öğrenci Komisyonumuzun 

çalıșmalarını aktarıp, Șubemizce 

yürütülen çeșitli faaliyetlere katmak 

amacıyla tanıtım masaları açıldı. 

Harita Mühendisliği ve Geomatik 

Mühendisliği Bölümlerini kazanan 

yeni meslektaș adaylarımızı en 

içten dileklerimizle kutlar, Odamız 

örgütsel süreçlerinde aktif olarak 

yer alacaklarına olan inancımızla 

eğitim-öğretim hayatları boyunca 

birlikte üretmenin, paylașmanın ve 

dayanıșmanın yolumuzu aydınlatması 

dileğiyle bașarılar dileriz.

Bölüm Kayıtlarında 

Üniversitelerdeydik...

Mesleki kamuoyumuzu yakından 

ilgilendiren LİHKAB konusunda 

yașanan son gelișmeleri 

meslektașlarımız ile paylașmak 

ve gündemde olduğu ifade edilen 

yönetmelik değișikliklerine ilișkin 

Șube görüșümüzü üyelerimizle 

birlikte olușturmak amacıyla 

gerçekleștirdiğimiz forumumuz, 11 

Ağustos 2010 tarihinde Șubemizde 

gerçekleștirildi.

Meslektașlarımızın geniș katılımıyla 

gerçekleștirilen forumumuzun 

bașlangıcında, Șube II. Bașkanımız 

Mehmet Hıșır ve Yönetim Kurulu 

Üyemiz Selahattin Avșar tarafından, 

ilgili yönetmelik kapsamında 

lisans alan ve çalıșmalarına 

bașlayan büroların ișleyișine ve 

uygulamada karșılașılan sorunlara 

ilișkin çeșitli bilgilendirmelerde ve 

değerlendirmelerde bulunuldu. 

Bilgilendirmelerin ardından 

foruma katılan meslektașlarımız 

LİHKAB’lar ile SHKMMB’lerin 

yapabilecekleri ișlerin sınırlarının 

net bir șekilde belirtilmesi, mesleki 

denetimlerin sürdürülmesi ve 

bu kapsamda ücret tarifesinin 

yeniden ele alınması gerektiğini 

ifade ederek, ileride yașanacak 

olası sorunların örgütlülüğümüze 

ve sektörümüze zarar vermemesi 

adına Odamızın bundan sonra da 

tüm meslektașlarımızı eșit mesafede 

kapsayan yaklașımının sürdürülmesi 

gerektiğini vurguladılar.

Mesleğimizin geleceğini yakından 

ilgilendiren ve Odamızın ilettiği bilgi 

dâhilinde önümüzdeki günlerde 

LİHKAB yönetmeliğinde yapılması 

planlanan değișiklikler hakkında 

Șube görüșümüzü olușturabilmemiz 

adına değerli düșüncelerini bizlerle 

paylașarak forumumuza katılım 

sağlayan tüm meslektașlarımıza en 

içten duygularımızla teșekkür ederiz.

LİHKAB 

Forumu Yapıldı
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3. Köprü Kararını İstanbul 

Büyükșehir Belediyesi 

Meclisine Geri Gönderiyoruz!

Ulașım sorununu çözmeyerek aksine 

daha karmașık bir hale getireceği, 

İstanbul’un kuzeyinde bulunan 

orman alanlarının yok olmasına, 

su havzalarının kurumasına, doğal 

çevrenin tahrip edilmesine ve 

ekosistemin bozulmasına yol açacağı 

bilim insanlarınca defalarca kez 

gerekçeleriyle ifade edilmesine karșın 

hızla yapılmaya çalıșılan 3. Boğaz 

Köprüsü’nün İstanbul Büyükșehir 

Belediyesi’nde (İBB) AKP’li meclis 

üyelerinin kabul oylarıyla 08.08.2010 

tarihinde onaylanan ve 1/100.000 

ölçekli Çevre Düzeni Planına plan 

notu eklenmesi ve 1/25.000 ölçekli 

Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 

3. Çevre Yolu ve Bağlantı Yolları 

dâhil) Planına itiraz etmek için, planın 

askıdan indiği tarih olan 1 Ekim 

2010 tarihinde itiraz dilekçelerimizle 

beraber, bir basın açıklaması 

gerçekleștirildi. 

Bileșenlerini meslek odaları, 

demokratik kitle örgütleri ve 

derneklerin olușturduğu 3.Köprü 

Yașam Platformu adına Prof. Dr. 

Zerrin BAYRAKDAR’ın okuduğu 

basın açıklamasının tam metnine 

așağıdaki bağlantıdan ulașabilirsiniz.

http://www.ikkistanbul.org/index.php?option=com_

content&view=article&id=169:3koeprue-br-cnayettr&

catid=39:guncel&Itemid=18

İstanbul Șubesi 21.Dönem Ücretli 

Çalıșan ve İșsiz Meslektașlar 

Komisyonu ilk toplantısı komisyon 

üyelerinin katılımıyla 24 Eylül 2010 

tarihinde Șube Toplantı salonunda 

gerçekleștirildi.

Toplantıda, meslektașlarımızın 

iș yașamında giderek artan 

esnekleșme, güvencesizlik ve 

özlük haklarına ilișkin sorunlarına 

ve bunların çözümüne yönelik 

olarak önümüzdeki süreçte neler 

yapılabileceği konuları tartıșıldı. 

Toplantıda ayrıca Odamız 42. Olağan 

Genel Kurulu’na tașınan İnsanca 

Yașam Ücretinin uygulamaya 

geçirilmesi, Hukuk Birimlerinin 

kurulması, Ücretli Çalıșanlar için TİP 

sözleșmenin hazırlanması ve ilgili 

kararlardaki eksikliklerin giderilmesi 

konusunda yürütülecek çalıșmalar 

tüm boyutlarıyla ele alındı.

Ayrıca meslektașlarımızın ağır 

çalıșma șartlarına karșı hakkettikleri 

insanca yașam ücretinin 

netleștirilmesi konusunda gerekli 

girișimlerde bulunmak, ücretli çalıșan 

ve ișsiz üyelerimizin iș yerlerinde 

karșılaștıkları ve çalıșma yașamlarını 

olumsuz yönde etkileyen sorunlara 

karșı Șubemiz tarafından yürütülecek 

çalıșmalara yön vermek amacıyla bir 

anket çalıșması yürütülmesi yönünde 

önemli kararlar alındı. Toplantı, 

ücretli ve ișsiz meslektașlarımıza 

yönelik gerçekleștirilecek etkinlikler 

hakkındaki değerlendirmelerle son 

buldu.

Ücretli Çalıșan ve İșsiz 

Meslektașlar Komisyonu İlk 

Toplantısı Yapıldı…

HKMO İstanbul Șubesi Öğrenci 

Komisyonu yeni eğitim-öğretim 

yılının ilk toplantısını 23 Eylül 2010 

tarihinde Șube Toplantı salonunda 

gerçekleștirdi.

Yoğun katılımla gerçekleșen ilk 

toplantıda, yeni dönemle birlikte 

Öğrenci komisyonumuza, öğrenci 

örgütlülüğümüze yeni öğrencileri 

kazandırmak ve yarınlarda Odamızın 

örgütlü gücünün temellerine güç 

katmak adına üniversitelerde 

yapabilecekleri ve yapmayı 

planladıkları etkinliklerle ilgili 

değerlendirmelerde bulundular. 

Bunun yanında Șubemizin 

düzenleyeceği etkinliklerle ilgili olarak 

ve de Odamızın düzenleyeceği 

Genç Haritacılar Günleri (GHG) ve II. 

Öğrenci Kurultay’ına ilișkin en kısa 

zamanda çalıșmalara bașlanılması 

konusunda görüșlerini dile getirdiler. 

Örgütlülüğümüzü yarınlara tașıyacak 

olan Öğrenci Komisyonu üyelerimize 

yeni eğitim-öğretim yılında ve dönem 

içinde yapacakları tüm çalıșmalarda 

bașarılar diliyoruz.

Öğrenci Komisyonu 

Çalıșmalarımız Büyük Bir 

Coșkuyla Sürüyor...
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• Yerleșme ve yapılașma süreçleri 

yeniden düzenlenmeli, imar 

ve yapı sistemi risk yönetimini 

içerecek biçimde yenilenmelidir. 

• Kentsel ve kırsal yerleșim 

alanlarında jeolojik risk 

faktörlerine dayalı planlama 

anlayıșı geliștirilmeli 

• Ülkemizin jeolojik gerçekliğine 

uygun bir deprem stratejik 

planı hazırlanmalıdır.

• Kentlerimizin ve yapılarımızın 

depreme karșı dayanıklılığını 

artırmak her șeyden önce 

bir devlet politikası olarak ele 

alınmalı ve hayata geçirilmelidir.

• Ülkemizde yapı sektörü politik 

çıkarlardan uzak teknik ve 

bilimsel boyutuyla ele alınmalıdır. 

Siyasi iktidarların sırf seçilme 

gayesiyle sıklıkla gündeme 

ge tirdikleri “imar afl arı” 

artık kesinlikle gündemden 

düșürülmeli ve insanlarımıza 

gelecekte çıkabilecek bir 

affın umudu veya düșüncesi 

verilmemelidir.

• Her il için “Afet Riskini Azaltma 

Eylem Planı” hazırlanmalı 

ve bunların ulusal düzeyde 

koordinasyonu sağlanabilmelidir.

• Deprem riskinin yüksek olduğu 

illerimizden bașlamak üzere, 

yapı envanteri çalıșmalarına 

önem verilmeli, bu çalıșmalar 

için gerekli kaynak mutlaka 

yaratılmalıdır.

• Yerel yönetimler, inșaatların 

bașlamasından önce 

vatandaștan aldıkları otopark, 

kanal ve su bağlantı vb. 

bedelleri yapım süreci 

tamamlandıktan sonra, oturma 

raporu așamasında almalıdır. 

Önceden alınan bu bedeller 

bașlangıç sürecinde önemli bir 

düzeyde olup, özellikle dar gelirli 

vatandașlarımızı kaçak yapı 

yapmaya itmektedir.

• Șehir içindeki tüm köprü ve 

sanat yapıları yeniden gözden 

geçirilerek depreme karșı 

dayanım testlerinin yapılması 

gerekmektedir.

• Deprem riskinin büyük olduğu 

illerimizde, “2007 Deprem 

Yönetmeliği” öncesi yapılan tüm 

yapılar belli bir plan çerçevesinde 

gözden geçirilerek güçlendirilmeli 

veya yenilenmelidir. 

• Halkın bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesi faaliyetleri yerel 

yönetimlerce programlanarak, 

üniversiteler, meslek odaları ve 

sivil toplum kurulușlarının eğitim 

ve bilgilendirme süreçlerinde 

desteği sağlanmalıdır. 

• Gerçekte en önemli sorumluluk, 

bina alacak olan insanlarımızda 

olmaktadır. Bu anlamda iyi ve 

bilinçli bir tüketici olmak bu ișin 

özünü olușturmaktadır. Görsel 

ve yazılı basınımıza da yapım 

sürecinde son tüketici olan 

insanlarımızın bilgilendirilmesinde 

ve onların sorgulayıcı olmasını 

sağlamasında da önemli görevler 

düșmektedir denildi.

Marmara Depreminin Yıldönümünde Basın Açıklaması Yapıldı.

TMMOB İzmir İKK tarafından 16 Ağustos 2010 Pazartesi günü 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli 

Kocaeli depremi basın toplantısı yapıldı. Basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyemiz ve İl 

Koordinasyon Kurulu Temsilcimiz Ömer GÜNGÖRMÜȘ katıldı.
17 Ağustosların bir daha yașanmaması için;
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon 

Kurulu tarafından üçüncüsü yapılan 

‘‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj 

Bayramı Kartondan Tekneler 

Yarıșı’’ 1 Temmuz 2010 Perșembe 

günü Konak Pasaport iskelesinde 

gerçekleștirildi. Yarıșmaya șubemiz 

‘‘PİRİ REİS’’ isimli Tekne ile katıldı.

İlk batan tekneye verilen Titanik 

Ödülü ve Kostüm Ödülünü İzmir 

Șubesimiz kazanırken, en iyi 

tekne tasarımı ödülünü Orman 

Mühendisleri Odası Ege Bölge 

Șubesi aldı.

Yarıșlar sonunda Orman 

Mühendisleri Odası Ege Bölge 

Șubesi Birinci, Gıda Mühendisleri 

Odası Ege Bölge Șubesi İkinci, 

Maden Mühendisleri Odası İzmir 

Șubesi üçüncü oldu.

Kazananlara ödülleri ve madalyaları 

TMMOB Bașkanı Mehmet 

SOĞANCI, İzmir Büyükșehir Belediye 

Bașkan Vekili Dr. S. Sırrı AYDOĞAN 

ve İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ 

tarafından verildi

TMMOB İzmir İKK Geleneksel  3. Kartondan Tekneler Yarıșması Yapıldı

3 Ağustos tarihinde Seferihisar 

Belediye Bașkanı Tunç SOYER 

makamında ziyaret edildi. Bașta 

Teknik Uygulama Sorumluluğu 

olmak üzere yașanan ve ileride 

yașanabilecek sorunlarla ilgili 

olarak görüșüldü. Ayrıca Yaz Eğitim 

Kampımıza ‘Yerel Yönetimlerde 

Duyarlılık’ konulu panele konușmacı 

olarak davet edildi. 4 yıldır Foça’da 

düzenlenen Yaz Eğitim Kampının 

aynı fiziki koșulların sağlanabilmesi 

durumunda Seferihisar’da 

yapılabilmesi üzerine konușuldu. 

Ayrıca Sayın Tunç SOYER’in 

önerisi ile Șubemizin bünyesindeki 

HKMORYANTİRİNG Klübü ile 

birlikte ulusal ve uluslararası 

düzeyde Oryantring yarıșması için 

çalıșmalar yapılması konusunda 

görüșüldü. Meslektașımız Nurten 

PAȘAOĞLU’nun da katıldığı 

görüșme sonrasında Seferihisar 

Belediyesinde görev yapan 

meslektașımız Güldem ÇINAR ziyeret 

edildi.

Seferihisar Belediye 

Bașkanlığı Ziyaret Edildi
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İzmir Foça’da Șubemizin 

yürütücülüğünde geleneksel olarak 

düzenlenen HKMO 9. Yaz Eğitim 

Kampımızın bittiği 31 Ağustos 

günü bașlayan genç-İMO 2. Yaz 

Eğitim Kampı (31 Ağustos-7 

Eylül) sırasında, 3 Eylül tarihinde 

“Anayasa Referandumunda Hayır 

Yürüyüșü”nde gözaltına alınan genç-

İMO üyeleriyle ilgili TMMOB İzmir İl 

Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından 

4 Eylül 2010 tarihinde bir basın 

açıklaması yapıldı.

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Ferdan 

ÇİFTÇİ tarafından yapılan Basın 

Toplantısına, Șubemiz Yönetim 

Kurulu Bașkanı S.Selçuk SAVCI 

ve Yönetim Kurulu Üyesimiz Ömer 

GÜNGÖRMÜȘ, İnșaat Mühendisleri 

Odası Genel Bașkanı Serdar 

HARP, İMO Yönetim Kurulu Üyesi 

Züber AKGÖL, İMO İzmir Șube 

Bașkanı Tahsin VERGİN, İMO 

İstanbul Șube Bașkanı Cemal 

GÖKÇE, JMO İzmir Șube Bașkanı 

Gültekin DİKİLİKAYA katıldılar.

TMMOB İZMİR İKK: 

GENÇ-İMO Üyelerimizin 

Gözaltına Alınmasını 

Kınıyoruz!

EMO İzmir Șubesi 42. kuruluș 

yıldönümünü 8 Haziran 2010 

taihinde Tarihi Havagazı Fabrikasında 

yapılan etkinliklerle kutladı. 

Etkinliklerden ilki Prof. Dr. Ahmet 

Hașim Köse ve Prof. Dr. Ahmet 

Öncü’nün konușmacı olarak 

katıldığı Kriz bașlıklı söyleși oldu. 

Söyleșide Prof. Dr. Ahmet Hașim 

Köse; krizin sermaye kesiminden 

nasıl değerlendirildiği, sermayenin 

emek karșısındaki tutumunu 

katılımcılara aktardı. Özel sektör 

ve kamu emekçilerinin çalıșma 

süresi ve ücretlendirmelerindeki 

düșüșün emekçi sınıfl arı derinden 

etkilediğine dikkat çeken Köse; 

sermayenin yoğunlașarak krizden 

kar yarattığını belirtti. Prof. Dr. Ahmet 

Öncü de Türkiye’de siyasal ișçi sınıfı 

hareketininin olmama nedenlerine 

değinerek, Tekel direniși üzerine 

gözlemlerini aktardı. Söyleșinin 

ardından Havagazı Fabrikasında 

kokteyl düzenlendi.

Elektrik Mühendisleri 

Odası İzmir Șubesi 

Kuruluș Yıldönümü’ne 

Katıldık

Toplantıya; Bodrum Temsilcimiz Recai Özcan ve Temsilci Yardımcımız 

Hıdır Çam ile birlikte, Bodrum İKK Sekreteri Semayi YAMAN (MMO), Recai 

SEYMEN (EMO), İlhan ÖZYİĞİT (İMO), Șahabettin DOĞAN (İMO), Yurdanur 

UZUN (Peyzaj MO), Banu Özbek (ȘPO), Vildan TEKİN (ȘPO) ve Ünal 

GÖKÇEOĞLU (ZMO) katıldı.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı, 23 

Temmuz 2010 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Bașkanı 

Mehmet Soğancı’nın katılımıyla yapıldı
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10 Ağustos tarihinde Konak Belediye 

Bașkanı Hakan TARTAN Yönetim 

Kurulumuz tarafından ziyaret edildi. 

Meslektașımız Plan ve Proje Müdürü 

M. Kubilay YILDIRIM ‘ın da katıldığı 

görüșmede bașta Yaz Eğitim Kampı 

olmak üzere Odamızın yapacağı 

bütün etkinliklere șimdiye kadar 

olduğu gibi desteklerinin süreceği 

Bașkan Hakan TARTAN tarafından 

belirtildi. Ayrıca meslektașlarımızın 

yașayabileceği bütün sorunlarda 

bereber çözüm üretebileceğimizi 

vurguladı. Șubemiz olarak bizlerde 

kentin mesleğimizle birlikte gelișmesi, 

sorunların çözülebilmesi adına tüm 

katkımızı vereceğimizi belirttik. 

Görüșmede imar uygulamaları, 

9. Yaz Eğitim Kampına kadar 

detayları netleștirilecek olan 

kentsel dönüșüm projeleri vb. 

Konularda görüș alıș verișinde 

bulunuldu.

protokolün Kampın açılıșında 

imzalanması kararlaștırıldı.

Konak Belediye Bașkanı 

Hakan Tartan Makamında 

Ziyaret Edildi

13 Ağustos tarihinde Karșıyaka 

Belediye Bașkanı Cevat DURAK 

ve meslektașımız Belediye 

Bașkan Yardımcısı Kadri BİLGİN 

makamlarında ziyaret edildi. 9. 

Yaz Eğitim Kampına davet edilen 

Sayın Cevat DURAK’tan Yaz Eğitim 

Kampına destekleri istendi. Ayrıca 

mesleğin ve kentin sorunlarının 

da görüșüldüğü toplantı sonunda 

Odamız ile Belediye arasında 

hazırlanacak olan ișbirliği protokolü 

ile karșılıklı desteğin artması 

konusunda görüș birliğine varıldı. 

Karșıyaka Belediye 
Bașkanlığı Ziyeret Edildi

7 Ağustos tarihinde Dikili Belediye 

Bașkanı Osman ÖZGÜVEN 

makamında ziyeret edildi. Yaz Eğitim 

Kampı Komisyonun’da katıldığı 

ziyarette suyun halka ücretsiz 

verilmesi vb. gibi sosyal belediyeciliği 

en somut șekilde uygulayan ve bu 

nedenle yargılanan Sayın Osman 

ÖZGÜVEN’i Yaz Eğitim Kampımıza 

‘Yerel Yönetimlerde Duyarlılık’ konulu 

panele konușmacı olarak davet ettik. 

Kampın fiziki koșullarına uygun bir 

kamp alanı bulunması durumunda 

önümüzdeki yıllar için Yaz Eğitim 

Kampının Dikili’de yapılması konusu 

görüșüldü. 

Dikili Belediye Bașkanlığı Ziyaret Edildi
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Allianoi’nin kumla kaplanarak 

yok edilmesi ișlemi bugün (16 

Eylül) bașlatıldı. 100’den fazla 

ișçinin betonla Allianoi’u katletme 

çalıșmalarının bașlaması ile birlikte 

kazı alanına Kazı Bașkanı Dr. 
Ahmet YARAȘ bile sokulmadı. 
Allianoi’den verilen bilgiye göre; alana 
kamyonlarla kum boșaltıyor. Vinçler 
ve kepçeler “hukukla yarıșırcasına” 
alanda çalıșıyor. 

“Allianoi’da inanılmaz bir 
katliamın sesleri... Bu topraklarda 
egemen olan yok etmenin en 
dramatik olanına Allianoi’da șahit 
olun. Hem de güpegündüz ve 
‘koruyoruz’ yalanının arkasına 
sığınarak. Șu an alanda 100’den 
fazla ișçi betonla Allianoi’u katletme 
talimatı almıș, uyguluyorlar.  İçeriye 
giriș ise tümüyle yasak. AKP ilçe 
Bașkanı bu ișin koordinatörlüğünü 
yapıyor. Zeus Sunağı’nı isteyen CHP 
olaya sırtını dönmüș” açıklamasında 
bulundu.

Bölge Koruma Kurulu 
“Kuma Gömün” Demiști.

Bergama’nın ikiz kardeși Allianoi 
İzmir 2 No’lu Bölge Koruma 
Kurulu’nun 17 Ağustos tarihli 
kararından sonra, son birkaç haftadır 
artan bir șiddetle yok edilmeye 
çalıșılıyor. 

İzmir’in Bergama İlçesi’nde bulunan 
Allianoi Antik Kenti’nin “mil yerine 
kumla üzeri kapatıldıktan sonra 

Yortanlı Barajı sularının altında 

kalması”na İzmir 2 No’lu Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu izin vermiști. 

Bergama’nın ikiz kardeși ALLIANOI 

son haftalarda artan bir șiddetle 

yok edilmeye çalıșılmaktadır. Önce 

gizli kapaklı yapılan bir ihaleyle 

gözlerden uzak Koçoğlu fi rmasının 

eline verilmiștir. 2000 yıllık antik 

sağlık yurdu hakkında bugün el 

çabukluğuyla kuma, çamura gömme 

ișlemi bașlatılmıștır. Bir zamanlar 

üzerini örtecek tabakayı elleriyle 

dökeceklerini ifade edenler bugün 

kazı alanının ortasına getirdikleri 

araçlarla yığınlar halinde kum 

dökmeye bașlamıșlardır. 

1998 yılından beri binbir emekle 

ortaya çıkartılan ALLIANOI ören yeri 

bilimsel değeri tüm kaynaklarda 

kabul edilmiș bir okuldur. Kandırılan 

yöre halkı suya kavușacağını 

düșünmektedir. Kapısına ücretsiz 

geleceğini zannettiği suyun, 

kazancının baș ortağı olduğunu 

anladığında iș ișten geçmiș olacaktır.

ORADA KİMSE VAR MI?..

Hukuk ülkesinde (!) tarih cinayeti 

ișleniyor. Duyan gören haber versin. 

Yollara çıksın. Allianoi’da yok edilmek 

istenen gelecektir. 

Allianoi gömülmesin diye verilmiș 

bunca iptal bunca yürütmeyi 

durdurma kararlarına rağmen, 

küçük bir kelime oyunu ile KÜLTÜR 

BAKANLIĞI İZMİR 2 NOLU BÖLGE 

KORUMA KURULU 17.8.2010 

tarihinde YENİDEN BİR GÖMME 

KARARI ALDI. YENİ KARAR İÇİN DE 

yürütmeyi durdurma istemli olarak 

7.9.2010 tarihinde dava açtık.

ALLİANOİ NEREDEDİR?

İzmir İli, Bergama İlçesi sınırları 

içinde, Bergama-İvrindi karayolunun 

18. km’sinde, Bergama’nın 

kuzeydoğusunda, Yortanlı Barajı 

gölet alanının tam ortasında, Pașa 

Ilıcası Mevkii’nde yer almaktadır. 

1998 yılından bu yana da Pașa Ilıcası 

merkez olmak üzere baraj gölet alanı 

içinde kalan alanda kurtarma kazı 

çalıșmaları devam etmektedir.

Baraj gövdesi ve çevre ile bağlantısını 

sağlayacak yol yapım çalıșmaları 

devam etmektedir. Proje aynen 

uygulandığı takdirde, baraja su 

toplanmaya bașlandığı gün Allianoi 

tamamen su altında kalacaktır. Yağıș 

rejimi ve bitki örtüsü ile bağlantılı 

olarak yaklașık 40-60 yıl arasında 

ömrü olduğu düșünülen barajın 

gölet alanında bu süre zarfında 

alüvyon birikecek. Ve Allianoi yaklașık 

12- 15 m.’lik alüvyon dolgu altında 

kalacaktır.

Yaz Eğitim Kamplarımızda Ziyaret Ettiğimiz 

Tarihin Bize Sakladıklarını 
“Kuma Gömme” Katliamı Bașladı 
 Allianoi Kazısı Bilimsel Heyet Bașkanı Dr. Ahmet YARAȘ’tan basına;
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15 Temmuz tarihinde İzmir 

Șubemizin eğitim salonunda 

5216 SayılıBüyükșehir Belediye 

Yasası gereğince değișmekte 

olan Büyükșehir Belediyesi 

İmar Yönetmeliği ile ilgili olarak 

üyelerimizin de katılımı ile bir 

toplantı düzenlendi. Özellikle son 

zamanlarda mesleğimizle ilgili güncel 

gelișmelerin değerlendirilip tartıșılarak 

Odamız görüșü olușturuldu. Tapu 

Planları Tüzüğü, T.U.S. , altyapı 

vb. Konular bașta olmak üzere 

değerlendirmelerde bulunuldu.

Büyükșehir Belediyesi 

İmar Yönetmeliği İle İlgili 

Toplantı Yapıldı

Tapu ve Kadastro III. Bölge 

Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Foça Kaymakamı ve 

Belediye Bașkanlığı Ziyaret 

Edildi

17 Haziran tarihinde Tapu ve 

Kadastro III. Bölge Müdürlüğündeki 

meslektașlarımız ve Bölge Müdürü 

ziyaret edildi.

9. Yaz Eğitim Kampının bașlangıç 

günü olan 23 Ağustos tarihinde Foça 

Kaymakamı Kamil KÖTEN ve Foça 

Belediye Bașkan Yardımcısı Osman 

YURTSEVEN makamlarında ziyeret 

edildiler. Hem gerçekleșecek olan 

Yaz eğitim Kampının bu yılki içeriği 

ve program üzerine hem de kentin 

sorunları üzerine görüșüldü.

Șubemiz Yeni Asır 

Televizyonuna Konuk Oldu

Șubemiz Yönetim Kurulu Bașkanı 

S. Selçuk SAVCI 27 Mayıs günü 

Yeni Asır Televizyonuna konuk oldu. 

Mesleğimiz hakkında bilgi verildi, 

Kente ve çevresine dair Odamızın 

görüșlerini belirtti. Ayrıca Odamızın 

yaptığı ve yapacağı çalıșmalar 

hakkında açıklamalarda bulundu. 

Programda ayrıca Șubemizin Yasa 

ve Yönetmelik Komisyonu, Lisans 

Bölümü Açılması Komisyonu, Yaz 

Eğitim Kampı Komisyonu, Gençlik 

Komisyonu, Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Komisyonu bașta olmak üzere 

yapılan çalıșmalar meslektașlarımızla 

yapılan röportajlar ile anlatıldı. 

13 Ekim Tarihinde İzmir’de 
Yapılacak Olan Türkiye Ulusal 
Jeodezi Komisyonu (TUJK) 
2010 Toplantısı Hazırlık 
Çalıșmaları Devam Ediyor

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 

(TUJK) tarafından 2002 yılından 

bu yana  bilimsel etkinlikler 

düzenlenmektedir.

Komisynun bu yılki etkinliği 24-26 

Kasım 2010 tarihleri arasında İzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsünde, 

"Mekansal Planlamada Jeodezi" 

temasıyla gerçekleștirilecektir. 

Odamızın destekleyicilerinden olduğu 

Sempozyum bünyesinde olușturulan 

düzenleme kurulunda Odamızı 

Lütfi ÜNAL, Uluç ÇAĞATAY ve Aslı 

TOPAL temsil etmektedir.

Șu an bildiri özetleri kabulü ve 

değerlendirmesi devam etmekte 

olup, 13 Ekim 2010 tarihinde 

yapılacak olan Düzenleme Kurulu 

toplantısında teknik programın son 

hali kararlaștırılacaktır.
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12 EYLÜL Referandumu ile ilgili olarak 

TMMOB İl-İlçe Koordinasyon Kurullarımız Basın Açıklaması Yaptılar

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 

Kurulu, Anayasa referandumu ile ilgili 

olarak 12 Ağustos 2010 tarihinde 

bir basın açıklaması yaptı. İzmir İl 

Koordinasyon Kurulu Temsilcimiz 

Ömer GÜNGÖRMÜȘ’ ün de 

katıldığı açıklamada ‘TMMOB İzmir 

İl Koordinasyon Kurulu olarak 12 

Eylül ürünü olan AKP’nin, kendi 

mutfağında, kendi ihtiyaçlarına göre 

hazırlayıp toplumun önüne sunduğu 

ve yasakçı 12 Eylül Anayasasının 

devamı niteliğinde olan ve 12 Eylül 

Anayasasının özüne dokunmayan, 

halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen, 

12 Eylül Fașizmi ile hesaplașmayan 

AKP Anayasası’na HAYIR diyoruz. 

Meslektașlarımızı ve halkımızı 

AKP’nin Dikta Anayasasına HAYIR 

demeye davet ediyoruz denildi.

TMMOB Denizli İl Koordinasyon 

Kurulu 9 Ağustosta 12 Eylül’de 

yapılacak Anayasa değișikliği 

referandumuyla ilgili olarak bir 

basın açıklaması yaptı. Açıklamaya 

Temsilcimiz Kemal KARABULUT 

katıldı. Açıklamada ‘Hükümetin 

hazırladığı ve 12 Eylül’de 

referanduma gidecek olan Anayasa 

değișikliği ne demokratiktir ne de 

halkın çözüm bekleyen sorunlarına 

demokratik bir yanıt vermektedir. 

Metinde; siyasi partiler yasası, seçim 

barajları, örgütlenme özgürlüğü, 

demokrasinin geliștirilmesi gibi 

hayati sorunlara yer verilmemiștir. 

Özgürlükçü bir anayasa ancak 

demokratik katılım ile mümkündür. 

Bu gerekçelerle; bizler Denizli 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 

olarak 12 Eylül 2010 tarihinde 

gerçekleștirilecek olan referanduma 

HAYIR’ diyoruz denildi.

İZMİR DENİZLİ

Muğla İl Koordinasyon Kurulu, 

anayasa referandumu ile ilgili 

olarak 5 Ağustos 2010 tarihinde 

basın açıklaması yaptı. Açıklamada 

özgürlükçü bir Anayasa ancak 

demokratik katılım ile mümkün 

olduğu vurgulandı.

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon 

Kurulu, 19 Ağustos 2010 tarihinde 

Anayasa referandumuna ilișkin bir 

basın açıklaması yaptı. Temsilcimiz 

Recai ÖZCAN ve Temsilci 

Yardımcımız Hıdır ÇAM ‘ın da katıldığı 

açıklamada, Eșitlikçi, Özgürlükçü ve 

Demokratik Bir Anayasa için 12 Eylül 

Darbe Anayasasına da Devamı Olan 

AKP Anayasasına da HAYIR denildi.

MUĞLA

BODRUM

TMMOB Manisa İl Koordinasyon 

Kurulu, anayasa referandumuyla 

ilgili olarak 3 Eylül 2010 tarihinde 

bir basın açıklaması yaptı. Yönetim 

Kurulu Üyemiz ve Manisa Temsilcimiz 

Sefa ÖNATLI’nın da katıldığı 

basın açıklamasında hem 12 Eylül 

anayasasına hem de devamı olan 

AKP anayasasına HAYIR denildi.

MANİSA

Geceye HKMO İzmir 

Șubesi Yönetim Kurulu 

Bașkanı S. Selçuk 

SAVCI’da katıldı.

İzmir Harita ve Kadastro Teknikerleri Derneği 

1. Olağan Konferansı Gerçeklești.
HKMO İzmir Șubesi Yönetim Kurulu 2. Bașkanı 

Süleyman FIRAT bir konușma yaptı. Süleyman 

FIRAT, mesleğin ve sektörün gelișimde 

dayanıșmanın önemini vurguladı. Ayrıca 

meslektașlarımızdan Müjde YILMAZ ve İbrahim 

ERİȘİR de birer konușma yaptılar.

İzmir Harita ve Kadastro Teknikerleri Derneği 

Tarafından Bahar Yemeği Düzenlendi.
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Șube Geleneksel Yemeği Konya Rixos Otel‘De Düzenlendi 

Șubemizde

Bayramlașma Etkinliği 

Düzenlenmiștir.

AKP Milletvekili Ahmet 

BÜYÜKAKKAȘLAR 

Șubemizi Ziyaret Etmiștir.

29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı Nedeniyle Konya 

Anıt Alanına Șubemizce 

Çelenk Sunulmuștur.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Konya Șubesince, Konya 

Rıxos Otel‘de,  “Geleneksel yemek 

etkinliğimiz düzenlenmiștir.

Düzenlenen yemekte 2010 yılı 

itibari ile Meslekte 25.Yılını Dolduran 

Üyelerimize yönelik olarak Plaket 

Töreni düzenlenmiștir.

2003-2009 yılında düzenlenen 

törenlerin ardından üçüncü plaket 

törenimiz 25.08.2010  tarihinde  

düzenlenmiș oldu. Böylece gelecek 

yıllarda da mesleğimizde belli bir 

hizmet yılını dolduran Üyelerimize 

yönelik törenler düzenlenmesi için bir 

gelenek bașlatılmıștır.

Ramazan ve Kurban Bayramı 

münasebetiyle Șube Hizmet 

Binamızda Üyelerimizin geniș 

katılımıyla bayramlașma programı 

gerçekleștirilmiștir. 

Bayramlașmada üyelerimize șeker 

ikramı yapılmıștır.

Konya Milletvekili Sayın Ahmet 

BÜYÜKAKKAȘLAR șubemizi 

ziyaret etmiș ve meslektașlarımızın 

sorunları konusunda fikir alıșverișinde 

bulunmușlardır.

Düzenlenen șube yemeğimize 

ve plaket törenimize AKP Konya 

Milletvekili Ayșe TÜRKMENOĞLU, 

Konya Büyükșehir Belediye 

Bașkan V. Fatih YILMAZ,ilçe 

belediye bașkan vekilleri, TMMOB.

liği Șube Temsilcileri, Sivil Toplum 

Kurușları Temsilcileri ve üyelerimiz 

katılmıșlardır.

Șube Bașkanı Prof.Dr.Ferruh 

YILDIZ‘ın  açılıș ve selamlama 

konușmasının ardından yemeğe 

geçilmiș ve sonrasında meslekte 

2010 yılında 25. Yılını dolduran 

meslektașlarımıza plaketleri takdim 

edilmiștir. 

Düzenlenen Yemekte Ayrıca Meslekte 

25. Hizmet Yılını Dolduran Üyelerimize Yönelik Plaket 

Töreni Düzenlendi
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“I. Uluslararası Mevlana Sanat Günleri” Etkinliği Düzenlendi

1.Uluslararası Mevlana Sanat Günleri 

Kapsamında Düzenlenen Resim 

Sergisine, Konya Valisi Sayın Aydın 

Nezih DOĞAN Konya Büyükșehir 

Belediye Bașkanı Sayın Tahir 

AKYÜREK Konya Vergi Dairesi 

Bașkanımız Sayın Sıtkı AKSÖZ, Grup 

Müdürleri, saygıdeğer misafirler,ulusal 

ve yerel basın mensupları katılımları 

ile 10.11.2010 Çarșamba günü 

saat 17:00 ‘ de Konya Vergi Dairesi 

bașkanlığı binasında bulunan N.Altan 

TUFAN Sanat Galerisinde sanat 

severlerin beğenisine sunulmuștur.

Serginin açılıșı Konya Valisi Sayın 

Aydın Nezih DOĞAN Konya 

Büyükșehir Belediye Bașkanı Sayın 

Tahir AKYÜREK Konya Vergi Dairesi 

Bașkanımız Sayın Sıtkı AKSÖZ ve 

Șube Bașkanımız Prof.Dr. Ferruh 

YIDIZ tarafından yapılmıștır.

Resim sergisinde 1 Kasım’da Kültür 

Parkta bașlayan 1. Uluslararası 

Mevlana Sanat Günleri’ne katılan 12 

yabancı sanatçı ve 4 Türk sanatçının 

yaptığı 60 adet resim tablosu 

sergilenmeye bașladı.

Uluslararası Mevlana Sanat Günleri 

Resim Sergisi açılıșında konușan,Vali 

Aydın Nezih Doğan, “Böyle bir 

etkinliğin șehrimizde yapılması 

bizlere gurur vermekte. Sanatçıların 

bir yerde toplanması o yerin sanata 

verdiği önemi göstermektedir. 

Burada 12 yabancı sanatçının 10 

gün boyunca Konya’da kalarak böyle 

bir etkinlik yapmaları bizim sanata 

değer verdiğimizi göstermektedir” 

dedi. Sanat milletlerin kanını tașıyan 

damar olduğunu vurgulayan Tahir 

Akyürek de “Sanatsız toplumlar 

medeniyet olușturamayacaklardır. 

Sanat toplumların yașam 

kaynaklarıdır. Gelecek nesillere 

sanat eserlerimiz ve tarihimiz 

mirasımız kalacaktır. Bu nedenle 

böyle etkinlikleri düzenlemeliyiz 

ve en önemlisi bu etkinliklerin 

sürekli olmasını sağlamalıyız” diye 

konuștu. 1. Uluslararası Mevlana 

Sanat Günleri’nin amacının modern 

sanatların ve farklı kültürlerin bir 

araya gelmesini sağlamak olduğunu 

anımsatan Șube Bașkanımız 

Prof. Dr. Ferruh Yıldız ise “Sanat 

günlerinde 60 tablo yapıldı. Bunların 

30 tanesi Konya temalı olup yabancı 

sanatçılar aittir” dedi. Konușmaların 

ardından Sergi gezisine bașlanmıș 

ve Selçuk Üniversitesi Öğretim 

Görevlisi Orhan CEBRAİLOĞLU’ 

nun tercümanlığında Valimiz Aydın 

Nezih DOĞAN ve Konya Büyükșehir 

Belediye Bașkanı Tahir AKYÜREK 

yabancı ressamlarla tanıștırılmıș ve 

resmettikleri tablolar hakkında bilgi 

verilmiștir.

Resim sergisine Konya Protokolü, 

Ulusal ve yerel medya mensupları, 

çok sayıda meslektașımız, sanat 

severler ve Selçuk Üniversitesi 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita 

Mühendisliği Bölümü Öğrencileri 

katılmıșlardır. Sergide katılımcılara ve 

misafirlere kokteyl düzenlenmiștir.

Resim Sergisi 25 Kasım 2010 

tarihine kadar sanat severlerin 

gezisine açık kalmıștır.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Samsun Șubesinin 08 

Ekim 2010 tarihinde Canik Kültür 

Merkezinde Mühendislik Mimarlık 

haftası etkinlikleri çerçevesinde 

düzenlemiș olduğu imar uygulamaları 

paneli yaklașık 180 kișilik katılımla 

gerçekleștirilmiștir. Söz konusu paneli 

yürütücü olarak Șube Bașkanımız 

Ertuğrul ÇÖL, Konușmacı olarak 

TKGM Bașmüfettiși Hüseyin KOÇAK 

katılmıșlardır.

Panel bașlangıcında açılıș konușması 

yapan Ertuğrul ÇÖL, İmar Kanunun 

18. Madde uygulamasının 

öneminden bahsederek bu konuda 

üyelerimize ve belediyelere düșen 

sorumluklarından bahsetmiștir.

4 saat süren panel genelde soru 

cevap șeklinde geçmiștir.

Panelin hemen arkasından yine 

aynı mekanda düzenlenen plaket 

töreninde, mesleğine 30 yıl hizmet 

vermiș üyelerimiz; Zatı CECELOĞLU, 

Osman YURT, Sefer KOÇAK, 

Alaattin UĞUR, Yașar KARADENİZ, 

Zeki COȘKUN, Ufuk FELAMUR, 

Ahmet Levent ODABAȘ, Cevdet 

PINAR, Coșkun ALP, Serdar 

TÜRKEȘ, Șerife AYDEMİR, Ümit 

DÖNMEZ, Salih ATAY, Muzaffer 

SUCU, Tayfun ATALAR, Nihat VANLI, 

Mustafa YURT, İbrahim SÖYLEMEZ, 

Ali KOÇAK, Mehmet KURNAZ’a oda 

anısına plaket verilmiștir.

Plaket töreninde konușma yapan 

Șube Bașkanımız Ertuğrul ÇÖL 

meslekde 30 yılın hayatın önemli bir 

zamanını kapsadığını ifade etmiș 

ve tüm plaket alanlara bu zaman 

zarfında Harita Mühendisliği adına 

vermiș oldukları hizmetten dolayı 

teșekkür ederek bundan sonraki 

yașamlarını bașarılı ve sağlıklı 

geçmesi konusunda temenni de 

bulunmuștur.

İmar Uygulamaları Paneli
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5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda

Değișiklik Yapılması Hakkındaki Kanun İle İlgili Yorum

MADDE 2 : Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanununun 8 inci maddesi 

așağıdaki șekilde değiștirilmiștir.

“MADDE 8 – Tarım arazileri; doğal 

özellikleri ve ülke tarımındaki 

önemine göre, nitelikleri Bakanlık 

tarafından belirlenen mutlak tarım 

arazileri, özel ürün arazileri, dikili 

tarım arazileri ve marjinal tarım 

arazileri olarak sınıfl andırılır. Ayrıca 

Bakanlık tarım arazilerinin korunması, 

geliștirilmesi ve kullanımı ile ilgili farklı 

sınıfl andırmalar yapabilir.

Tarımsal faaliyetin ekonomik olarak 

yapılabildiği en küçük alana sahip 

ve daha fazla küçülmemesi gereken 

yeter büyüklükteki tarımsal arazi 

parsel büyüklüğü, bölge ve yörelerin 

toplumsal, ekonomik, ekolojik 

ve teknik özellikleri gözetilerek 

Bakanlık tarafından belirlenir. 

Belirlenen küçüklüğe erișmiș tarımsal 

araziler miras hukuku bakımından 

bölünemez eșya niteliğini kazanmıș 

olur. Tarımsal arazinin bu niteliği tapu 

kütüğüne șerh edilir.

Belirlenen parsel büyüklüğü; 

mutlak tarım arazileri ve özel ürün 

arazilerinde 2 hektar, dikili tarım 

arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı 

tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar 

ve marjinal tarım arazilerinde 2 

hektardan küçük olamaz. Tarım 

arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz 

edilemez, bölünemez veya küçük 

parsellere ayrılamaz. Ancak çay, 

fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak 

istekleri olan bitkilerin yetiștiği yerler 

ile seraların bulunduğu alanlarda, 

yörenin arazi özellikleri daha küçük 

parsellerin olușmasını gerekli kıldığı 

takdirde, Bakanlığın uygun görüșü ile 

daha küçük parseller olușturulabilir.

Bakanlığın uygun görüșü ile kamu 

yatırımları için ihtiyaç duyulan 

yerler hariç olmak üzere tarım 

arazileri, belirlenen büyüklükteki 

parsellerden daha küçük parçalara 

bölünemez. Bölünemez büyüklükteki 

tarım arazilerinin mirasa konu 

olmaları ve üzerlerinde her ne 

șekilde gerçekleșmiș olursa olsun 

birlikte mülkiyetin mevcut olması 

durumunda, bu araziler ifraz 

edilemez, payları üçüncü șahıslara 

satılamaz, devredilemez veya 

rehnedilemez. Bu araziler hakkında 

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 

özgülemeye ilișkin hükümleri kıyasen 

uygulanır.” 

Șeklinde değișmiștir. Söz konusu 8. 

maddenin son fıkrası incelendiğinde, 

tarım arazilerinin belirlenen 

büyüklükten daha küçük parçalara 

ayrılması yasaklanmıștır.Ayrıca bu 

tür arazilerde hissedar olan kișilerin 

hisselerini üçüncü șahıslara satıșı 

yasaklanmıștır.

Ülkemizde ve Bölgemizde 

vatandașlarımıza miras yolu ile intikal 

eden bu tür tașınmazlar genellikle 

kardeșler( hissedarlar) arasında 

arazide fiilen paylașılmıș olarak 

kullanılmaktadır.Bu tür arazilerin 

sadece hissedarlar arasında devrini 

serbest bırakan bu yasa mülkünü 

satmak isteyen vatandașın Pazar 

hakkını kısıtlamakta ve arazisini 

sadece paydașlarına devretmeye 

zorlamaktadır.Paydașların satılmak 

isteyen bu hisseye talip olmaması 

halinde çözüm sadece arazinin 

izali ,Șuyu davası ile tamamının 

satılarak ortaklığın giderilmesi șekline 

dönüșmektedir ki bu da kardeșlerin 

(hissedarların) birbiri ile arasının 

açılması ve birbirlerine düșman 

olmasına neden olacaktır.

Tarım topraklarının bölünmesini ve 

parçalanmasını önlemek için çıkarılan 

yasa, bölünebilirliği önlemek için 

çıkarılmıș olsa gerek bu nedenle 

bölünmeye sebep olmayan 

hissedarların hissesinin tamamını 

herhangi bir kișiye devretmesinin 

yasanın amacına aykırı olmayacağı 

düșüncesiyle satıșının serbest 

bırakılması gerekir.Hatta örnek 

olarak beș hissedarlı bir tașınmazın 

hissedarlarında üç tanesinin 

tek kișiye hissesinin devrinin 

bölünebilirlikle ilgisi nedir.Bunun 

dahi kısıtlanması yasasının amacına 

uygun değildir kanısındayım.

Hissedarların azalması bölünme değil 

bütünleșmedir.

Ayrıca hissedarların hisselerinin 

tamamını üçüncü kișiye satılmasının 

yasaklanması bu kișinin Pazar 

hakkını oldukça kısıtlamaktadır.

Bu nedenle de gayrimenkulün 

değerini sınırlamakta satacak kișiyi 

gayrimenkul değerinin çok altında 

satma durumunda bırakmaktadır.
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Futbol Turnuvası 

Yapıldı

TMMOB İl Koordinasyon 

Kurulu tarafından 04.10.2010 

– 10.10.2010 tarihleri arasında 

Mühendislik- Mimarlık haftası 

etkinlikleri kapsamında geleneksel 

futbol turnuvası düzenlenmiș ve 

düzenlenen bu turnuvaya Harita 

ve Kadastro Samsun Șubesi de 

katılmıștır.

Șubemizi; Ahmet ÜNAL, Muzaffer 

ABACI, Mustafa TOK, Okan 

BÜLBÜL, Yasin TURGUT, Hakan 

BURSA ve Onur SÖKMEZ takım 

olarak temsil etmișlerdir.

Belediye Hudutları 

Haricinde Köy Yerleșik 

Alanlarında Durum

İl Özel İdarelerinin Köy yerleșik 

alanlarının belirlenmesi hususunda 

harıl harıl çalıștıkları günümüzde 

Bakanlık talimatları ile bu alanlar 

içerisinde kalan tașınmazlarında 

bölünebilirliğinin bu kanun 

kapsamında değerlendirilmesi ayrı bir 

çelișki olușturmaktadır. Köy Yerleșim 

alanlarının amacı düșünüldüğünde 

bu alanları da İmar planı alanları 

gibi değerlendirilerek kanun 

kapsamı dıșında değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Aksi halde köy 

yerleșim alanı belirlenmenin 

hiç kimseye herhangi bir katkı 

sağlayamayacağı ve amacına 

ulașmasının mümkün olmayacağı 

kanısındayız.

Sonuç olarak köy yerleșim 

alanlarındaki bölünme șartlarının 

İmar Kanunu ile zaten sınırlandırılmıș 

olduğundan ayrıca 5578 sayılı kanun 

kapsamı dıșında değerlendirilmesi 

ve hisseli tarım topraklarının 

satıș izninin ancak hisseden 

sayısının çoğalmasına neden 

olacak satıșların yasaklanmasının 

uygun olacağı, yasanın bu 

șekilde değerlendirilmesinin tarım 

topraklarının bölünmesini önleyeceği 

gibi bu tür arazilere sahip binlerce 

vatandașımızın mağduriyetine son 

vereceği hususu ilgililerin taktirine 

sunulur.

Ziyaret

Avrupa Birliği Hibe Projeleri programı 

kapsamında Samsun’a gezide 

bulunan Konya Selçuk Üniversitesi 

Harita Mühendisliğinde okuyan 

Öğrencilerden Müge ALBAYRAK, 

Satılmıș YAZICIOĞLU ve Ekonomi 

Bölümünde okuyan Öğrencilerden 

Polanyalı Natalya ROHIDAN, 

Macaristanlı Agnes SARKADI NAGY, 

11.10.2010 tarihindeki Yönetim 

Kurulu toplantısında Șubemize 

ziyarette bulundular. Öğrenciler 

Yönetim Kurulu üyeleri ile tanıșarak 

sohbet ettiler. Șube bașkanımız 

Ertuğrul ÇÖL Șube çalıșmaları 

hakkında bilgi verdi. Ziyaretçilerimiz 

gördükleri bu yakın ilgiden dolayı 

Șube Yönetim Kurulumuza teșekkür 

ettiler.
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Șube Açılıșımızı Görkemli Bir Törenle Yaptık

Törene Genel Bașkanımız A. 

Fahri ÖZTEN, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdür Yardımcısı Nihat 

ȘAHİN, Trabzon Belediye Bașkan 

Yardımcısı Ergin AYDIN, HKMO 

32, 33, 34 üncü dönem Oda 

Bașkanı Atilla AYDIN, HKMO Genel 

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 

İzmir ve Ankara Șube Bașkan ve 

yönetim kurulu üyeleri, Samsun 

Șube Yönetim Kurulu üyeleri, 

Trabzon Șubesi önceki dönem 

Șube bașkanları, Trabzon Șube İl 

temsilcileri, KTÜ, Kocaeli Üniversitesi 

ve Gümüșhane Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölüm Bașkanları, 

İTÜ, KTÜ, Ondokuz Mayıs, 

Gümüșhane Üniversiteleri Harita 

Mühendisliği Bölümü  öğretim 

üyeleri  ve öğrencileri ile çok sayıda 

meslektașımız katıldı.

Açılıș kurdelesinin kesilmesinin 

ardından konușmalar yapıldı. İlk 

olarak Trabzon Șube Bașkanı 

Fazıl UZUN bir konușma yaptı; 

Konușmasında șubenin yeni 

mekânına kavușmasındaki sürece 

değindi ve katkılarından dolayı 

HKMO Genel Merkez ve șubelere, 

Șubenin hizmet mekânının 

tefrișatının tamamlanmasında 

katkı ve destek olan bașta Sn. 

Zeki ÖZTÜRK olmak üzere emeği 

geçen herkese teșekkürlerini iletti. 

Ardından Genel Bașkanımız A. Fahri 

ÖZTEN konușmasını yaptı; Sayın 

ÖZTEN konușmasında șubenin 

temsilcilikten Șube statüsüne geçiș 

süreci hakkında bilgi verip, șube 

etkinlik alanında iki üniversitede 

bölümümüzün olması da göz 

önüne alındığında șube mekânının 

önemli olduğuna vurgu yaptı. Sayın 

ÖZTEN konușmasında çalıșma 

ve eğitim olanaklarının iyi olması 

bu mekânlarda üretilecek proje 

ve raporların verimliliğinin daha 

da artacağını, genç arkadașların 

bu mekânlardan yararlanmalarının 

gerekliliğini ifade etti. Mühendislere 

düșen görev ve sorumlulukları dile 

getirdi. Emeği, katkı ve desteği olan 

herkese teșekkür etti. 

Daha sonra sırasıyla  Tapu 

ve Kadastro Genel Müdür 

Yardımcısı Nihat ȘAHİN, Trabzon 

Belediye Bașkan Yardımcısı Ergin 

AYDIN,  Atilla AYDIN, İzmir Șube 

Bașkanı Selçuk SAVCI, Ankara 

Șube Bașkanı Nihat ERDOĞAN, 

Zeki ÖZTÜRK, Kocaeli Üniversitesi 

Harita Mühendisliği Bölüm Bașkanı 

Prof. Dr. Haluk KONAK, Trabzon 

Șube önceki dönem bașkanlarından, 

Suat ATAY, Ülfet KIRCI, Hüseyin 

SAĞLAM, Uygun ALKAN ve Tahsin 

YOMRALIOĞLU birer konușma 

yaptılar. Açılıș kokteyli mini müzik 

dinletisi eșleğinde devam etti. Șube 

mekânının konumu, büyüklüğü, 

eğitim, konferans ve dinlenme 

salonlarının rahatlığı katılımcılar 

tarafından beğeni kazandı.

12 Haziran 2010 Cumartesi günü șube yeni mekânımızın açılıș 

törenini gerçekleștirdik.
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Geleneksel Bahar Yemeğimiz ve Meslekte 30. Yıl Ödül 

Töreni Zorlu Grand Otelde Yapıldı (12.06.2010)

Serbest Çalıșan Harita 

Mühendisi Üyelerimizi Yeni 

Mekanımızda Ağırladık 

CORS – TR Eğitim Programı 

Düzenlendi (10.07.2010)
HKMO 42. Dönem 1. 

Bașkanlar Kurulu Toplantısı 

Șubemizin Ev Sahipliğinde 

Gerçekleștirildi

Her yıl geleneksel olarak șubemiz 

tarafından düzenlenen “Bahar 

Yemeği”, bu yıl Zorlu Grand Otel‘de 

yapıldı. Șube kurulușundan beri en 

fazla katılımın sağlandığı yemekte 

280 kiși ağırlandı. Yemeğimizi Genel 

Bașkanımız Ali Fahri ÖZTEN‘de 

onurlandırdı. Yemekte Meslekte 30. 

Yılını dolduran Harita Mühendislerine, 

Odamıza yeni hizmet mekânını 

kazandırmada kuruluștan günümüze 

kadar emeği geçen yönetim kurulu 

bașkanlarımıza ve temsilcilerimize 

plaketler verildi. Ayrıca hizmet 

mekanımızın tefrișatını üstelenen 

Sebat Harita Firması’nın Yönetim 

Kurulu Bașkanı Sayın Zeki 

ÖZTÜRK‘e de göstermiș olduğu 

büyük fedakarlıklarından dolayı 

plaket verildi.

Gecemizde “Meslekte 30. Yıl Plaket 

Töreni” de gerçekleștirildi.. Meslekte 

30. yılını dolduran Sn. Ahmet 

GÜNER, Sn. Mahmut HAN ve Sn. 

Bilal AKKOL plaketlerini aldılar. 

Yönetim kurulu olarak kendilerine 

sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice 30 

yıllar dileriz.

25 Haziran Cuma günü Trabzon 

șubesine kayıtlı serbest çalıșan 

harita mühendisleri ve Trabzon 

Șube Yönetim Kurulu Üyeleri bir 

araya geldi. Toplantıda, yeni yasal 

düzenlemeler, TUS uygulamaları vb. 

konular hakkında görüș alıșveriși 

yapıldı. Serbest çalıșan üyelerin 

sorunları ve yönetim kurulundan 

beklentileri dinlendi. 

Șubemiz, özel ve kamu 

kurulușlarında çalıșan harita 

mühendislerine yönelik uydu 

sistemleri (GPS ve CORS-

TR) konusunda eğitim faaliyeti 

düzenledi. TKGM’den Dr. Ömer 

YILDIRIM ve Graftek Firmasından 

O. S. ALTORAL’ın katılımıyla 

gerçekleștirilen eğitimin ilk 

bölümünde șubemiz konferans 

salonunda teorik bilgileri içeren 

sunumlar yapıldı, ikinci bölümünde 

ise Atatürk Alanında uygulamalı 

ölçüm ișlemleri gerçekleștirildi. 

Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte 

katılımcılar GPS ve CORS-TR 

uygulamaları hakkında bilgilendirildi.

HKMO 42.Dönem 1. Danıșma Kurulu 

(Genișletilmiș Bașkanlar Kurulu) 

Toplantısı, Genel Merkez Yönetim 

Kurulu, HKMO Onur Kurulu, HKMO 

Denetleme Kurulu, Șube Bașkanları, 

Șube Yazmanları, Șube Saymanları 

ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerin 

katılımları ile 24 Temmuz 2010 

tarihinde Șubemizin ev sahipliğinde 

Trabzon’da gerçekleștirildi.
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ve gelecekteki planların tartıșıldığı 

bu sıcak ortam, gecenin ilerleyen 

saatlerine kadar devam etti.

16 Ekim Cumartesi günü il 

dıșından gelen mezunlarımız için 

“Gündönümü Tur‘la” ortaklașa 

gezi programları düzenlendi. 

Günün akșamında bu programlara 

katılan mezunlarımız, diğer davetli 

misafirlerimiz ve öğrencilerimiz 

KTÜ Atatürk Kültür Merkezinde 

düzenlenen “Üç Soprano” konseri 

ile eğlenceli dakikalar yașadı. Bu 

etkinliğe katılan bütün mezunlarımıza, 

misafirlerimize ve öğrencilerimize 

Trabzon Șube Yönetim Kurulu ve 

düzenleme komitesi adına teșekkür 

ederiz.

III. Mezunlar bulușmasında tekrar 

görüșmek üzere...

II. Mezunlar Bulușması, “Geleceğimiz Mezunlarla 

Șekilleniyor” Temasıyla ve Büyük Bir Katılımla 

KTÜ’de Gerçekleștirildi 

Her yıl geleneksel olarak 

düzenlediğimiz Mezunlar Bulușması 

etkinliğimizin ikincisi 15-16 Ekim 

2010 tarihlerinde Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümünde gerçekleștirildi. KTÜ 

Harita Mühendisliği Bölümü 

mezunlarını bir araya getiren bu 

bulușma iki gün süren çeșitli 

etkinliklerle tamamlandı. 15 Ekim 

Cuma Günü öğleden sonra, 

“Geçmișe Yolculuk” isimli kısa film 

gösterisiyle bașlayan etkinlikte, 

ilk olarak açılıș konușmaları 

yapıldı. Arkasından Prof. Dr. Çetin 

CÖMERT bașkanlığında, Oda 

Genel Bașkanımız A. Fahri ÖZTEN, 

TKGM Genel Müdür Yardımcımız 

Nihat ȘAHİN, Prof Dr. Tahsin 

YOMRALIOĞLU, Prof. Dr. Haluk 

KONAK, Prof. Dr. Sebahattin 

BEKTAȘ, Hasan ZENGİN ve Dr. 

İsmail SAĞLAM‘ın katılımlarıyla 

gerçekleștirilen Forum‘da;Harita 

Mühendisliğinin Dünü, Bugünü ve 

Yarını tartıșıldı. Akșam KTÜ Sahil 

Tesislerinde düzenlenen kokteylde, 

mezunlarımız sıcak bir sohbet 

ortamında buluștu. Geçmiș anlıların 
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Briç Oyun Teknikleri ve Oyun Örnekleri:

OYUN - 1:

Güney yirmi onör puanı ile oyunu 

iki kozsuz açar. Batı ve doğu 

konușmalar süresince pas geçerler. 

Kuzey iki kozsuz açılıșına on 

onör puanı ile elinde dörtlü büyük 

kozlardan biri olmadığı halde, küçük 

kozlardan birinde altı oynamak için 

üç sinek diyerek der. “siteyman 

yapar” Güney altılı karosu ile üç karo 

der. Kuzey bu yanıt üzerine ümitlenir. 

Altı karo oynamak için dört karo 

yanıtını verir. Güney ortağının șilem 

çağrısına uyar ve altı karo oynamak 

için dört kozsuz ile ortağının kontrol 

karlarının sayısını sorar. Kuzey elinde 

bir asla beș karo der. Güney ise 

oyunu altı karoya bağlar. Batı elinde 

rua, dam pikten rua’yı çekerek oyunu 

bașlatır. 

Merhaba; zon yapmak için oyun sonucuna giden oyun tekniklerine 

devam ediyoruz.

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY

2 NT  

PAS 3  PAS 3 

PAS 4 PAS 4 NT

PAS 5 PAS 6 

PAS PAS PAS

Pik asını koymadan önce aldığımız 

el sayısını bulalım. 1Pik+2 

Kör+6Karo+2Sinek olmak üzere 

toplam onbir el alıyoruz. Altı karo 

yapmak için oniki el almamız 

gerekiyor. Biz güney olarak karșı 

oyuncuların elindeki kartların 

dağılımını bilmiyoruz. Bu dağılımda 

yer geçerimiz olmadığı için, yere 

geçecek bir oyun yolu bulmalıyız. 

Karo onörlerinin batıda ikili ve 

pikin tek olduğu varsayımı üzerine 

oynarsak altı karo yapmanın bir 

yolunu bulmuș oluruz. 

Pik ası koyduktan sonra; bir karo, 

iki kör ve iki sinek çekip küçük karo 

ile elden çıkmalıyız. Son karoyu 

doğunun aldığını gördükten sonra, 

elinde pik ve karo kalmayan doğu 

zorunlu olarak bizi kör yada sinekten 

birini oynayarak yere geçirecektir. 

Bizde elimizde bulunan iki küçük piki, 

sinek ve köre atarız. 

Mutlu bir șekilde altı karoyu 

yapmanın zevkini bir yudum çay 

içerek kutlarız. Güney iki sinek 

açılıșı da yapa bilir. İki sinek açılıșı 

için elimizde yirmiüç onör puanı ya 

da dokuz, on alıcı el sayısı olması 

gerekir. Burada yirmibir onör puanı 

var ama beș karo, iki kör iki sinek 

olmak üzere dokuz alıcı elimiz 

olduğunu kabul edebiliriz.

OYUN - 2 

Kuzey yirmi iki onör ve dokuz alıcı 

kartları ile iki sinek açar. Güney yedi 

puan ve yedili kör ile iki karo der. 

İki karo bekleme konușmasıdır. 

Güneyin elindeki yedili körü 

ikinci konușmasında ortağına 

bildirecektir. Kuzey üç düzeyinde 

beșli karosunu gösterir. Güney en 

az beșli körünün göstermek için üç 

kör der. Kuzey, körü as ve ruadan 

ikili tutuğu için toplamda yedili kör 

olduğunu düșünerek ortağının dört 

kör oynamasını ister ve dört kör 

der. Güneye ortağının kör tutușunu 

öğrenince biraz yüreklenir. Elinde 

pikin tek ve yedili kör olması onu altı 

kör oynamaya zorlar ve dört kozsuz 

ile ortağının kör ve öteki renkerden 

kontrol kartlarını sorar. Kuzey üç as 

ve kör ruası ile beș karo der. Beș 

karonun anlamı kuzeyin elinde dört 

kontrol kartı olduğunu belirtir. 

Bu dört kontrol kartı kör as ve ruası, 

karo ası ve sinek asıdır. Kozda 

anlaștıktan sonra dört NT ile as 

sorusuna geçildiğinde koz ruası as 

Așağıdaki dağılıma göre altı karo yapmak için kendinize nasıl bir oyun yolu seçersiniz. Tabi siz karșı oyuncuların 

elindeki dağılımı șimdilik bilmiyorsunuz.

Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi Ankara

kmelikoglu@yahoo.com
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gibi kontrol kartı olarak verilir. Güney 

dört kontrol kartını öğrendikten sonra 

altı körü ilan eder. Güneyin altı kör 

demesi için elindeki kayıp kartların 

sayısını bulalım. 

Bir pik, iki kör, üç karo ve iki sinek 

olmak üzere toplam sekiz el kaybı 

var. Güneyin alıcı el sayısı ise onüç 

eksi sekizden beș el almaktadır. 

Ortağı iki sinek açarak dokuz, on 

el almayı garantilemiștir. Güney ve 

kuzeyin toplam alıcı el sayısı; beș artı 

dokuz eșittir ondört el eder. Güneyin 

altı kör söylemi doğru bir düșünce 

yoludur. 

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY

2 PAS 2 

PAS 3 PAS 3 

PAS 4 PAS 4 NT

PAS 5 PAS 6 

PAS PAS PAS

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY

2  (1)

PAS 2NT2 PAS 4  (3)

PAS 2NT2 PAS 5  (1)

PAS 7 PAS PAS

PAS

1) 

2 

Kuvvetli

2)

2NT 

8–9 HCP

3) 

4 

Renk karo

4)

4NT 

As soru

5) 

5  

3 adet  Kontrol

Altı kör konușması üzerine batı 

Pik as sonra pik rua çeker. Siz 

güney olarak nasıl bir oyun yolu 

izleyerek altı körü yaparsınız. Lütfen 

așağıdaki açıklamayı okumadan 

sizde kendinize göre bir çözüm 

yolu bularak oynayınız.  Bu oyunu 

altı kör çıkması için kart dağılımının 

șu șekilde olması gerektiğini 

düșünebiliriz. Beșli pik olan elde en 

az üçlü karo, üçlü kör ve ikili sinek 

ol malıdır. İki pike ve yerden iki koz 

sonra karo renklerini çekmeliyiz. Karo 

üçlü olan elde koz kalmıș ise oyunu 

çıkarı vardır.

OYUN - 3 

Konușmalar ve açıklamaları 

tabloda verilmiștir. Güney yedi karo 

oynamaktadır. Açılıș pik rua. Yedi 

karo yapmak için nasıl oynamalısınız. 

Batı pik rua’yı oynadığına göre pik 

damı elinde olmalıdır. Bu birinci 

kabul, Alıcı ellerimizi sayarsak, 

1Pik+3Kör+6Karo+2Sinek olmak 

üzere toplam oniki elimiz vardır. 

Bizim bir el daha almamız gerekiyor. 

Körler üç, üç dağılmıș ise sorun yok, 

onüçüncü eli körden almıș oluruz. 

Yok, eșit dağılmamıș ise batıyı kör 

ve pikten sıkıștırarak onüçüncü 

eli alırız. Bu arada Batının elini iyi 

saymamız gerekir. Baștan pik as, iki 

karo herkes uydu ise dıșarıda karo 

kalmamıștır. Sonra üç kör çekip 

kör dağılımı bilmeliyiz. Üçüncü köre 

doğu uymasa; batıda dörtlü, doğuda 

ikili kör var demektir. Șimdi karoları 

çekelim. Batı altıncı karoya yani 

onuncu ele bir sinek attı, onbirinci el 

için elden küçük sinek oynadığımızda 

batıdan sinek onlu gelir. Batının eli: 

4Kör+2karo+2sinek ve 5Pik olarak 

gözükmektedir. O zaman sinekler 

doğuda üçlü deyip yerde sinek 

oynayarak doğuya bilinçli olarak 

pası yaparız. Kaç düzeyinde ve 

hangi renge oynayacağımıza karar 

vermeden önce kayıp kartlarımızın 

sayısını bulmalıyız. Kayıp el sayımızı 

bilirsek hangi renge oynıyacağımıza 

daha sağlıklı bir karar verebiliriz. İyi 

oyunlar.
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Bir dilbilimci olarak, kendimize hep 

șu soruyu sormușuzdur: Beğenilen, 

sevilen, zaman zaman ‘büyük 

șair’ olarak nitelenen sanatçıların 

gücü, etkisi acaba nereden geliyor. 

Etkileme gücünü olușturan öğeleri 

nasıl çözümleyebilir, nasıl ortaya 

koyabiliriz?

Doğan Aksan, Nazım Hikmet șiirine 

iște bu düșüncelerle eğiliyor

Nazım Hikmet Șiirinin Gücü
PROF. DR. DOĞAN AKSAN  
Bilgi Yayınevi Ankara, 2009

Yalancı Tanıklar Kahvesi (Roman)

İki Tutam Saç: 
Dersim’in Kayıp Kızları 

Filminin Konusu 
Yönetmen: Nezahat Gündoğan / 2010

Yapım: 2009 ~ Türkiye

Tür:Dram, Komedi

Yönetmen:Semir Aslanyürek

Yedi Avlu

Nâzım Hikmet’in 

“Memleketimden İnsan Manzaraları”ndan Onbir Tablo

VEDAT TÜRKALİ Turkuvaz Kitaplığı İstanbul, 2009

Vedat Türkali, 5 yıl aradan sonra yazdığı bu 

romanında Türkiye’nin 70’li yıllarına ayna 

tutuyor. Üniversiteli, sol görüșlü bir gencin 

gözünden Türk siyasi tarihinin en çalkantılı 

dönemlerinden birinin geniș bir panoramasını 

çizerken, barınamadığı bir toplum içinde 

yolunu çizemeyen Muhsin’in tutkulu ilișkilerini 

de zor günlerin öyküsüne katıyor. Kökleri o 

yıllara dayanan ve günümüzde çokça tartıșılan 

siyasal gelișmeler, sağ-sol çatıșmaları, 

toplumsal güç olarak din ve sendikalașmalar 

gibi konuların ve olayların bir nehir gibi aktığı 

roman, 12 Eylül Darbesi’ne doğru giderken, 

kahramanlarının hayatları üzerinden bir 

döneme farklı bir bakıș açısı getiriyor.

1937 - 38 Dersim harekâtıyla birlikte 

ailelerinden alınarak rütbeli askerlere 

verilen kızlar, yıllar sonra bir belgesel 

fi lm aracılığıyla aileleriyle buluștu. Bugün 

80’li yașlarını süren Huriye ve Fatma’nın 

ailelerine kavușma süreçlerini anlatan 

İki Tutam Saç: Dersim’in Kayıp Kızları 

belgeseliyle halen köklerini arayan bașka 

kızlar ve kızlarını arayan bașka ailelerin 

duyguları da perdeye yansıyor.

Henüz otuzlu yașlarına gelmemiș, üç 

çocuklu dul bir kadın olan Rum Eleni, 

kocasının ölümünden sonra insanlarla 

iletișim kurmak için her akșam bir 

bahaneyle mahalledeki avluları dolașır. 

Mahallede aynı sokakta yedi avlu ve 

her avlunun da kendine özgü bir özelliği 

vardır: 1968 kușağından sosyalistler, 

Ermeni bir aile, ölen karısının hayaletiyle 

yașayan bir adam, avluda hazine arayan 

bir Arap aile...

“Hatice, Pirâye Pirâyende. 

Doğum yeri neresi, 

kaç yașında,

sormadım,

düșünmedim,

bilmiyorum.

Dünyanın en iyi kadını,

dünyanın en güzel kadını.

Benim karım.

Bu bahiste

realite umrumda değil… 

939’da İstanbul’da tevkifanede 

bașlanıp

………………. biten bu kitap

ona ithaf edilmiștir.”

KİTAP

SİNEMA / BELGESELS / G S

TİYATROO
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Avutankara

Her vakit

bir avuntu düzenidir Ankara

denizin dinginliği hayalinde

önündeki bozkıra küfretmek

karșılığındaysa sert ama makul adımlarla

her gün aynı yola düșmektir

her karakıș

bir avuntu iklimidir Ankara

sabahın kurusunda

kașlar çatık gözler ırak

belirsiz bir hesabın düșünde

kara bata çıka yürümektir

her an

bir avuntu ritmidir Ankara

“hani bir de șu olsaydı” olacak olanın 

düșlerinde

tek hamle kale manzarası taktiğiyle

Çıkrıkçılar Yokușunda bir misafiri

soluk soluğa bırakmaktır

her daim

bir avuntu șehridir Ankara

İstanbul’un boğazına İzmir’in kızına inat

kar altında ıssız

tüm gitmelerin onda durulandığı

ataması yapılacak bir sessizliktir

her mekân

bir avuntu köșesidir Ankara

ayazda içi sıcak

dıșı soluk binaların saklısında

faturaları gününde ödenmiș

merkezi sistem bir yalnızlıktır

her renk

bir avuntu grisidir Ankara…

Star KARABİL

SUDOKU

DOĞRU DOĞRU

DOĞRU

YANLIȘ YANLIȘ

YANLIȘ

1. Rakam, her satır üzerinde yalnızca bir kez olabilir: 
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Atananlar Emekli Olanlar

• 2028 Sicil numaralı üyemiz 

Mustafa Nevzat DÜZAĞAÇ 

Demiryollar Limanlar Hava 

Meydanları İnșaatı Genel 

Müdürlüğü Hava Meydanları Etüt 

Proje Șube Müdürlüğü görevinde 

iken, Hava Meydanları Etüt 

Proje Daire Bașkanlığı görevine 

atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.

• 2705 Sicil numaralı üyemiz 

Tayfun Mustafa VARLI Karșıyaka 

Belediyesi Bașkan Danıșmanlığı 

görevine ilaveten Karșıyaka 

Etüd Proje Müdürlüğü  görevine 

atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.

• 4677 Sicil Nolu Üyemiz 

Süleyman ÇOȘGUN Antalya 

Büyükșehir Belediyesi İmar ve 

Șehircilik Dairesi Bașkanlığı 

Harita ve İstimlak Șube 

Müdürlüğü görevinden, Asat 

(Antalya Su ve Atıksu İdaresi) 

Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 

Üyelik görevine Atanmıștır, 

Meslektașımıza yeni görevinde 

bașarılar dileriz.

• 4742 Sicil numaralı üyemiz 

Abdullah ALEMDAROĞLU 

09/08/2010 tarihinde Karayolları 

7.Bölge Müd. Kamulaștırma 

Dairesi Mühendislik görevinden, 

Ankara Karayolları 4. Bölge 

Müdürlüğü Kamulaștırma 

Dairesine Baș Mühendis olarak 

atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.

• 5721 Sicil numaralı üyemiz 

Sinan FİDAN Yenimahalle 

Kadastro Müdürlüğü Kadastro 

Müdürü görevinde iken 

13.08.2010 tarihinde Tapu ve 

Kadastro Diyarbakır VII. Bölge 

Müdürlüğü’ne Bölge Müdürü 

olarak atanmıștır. Meslektașımıza 

yeni görevinde bașarılar dileriz.

• 5851 Sicil nolu Üyemiz Vuslat 

SALALI 22.09.2010 tarihinde 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Isparta Teknik Bilimler Meslek 

Yüksek Okulu Harita ve Kadastro 

Bölümüne Öğretim Görevlisi 

olarak atanmıștır. Meslektașımıza 

yeni görevinde bașarılar dileriz.

• 5895 Sicil numaralı üyemiz Y. 

Naci ATEȘ 9 Haziran 2010 

tarihinde Demiryollar Limanlar 

Hava Meydanları İnșaatı Genel 

Müdürlüğü Kamulaștırma 

Daire Bașkanlığı Harita Șube 

Müdürü görevine atanmıștır. 

Meslektașımıza bașarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 6119 Sicil numaralı üyemiz 

Abdullah Burak KESER 

13.08.2010 tarihinde Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü’nde 

Șube Müdürü görevinde iken 

Tapu ve Kadastro Samsun X. 

Bölge Müdürlüğü’ne Bölge 

Müdürü olarak atanmıștır. 

Meslektașımıza yeni görevinde 

bașarılar dileriz.

• 6174 Sicil numaralı üyemiz 

Gökhan KANAL İstanbul Tapu ve 

Kadastro II.

• Bölge Müdürlüğünde 

Bölge Müdür Yardımcısı 

olarak görev yapmakta iken 

30.10.2010 tarihinde Tapu 

ve Kadastro Genel Müdür 

Yardımcılığı görevine atanmıștır. 

Meslektașımıza yeni görevinde 

bașarılar dileriz.

• 6785 Sicil numaralı üyemiz Cem 

Levent YÜCEL 22.06.2010 

tarihinde Sinop Bayındırlık ve 

İskan İl Müdürlüğü’ne Mühendis 

olarak atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.

• 6838 sicil numaralı 

üyemiz Aslı Garagon Doğru 

15.08.2010 tarihi itibariyle 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem 

Araștırma Enstitüsü Jeodezi 

Anabilim Dalı Öğretim 

Görevlisi görevine atanmıștır. 

Meslektașımıza bașarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 6934 Sicil numaralı üyemiz 

İlkan ÇİÇEK Tunceli Bayındırlık 

ve İskan İl Müdürlüğün’den 

Bilecik Bayındırlık ve İskan 

Müdürlüğü’ne atanmıștır. 

Meslektașımıza görevinde 

bașarılar dileriz.

• 7737 Sicil Nolu Üyemiz 

Ömer Özgür ERBAȘ Antalya 

VI.Bölge Müdürlüğü Kontrol 

Mühendisliğinden, Antalya 

VI.Bölge Müdürlüğü Müdür 

Yardımcılığı Görevine Atanmıștır, 

Meslektașımıza yeni görevinde 

bașarılar dileriz.

• 8240 Sicil numaralı üyemiz 

Erdem AY Karayolları 

12.07.2010 tarihinde 15. Bölge 

Müdürlüğü’nde iken Kastamonu 

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne 

atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.
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• 8364 Sicil numaralı üyemiz 

Hakan BURSA 01.10.2010 

tarihinde Havza Kadastro 

Müdürlüğü ‘ne Mühendis olarak 

atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.

• 9055 Sicil numaralı üyemiz 

Önder MAKAR’ın 11.09.2009 

tarihinde Erzurum Oltu Kadastro 

Müdürlüğü’ne Mühendis olarak 

atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.

• 9414  sicil numaralı üyemiz 

Recep TOK, Nevșehir Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’ne atanmıștır. 

Meslektașımıza görevinde 

bașarılar dileriz.

• 9473 Sicil numaralı üyemiz 

Ayșe ANAR’ın 08/07/2010 

tarihinde Samsun DSİ Emlak 

ve Kamulaștırma Servisi’ne 

Mühendis olarak atanmıștır. 

Meslektașımıza bașarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 9738 Sicil numaralı üyemiz 

Hüseyin İLHAN, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün 

yapmıș olduğu ünvan değișikliği 

sınav sonucuna göre, Erzurum 

Kadastro Müdürlüğü’ne Kontrol 

Mühendisi olarak atanmıștır. 

Meslektașımıza görevinde 

bașarılar dileriz.

• 10064 sicil numaralı 

üyemiz Kemal Özgür 

Hastaoğlu 01.09.2010 

tarihi itibariyle Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği 

Bölümü Jeodezi Anabilim 

Dalı Bașkanı ve Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği 

Bölüm Bașkanlığı görevine 

atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.

• 10466 Sicil numaralı üyemiz 

Erkan KAYA, Samsun Karayolları 

7.Bölge Müdürlüğü’ne Mühendis 

olarak atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz

• 10639 sicil numaralı üyemiz 

Emre KAZEL, Sinop Boyabat 

Kadastro Müdürlüğü’ne 

Mühendis olarak atanmıștır. 

Meslektașımıza bașarılar ve 

mutluluklar dileriz

• 10831 Sicil numaralı üyemiz 

Fatih SARI 11/10/2010 tarihinde 

Samsun İl Özel İdaresi’ne 

Mühendis olarak atanmıștır. 

Meslektașımıza bașarılar ve 

mutluluklar dileriz.

• 10877 Sicil numaralı üyemiz 

Selin  ÇÖL 05/07/2010 tarihinde 

Samsun İl Özel İdaresi İmar 

Servisi’ne Harita Mühendisi 

olarak atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz

• 11052 Sicil numaralı üyemiz 

ELİF BAĞ 13.09.2010 tarihinde 

Tokat İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü’ne Mühendis olarak 

atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.

• 11076 Sicil numaralı üyemiz 

Zeynep SEZGİN’ın, 22.06.2010 

tarihinde Sinop Bayındırlık ve 

İskan Müdürlüğü’ne Mühendis 

olarak atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.

• 11226 Sicil numaralı üyemiz 

Mehmet ERİM Sinop İl Afet 

ve Acil Durum Müdürlüğü’ne 

Mühendis olarak atanmıștır. 

Meslektașımıza bașarılar ve 

mutluluklar dileriz

• 3018 Sicil numaralı üyemiz Ali 

Hasan BAKIR ve Seval BAKIR 

çiftinin 04.10.2010 tarihinde 

bir kız çocuğu olmuștur. 

DEFNE adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar diliyoruz.

• 5482 sicil numaralı 

üyemiz Mustafa GÜNEȘ ile Arzu 

Zerrin GÜNEȘ çiftinin 

08.07.2010 tarihinde bir kız 

çocuğu olmuștur. TUANA adını 

verdikleri bebeğe “aramıza 

hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 5586 Sicil numaralı üyemiz Zaide 

DURAN ile 5587 Sicil numaralı 

üyemiz Mustafa Ersel DURAN 

çiftinin 07.06.2010 tarihinde bir 

erkek çocuğu olmuștur. ÇAĞAN 

ARDA adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 5798 Sicil numaralı üyemiz Yusuf 

Volkan AYDIN’ın 17.07.2010 

tarihinde bir çocuğu olmuștur. 

DEVİN adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

Doğanlar
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• 5893 Sicil numaralı üyemiz 

Cemal Alptekin TEZEL ile 7047 

Sicil numaralı üyemiz Dilek 

TEZEL çiftinin 19.05.2010 

tarihinde bir erkek çocuğu 

olmuștur. EMİR adını verdikleri 

bebeğe “aramıza hoșgeldin” 

diyerek, meslektașımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 5961 sicil numaralı üyemiz Figen 

Torun PAPARACI ile 8982 

Cem PAPARACI çiftinin 

01.09.2010 tarihinde bir erkek 

çocuğu olmuștur. SARP 

EFE adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 6061 Sicil numaralı üyemiz 

Mehmet YILDIRIM ile Aliye 

YILDIRIM çiftinin 14.07.2010  

tarihinde bir erkek çocuğu 

olmuștur. EMİR ÖZGÜR adını 

verdikleri bebeğe “aramıza 

hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 6407 Sicil numaralı üyemiz Elif 

TORU ile 6485 Sicil numaralı 

üyemiz Adem TORU çiftinin 

02.06.2010 tarihinde bir 

kız bir erkek, ikiz çocukları 

olmuștur. ZÜHAL ve BURAK 

adlarını verdikleri bebeklere 

“aramıza hoșgeldiniz” diyerek, 

meslektașlarımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 6648 Sicil numaralı üyemiz 

Oktay ÖZDOĞAN ile Fatma 

ÖZDOĞAN çiftinin 25.04.2010 

tarihinde bir çocuğu olmuștur. 

AHMET MERT adını verdikleri 

bebeğe “aramıza hoșgeldin” 

diyerek, meslektașımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz. 

• 6661 Sicil numaralı üyemiz 

Tașkın AYKIT ile Sema AYKIT 

çiftinin 27.07.2010 tarihinde 

bir çocuğu olmuștur. EZGİ 

adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz. 

• 6788 Sicil numaralı üyemiz 

Özgür BAYRAKTAR & Mehtap 

BAYRAKTAR’ın 28.07.2010 

tarihinde bir çocuğu olmuștur. 

DENİZ adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 6867 Sicil numaralı üyemiz Ömer 

SALGIN ve Nihal SALGIN çiftinin 

13.09.2010 tarihinde AHMET 

BERK adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 7492 Sicil numaralı üyemiz 

Orhan AKYILMAZ ile Meral 

AKYILMAZ çiftinin 20.08.2010 

tarihinde bir kız çocuğu 

olmuștur. OYA adını verdikleri 

bebeğe “aramıza hoșgeldin” 

diyerek, meslektașımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 7517 Sicil numaralı üyemiz 

Savaș CEYLAN ile Aslıhan 

CEYLAN çiftinin 12.12.2009 

tarihinde ORBAY ATA adını 

verdikleri erkek çocukları 

olmuștur. Orbay Ata’ya 

hoșgeldin der, sağlıklı, mutlu bir 

yașam dileriz.

• 7726 Sicil Numaralı Üyemiz 

Emrah TEKİNARSLAN ile 

Beyhan TEKİNARSLAN Çiftinin 

04.09.2010 tarihinde  Derin ve 

Deren adlarını verdikleri ikiz Kız 

çocukları dünyaya gelmiștir. 

DERİN ve DEREN’e Aramıza 

Hoș Geldiniz der, Meslektașımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 7754 Sicil numaralı üyemiz Melih 

ERSAL ile Ayșen ERSAL çiftinin 

16.06.2010 tarihinde ESİN adını 

verdikleri kız çocukları olmuștur. 

Esin’e hoșgeldin der, sağlıklı, 

mutlu bir yașam dileriz.

• 7871 Sicil numaralı üyemiz Ozan 

SAYAR & Eda SAYAR çiftinin 

05.09.2010 tarihinde bir çocuğu 

olmuștur. AYÇA adını verdikleri 

bebeğe “aramıza hoșgeldin” 

diyerek, meslektașımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 8366 Sicil numaralı üyemiz Barıș 

DEMİREL ile 8614 sicil numaralı 

üyemiz Günnur DEMİREL 

çiftinin 03.08.2010 tarihinde bir 

kız çocuğu olmuștur. DOĞA 

NİL adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 8472 Sicil numaralı üyemiz 

Uğur SAĞLAMÖZ & Ceyda 

SAĞLAMÖZ çiftinin 19.07.2010 

tarihinde HASAN DORUK 

adını verdikleri bebeğe “ 

aramıza hoșgeldin “ diyerek 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 8751 Sicil numaralı üyemiz 

Emine ACAR ile Bayram ACAR 

çiftinin 24.08.2010 tarihinde 

Ali Erdem adını verdikleri 

erkek çocukları olmuștur. ALİ 

ERDEM’e hoșgeldin der, sağlıklı, 

mutlu bir yașam dileriz.

• 8260 Sicil Numaralı Üyemiz İzmir 

Șube Müdürümüz Filiz DEDE 

& 7559 sicil numaralı üyemiz 

Serkan DEDE’nin 07.05.2010 

tarihinde bir çocuğu olmuștur. 

İREM adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 9097 Sicil numaralı üyemiz 

HKMO Ankara Șube Yazmanı 

Neșe BUÇAN ve 5830 Sicil 

numaralı üyemiz Çetin BUÇAN 

çiftinin 02.10.2010 tarihinde 

bir kız çocuğu olmuștur. 

DURU adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.
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• 3835 Sicil numaralı üyemiz 

M.Tevfik ÖZLÜDEMİR ile 

Aysun YILDIZ çifti 07.08.2010 

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 4552 Sicil numaralı 

üyemiz Ramazan AVȘAR 

ile Sibel AKȘAHİN çifti 

06.06.2010 tarihinde evlenmiștir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 5922 Sicil numaralı üyemiz Helin 

COȘKUN ve 9296 Sicil numaralı 

üyemiz Cihan İPEK 24.06.2010 

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 6691 Sicil numaralı üyemiz 

Cem ERKARAGÜLLE ile Elif 

ERKARAGÜLLE çifti 25 Temmuz 

2010 tarihinde evlenmiștir. Ömür 

boyu mutluluklar dileriz.

• 7404 Sicil numaralı üyemiz 

Osman GENİȘ 25.09.2010 

tarihinde Zuhal SEMEN 

ile evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 7595 Sicil numaralı üyemiz 

Gökhan OĞUZHAN 18.09.2010 

tarihinde Gülpembe ERGİN 

ile evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 7615 Sicil numaralı üyemiz 

Esin Duran ile Gökhan Bitik çifti 

07.08.2010 tarihinde evlenmiștir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 7683 Sicil numaralı üyemiz Arzu 

ÖNER ile Sait ARSLANOĞLU 

çifti 25 Temmuz 2010 tarihinde 

evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 7951 Sicil numaralı üyemiz Deniz 

ÖZKAN ile Zeynep KOCABIYIK 

27.06.2010 tarihinde evlenmiștir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8125 sicil numaralı üyemiz Ali 

Mehmetçik OĞUZ ile Özge 

BOȘNAK çifti 05.06.2010  

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 8740 Sicil numaralı üyemiz 

Mehmet GÜL 25.09.2010 

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 9117 Sicil numaralı üyemiz 

ÖZGE ÇÖPLÜ ile Mustafa Hayri 

ÖZDEMİR çifti 02.10.2010 

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 9433 Sicil numaralı üyemiz Can 

Deniz AKDEMİR 04.07.2010 

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz

• 9465 Sicil numaralı üyemiz Nida 

BAYIRLI ile Aslıhan KARAKOÇ 

03.07.2010 tarihinde evlenmiștir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 9471 Sicil numaralı üyemiz 

Ali DUMAN ile Seda MUTLU 

02.07.2010 tarihinde evlenmiștir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 9703 Sicil numaralı üyemiz Elif 

CEYLAN ile Necati ÖZTÜRK 

çifti 18 Temmuz 2010 tarihinde 

evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 9792 Sicil numaralı üyemiz 

Abdullah YILMAZ ile Cennet 

ARGIN 26.06.2010 tarihinde 

evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

Evlenenler

• 9365 Sicil numaralı üyemiz 

Ömer KESER ile Derya KESER 

çiftinin 07.08.2010 tarihinde 

bir kız çocuğu olmuștur. 

IȘIL adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 9367 Sicil numaralı üyemiz 

Serkan YİTKİN ve Gözdenur 

Hilal YİTKİN çiftinin 26.02.2010 

tarihinde Eymen Yiğit adını 

verdikleri erkek çocukları dünyaya 

gelmiștir EYMEN YİĞİT’e 

aramıza hoșgeldin der, sağlıklı ve 

mutlu bir yașam dileriz.

• 9636 Sicil numaralı üyemiz 

ÜMİT BÜYÜKYILMAZ ile 

Gülcan BÜYÜKYILMAZ 

çiftinin 15.10.2010 tarihinde 

bir çocuğu olmuștur. ALİ 

ÜMİT adını verdikleri bebeğe 

“aramıza hoșgeldin” diyerek, 

meslektașımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 9738 Sicil numaralı üyemiz 

Hüseyin İLHAN ve Esra İLHAN 

çiftinin 27.07.2010 tarihinde 

ELİF adını verdikleri çocukları 

dünyaya gelmiștir. Elif’e aramıza 

hoșgeldin der, sağlıklı ve mutlu 

bir yașam dileriz.
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• 198 sicil numaralı üyemiz 

Muin Mustafa DİNÇER 

30.07.2010 tarihinde yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 249 sicil numaralı üyemiz 

Erdoğan ÖZDEMİR 01.06.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 645 sicil numaralı üyemiz 

İmren KURȘUN’un eși 

29.08.2010 tarihinde yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 683 sicil numaralı üyemiz İsmail 

KURT’UN eși yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 705 sicil numaralı üyemiz 

Mahmut DAYANGAÇ yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 1367 sicil numaralı üyemiz 

Vahit Ziya APAK’ın kızkardeși 

Hale Irmak yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 1494 sicil numaralı üyemiz İlhan 

EKİNCİOĞLU’nun annesi Hatice 

EKİNCİOĞLU 14.06.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 1882 sicil numaralı üyemiz 

Ali SAĞLAM’IN babası 

ARAMIZDAN AYRILANLAR

• 9891 Sicil numaralı üyemiz 

Adem KURTİPEK 30.07.2010 

tarihinde Handan ERDEN 

ile evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 9958 Sicil numaralı üyemiz 

Abdulvahap IRMAK 15.07.2010 

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz

• 9962 Sicil numaralı üyemiz 

Hasan Hüseyin AYDIN ile 

Muazzez CANBAZ 01.08.2010 

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 9987 Sicil numaralı üyemiz 

Özlem RAYLAZ 17.07.2010 

tarihinde Tuncay CORA 

ile evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 10251 Sicil nolu Zeynep 

DEMİRÖZ ile 8183 Sicil nolu 

Bünyamin YILDIRIM  24.04.2010 

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 10395 Sicil numaralı üyemiz 

Gönül Karabulut ile 11094 

Sicil numaralı üyemiz Mesut 

Özdemir çifti 24.07.2010 

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 10978 Sicil numaralı 

üyemiz Süleyman SAĞLAM 

18.07.2010 tarihinde Sema 

YAZICI ile evlenmiștir. Ömür 

boyu mutluluklar dileriz.

• 11168 Sicil numaralı üyemiz 

Hasan DAYIKARACA ile Gülcan 

ULGUN çifti 15.07.2010 

tarihinde evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 11485 Sicil numaralı üyemiz 

Nurgül AKDEMİR 16.07.2010 

tarihinde Volkan ALAY ile 

evlenmiștir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

Yakup SAĞLAM 03.10.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 1930 sicil numaralı üyemiz 

Nazım TANRIKULU’nun annesi 

16.08.2010 tarihinde yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 2028 sicil numaralı üyemiz 

Mustafa Nevzat DÜZAĞAÇ 

Demiryollar Limanlar Hava 

Meydanları İnșaatı Genel 

Müdürlüğü Hava Meydanları Etüt 

Proje Șube Müdürlüğü görevinde 

iken, Hava Meydanları Etüt 

Proje Daire Bașkanlığı görevine 

atanmıștır. Meslektașımıza 

bașarılar ve mutluluklar dileriz.
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• 2148 sicil numaralı üyemiz 

Ömer Selim ALPORAL’ın annesi 

Meral ALPORAL 04.06.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 2243 sicil numaralı üyemiz 

Șubemizin 18. ve 19. 

Dönemlerinde Yönetim Kurulu 

Bașkanlığını yürüten Mehmet 

Ali CANDAȘ’ın babası Mahmut 

CANDAȘ 02.10.2010 tarihinde 

yașamını yitirmiștir. Değerli 

üyemizin ve ailesinin acılarını 

paylașıyor, bașsağlığı diliyoruz.

• 2569 sicil numaralı 

üyemiz Recayi ÖZCAN’ın 

babası Hüseyin ÖZCAN 

11.05.2010 tarihinde yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 2646 sicil numaralı üyemiz 

Bayram Ali KOLCUOĞLU’nun 

babası İbrahim KOLCUOĞLU 

yașamını yitirmiștir. Ailesine, 

sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 2704 sicil numaralı 

üyemiz Nilüfer VARLI’nın 

anneannesi 23.07.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 2753 sicil numaralı üyemiz Azmi 

AKAL 28.08.2010 tarihinde  

rahatsızlığı sonucunda yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 2894 sicil numaralı üyemiz 

Mustafa ÜRETMEN’in 

annesi Memnune 

ÜRETMEN 05.07.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 2905 sicil numaralı üyemiz 

Mustafa Koray TOPUZ’un 

babası İ.Ethem TOPUZ 

22.07.2010 tarihinde yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 2942 sicil numaralı üyemiz Niyazi 

SEVİLMİȘ’in babası Cemal 

SEVİLMİȘ yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 3251 sicil numaralı üyemiz 

Atilla ALP’in annesi Semiha 

BAYKARA yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 3474 sicil numaralı üyemiz 

Münevver ÇETİNER ile 3882 

sicil numaralı üyemiz Nilüfer 

Nilgün  ÖZHAN’ın anneleri ve 

3883 sicil numaralı üyemiz 

Erhan ÖZHAN’ın kayın 

validesi yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 3517 sicil numaralı üyemiz Çetin 

ESNAF’ın babası Nevzat ESNAF 

29.06.2010 tarihinde yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 3558 sicil numaralı HKMO 

Ankara Șube Yedek Yönetim 

Kurulu Üyesi, Zonguldak 

İl Temsilcimiz Hakan 

AKÇIN’IN annesi 24.07.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 3635 sicil numaralı üyemiz 

Levent ÖZMÜȘ’ün babası 

Yusuf ÖZMÜȘ  04.11.2010  

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 3855 sicil numaralı üyemiz 

Ramazan PINAR’IN annesi 

Adeviye PINAR 04.08.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 3916 sicil numaralı üyemiz Melik 

SARAÇ ve 4803 sicil numaralı 

üyemiz Nilgün YAȘAR’ın 

babası Adnan SARAÇ yașamını 
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yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 4466 sicil numaralı üyemiz 

Oğuzhan AYDIN’ın annesi 

Sebahat AYDIN 26.06.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 4533 sicil numaralı üyemiz 

Aysen TANSEL’in kardeși 

25.08.2010 tarihinde yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 4939 sicil numaralı üyemiz 

ve Çorlu İlçe Temsilcimiz 

Erol GÖLÇEK’in ağabeyi 

Erdoğan GÖLÇEK 12.07.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 5056 sicil numaralı üyemiz 

Mehmet CİVAN’ın babası 

Mustafa CİVAN yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 5249 sicil numaralı üyemiz Murat 

SOLAK’IN annesi 21.07.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 5249sicil numaralı üyemiz Murat 

SOLAK’ın babası 27.10.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 5495 sicil numaralı üyemiz Atınç 

PIRTI’nın babası Aydın PIRTI 

27.07.2010 tarihinde yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 5577 sicil numaralı üyemiz Ali 

Fuat ÖZDEN’İN babası Fahrettin 

ÖZDEN yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 6004 sicil numaralı üyemiz 

Hande DEMİREL’in babası İsmail 

Hakkı DEMİREL 02.10.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Değerli üyemizin ve ailesinin 

acılarını paylașıyor, bașsağlığı 

diliyoruz.

• 6023 sicil numaralı üyemiz 

Tankut TANSEL’in babaannesi 

11.07.2010 tarihinde yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 6174 sicil numaralı üyemiz 

Gökhan KANAL İstanbul 

Tapu ve Kadastro II. Bölge 

Müdürlüğünde Bölge Müdür 

Yardımcısı olarak görev 

yapmakta iken  30.10.2010 

tarihinde Tapu ve Kadastro 

Genel Müdür Yardımcılığı 

görevine  atanmıștır. 

Meslektașımıza yeni görevinde 

bașarılar dileriz.

• 6262 sicil numaralı üyemiz 

Düzgün KIZILKAYA 

25.03.2010 tarihinde yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 7398 sicil numaralı üyemiz 

Soykan YAȘAR’ın babası 

Necdet YAȘAR yașamını 

yitirmiștir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 8355 sicil numaralı üyemiz 

Merter ÖĞÜT’ün annesi 

Ayten ÖĞÜT 21.10.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 9205 sicil numaralı üyemiz 

Arda GÜL 01.08.2010 tarihinde 

yașamını yitirmiștir. Ailesine, 

sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz.

• 1608 sicil numaralı üyemiz 

Kenan TÜRKYÜCEL 24.11.2010 

tarihinde yașamını yitirmiștir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektașlarımıza bașsağlığı 

dileriz



116 Duyurular
Harita Bülteni Ekim 2010

Sayı   :     3/B15-1360                                                                                                                              01/11/2010

Konu :    13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

                II. Duyuru.

KAMU KURUM VE KURULUȘLARINA 

İlk duyurusu 23 Temmuz 2010 tarihinde e-posta ve bülten aracılığı ile yapılan, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve 

Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da Sheraton Oteli’nde gerçekleștirilecektir. İlk duyuruda 

da vurgulandığı gibi kurultaylarımız, bilimsel gelișmelerin meslektașlarımıza ve kamuoyuna duyurulması, bu 

gelișmeler doğrultusunda dünyada ve ülkemizde gerçekleștirilen çalıșmaların paylașımı, mesleki sorunlarımızın 

belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliștirilmesini amaçlamaktadır. Kurultaylarımız ayrıca meslektașlarımızın 

ve öğrenci arkadașlarımızın sosyal kaynașmalarının da sağlanması, sosyal ve toplumsal içerikli etkinliklerinin 

gerçekleștirilmesi amacına yönelik olarak ülkemiz ve mesleğimiz adına yeri doldurulamaz bir hizmeti kesintisiz 

sürdürmektedir ve sürdürmeye de devam edecektir.

Bu yönüyle önemsediğimiz ve daha etkin kılınması gerektiğine yürekten inandığımız Kurultayımızda, așağıdaki 

konulara ilișkin çalıșmalar katılımcılarla paylașılacaktır. 

• Dünyada ve ülkemizdeki siyasal, ekonomik, toplumsal gelișmeler ve meslek alanına yansımaları,

• Türkiye kadastrosu (mülkiyet, orman, mera, afet, vb),

• Kentsel ve kırsal alan düzenlemesi,

• Coğrafi Bilgi Sistemleri,

• Tașınmaz yönetimi ve değerlemesi,

• Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, veri altyapısı, standartlar ve yasal düzenlemeler,

• Harita ve Kadastro Mühendisliğinin geleceği ve geliștirilecek politikalar,

• Gelișmiș ülkelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları,

• Hizmetlerin eșdeğerliliği, mesleki standartlar, mesleki yeterlilik,

• Eğitim ve öğretim, eğitimde eșdeğerlilik,

• Öğrenci örgütlenmesi ve etkinlikleri,

• Özel sektörün konumu ve gerçekleștirilebilecek açılımlar,

• Mühendislik felsefesi, mesleki davranıș ilkeleri, etik,

• Veri üretim ve yönetimi, proje yönetimi ve iș analizi,

• Bilgi iletișim aracı olarak harita ve görselleștirme teknikleri,

• Uydu teknolojilerinin Harita ve Kadastro Mühendisliği’ndeki yeri ve kullanımı,

• Bilim ve teknolojideki gelișmelere 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,

• Kamulaștırma,

• 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,
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• Küresel ısınma ve etkileri,

• Sürdürülebilirlik çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği,

• Dönüșüm alanları, kent ve demokrasi

• LiDAR  ve yeni sayısal harita üretim teknolojileri

• Internet ve harita bilgileri 

Kurultayımız, yukarıda sıralanan ve sayıları gelecek istemler doğrultusunda artırılabilecek konulara ilișkin görüș, 

düșünce, deneyim ve birikimlerini katılımcılarla paylașmak isteyen kiși ve kurumların bildirileri ile katkılarına açıktır. 

Kurultay programında, geçmiș kurultaylarımızda olduğu gibi meslektașlarımızın güncel teknolojik gelișmelerden 

haberdar olabilmeleri konusunda önemli katkı sağlayan Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı da yer alacaktır. Fuar, 

ürünlerini tanıtmak isteyen kiși, kurum ve firmaların katılımına açıktır. Mesleki alanda aklın ve bilimin ıșığında açılım 

geliștirmemizde oldukça önemli bir payı olan Kurultayımızda, tüm meslektașlarımızı ve birlikte çalıștığımız ilgili 

disiplinlerden katılımcıları da aramızda görmek istiyoruz.

Saygılarımızla,

 Prof. Dr. Muhammed ȘAHİN Prof. Dr. Fatmagül BATUK

 THBTK Kurultay Bașkanı THBTK Yürütme Kurulu Bașkanı

Önemli Tarihler:
Genișletilmiș bildiri özetlerini son gönderme tarihi :  24 Aralık 2010

Genișletilmiș bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçlarının duyurulması :  21 Ocak  2011

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih :  4 Mart  2011

Bildiri gönderimi ve programın izlenmesi için web adresi; 

http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/

DAĞITIM  :

Gereği  : - Kamu Kurum ve Kurulușları 
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DUYURU

Bilimsel ve teknolojik gelișmeler ve meslek alanlarımıza yansımaları, yetki ve sorumluluklarımız, müellifl ik ve fenni 

sorumluluklarımız vb. konularda önemli gelișmeler yașanmaktadır. Özellikle mesleki yetki ve sorumluluklarımız, fenni 

sorumluluk ve müellifl ik yekilerimiz bazı alanlarda ya yok sayılmaya çalıșılmakta ya da bașka meslek gruplarınca göz ardı 

edilmektedir. 

Bilindiği üzere mesleki çalıșma alanlarımız çerçevesinde Madencilik Faaliyetleri alanına yönelik hizmet üretimi sürecinde, 

yetki ve sorumluluklarımız konusunda Odamız tarafından önemli çalıșmalar yürütülmektedir. Kamu kurum ve kurulușları ve 

TBMM‘de gerekli girișimler yapılmaktadır. Bu ve benzeri sorunların așılmasında ilgili mevzuat içerisinde yer alınması büyük 

önem tașımaktadır.

04/06/1985 tarih ve 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanmasına ilișkin usul ve esasların belirlendiği 

“Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği” 06 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiștir.

Bu kapsamda kamu kurum ve kurulușlarına ekteki yazımız gönderilerek anılan yönetmelikte meslek alanımızla ilgili 

hizmetlerde belirtilen hususlara uyulması gerekliliği vurgulanmıștır.

Bilgilerinize sunarız,

HKMO
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TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Sayı      :  3/B15- 150                                                                                                 01/12/2010

Konu    : Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği Hk.

KAMU KURUM VE KURULUȘLARINA 

Bilindiği üzere 04/06/1985 tarih ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun uygulanmasına ilișkin usul ve esasların belirlendiği 

“Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği” 06 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiștir. Madencilik faaliyet ve hizmetlerinin üretim sürecinde “Harita ve Kadastro Mühendislerinin” yetki ve 

sorumlulukları, söz konusu yönetmeliğin 108. maddesinde detaylı olarak ifade edilmiștir.

Bu kapsamda kurumunuz bünyesindeki ilgili birimlerin bilgilendirilerek uygulamada gerekli hassasiyetin gösterilmesi 

hususlarında, 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 A.Fahri ÖZTEN

 Yönetim Kurulu a.

 Genel Bașkan 

Ek: İlgili Yönetmelik Maddesi.

EK: 1 
MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Onsekizinci Bölüm - Mühendislik Hizmetleri ve Mühendis Yetkileri

“Harita ve kadastro mühendislerinin hizmet ve yetkileri”

MADDE 108 – (1) Așağıdaki madencilik hizmetleri harita ve kadastro mühendisleri ile ilgili hususları kapsar:

a) Maden ișletmelerinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, 

b) Madencilik faaliyetlerinde ve Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyulan kırsal veya kentsel arazi veya arsa 

düzenlemeleri,

c)  Madencilik faaliyetleri ile ilgili etüt ve ișletme haritalarının yapımı,

ç)  Maden üretimi ile ilgili yer kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı,

d)  Tescile konu olan harita ve planların yapımı,

e)  Madencilik faaliyeti yapılan alanların yer ve konum belirlemeleri,

f)  Yeraltı ve yer üstü maden ișletmelerinde üretimlere ait ölçümlerin yapılarak haritalandırılması ve teknik altyapı tesis 

ölçmeleri,

g)  Madencilik ile ilgili mühendislik projelerinin araziye uygulaması ișleri,

ğ)  Maden arama dönemlerinde ve ișletme taleplerinde uygun ölçekli topoğrafik haritaların hazırlanması,

h)  Yer altı ve yerüstü maden ișletmelerine ait topoğrafik haritaların aplikasyonunun yapılması.

EK: 2 
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ve Ekleri. 

(yönetmelik ve eklerine http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/11/20101106-6.htm adresinden ulașabilirsiniz.) 






