
Temmuz - Ağustos - Eylül

Temmuz - Ağustos - Eylül

20
19

2019



Önsöz
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi olarak Şube çalışmalarımızın üye-
lerimiz ile paylaşılması ve oda faaliyetlerindeki tüm 
etkinliklerimizi sizlerden gelen öneriler ve geri bildi-
rimler ile zenginleştirmeyi amaçladık.

Daha önce farklı bir format ile başladığımız bül-
tenimiz şube etkinliklerinin bildirildiği e-bülten ça-
lışması ile uzun zamandır devam etmektedir. Üçer 
aylık periyotlar ile Şube içinde yapılan etkinlik ve 
Eğitimler, Kurum ziyaretlerimiz, diğer odalar, kitle 
örgütleri ile yapılan toplantılar, çalışmalarımızı siz 
değerli üyelerimizle paylaşmanın gelecek dönemde 
yapılacak etkinliklerin üyelerimizin ihtiyaçları doğrul-
tusunda şekilleneceğini düşünüyoruz. 

Etkinlik olarak yaz aylarının olmasının da etkisi 
ile az sayıda etkinliğin bulunduğu bir dönemi daha 
arkamızda bıraktık. Bu dönem içerisinde 2007 yılın-
da bir iş cinayetinde aramızadan ayrılan Şube eski 
müdürümüz Gülseren Yurttaş ve 2016 yılında görevi 
başında haince katledilen Cemil Candaş’ın meslek-
taşlarımızın ölüm yıldönümlerinide geride bıraktık. 
Başta Gülseren Yurttaş ve Cemil Candaş şahsında 
aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızı saygıyla 
anıyoruz. 

Yaz dönemi içerisinde Şubemiz tarafından peri-
yodik olarak yapılan Bilirkişilik Eğitimlerimiz devam 
etti. Ayrıca TMMOB İstanbul İl Koordinasyon kurulu 
bünyesinde 19 Eylül 1979 İş Bırakma eyleminin de 
yıl dönümünü geçirdik. Geleneksel olarak üyeleri-
mizle birlikte üretmek ve dayanışmamız büyütmek 
amacı ile yapılan Geleneksel Şube Yemeğimizde de 
bir aradaydık. 

Şubemiz Sekreteryalığında düzenlenen Eğitim 
Sempozyumunun son bilim ve danışma Kurulu top-
lantısı da Şube mekanımızda gerçekleşti. Bilim ve 
Danışma kurulunda bulunan bölüm başkanlarımızı, 
Oda Yöneticilerimizi de Şubemizde misafir ettik.

Meslek alanımıza ilişkin gerek TMMOB gerek ise 
Genel Merkezimizden gelen görüşler ve talepler siz-
lerle Şubemiz tarafından anında paylaşılmaktadır. 
Bu taslaklara yönelik görüşlerinizi Şubemize belirti-
len zaman içerisinde yapmanız hem mesleğimiz ve 
iş alanlarımız, hem de Oda çalışmalarımız açısın-
dan yararlı olacaktır. Verdiğiniz katkı ve destekler 
için tekrar teşekkür ederiz.

Bültenimiz içerisinde ayrıntılarını paylaşmaya ça-
lıştığımız etkinliklerin ardından yeni döneme Yoğun 
bir şekilde giriyoruz. Yeni dönemdeki etkinliklerimiz-
de sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyacağız.

Editörden

DUYURULAR

• 25.09.2019 tarihinde odamız 1638 sicil no`lu üyesi 
Hüseyin Şanlı yaşamını yitirmiştir

• 24.09.2019 tarihinde odamız 186 sicil no`lu üyesi 
Alaattin Öztopuz yaşamını yitirmiştir

• 14.09.2019 tarihinde odamız üyesi İbrahim Özhanın 
kayınvalidesi yaşamını yitirmiştir

• 13.09.2019 tarihinde odamız üyesi Mehmet Baha Di-
nibütün’ün babası Mustafa Hamit Dinibütün yaşamını 
yitirmiştir

• 08.09.2019 tarihinde odamız üyesi Özkan Öneç`ın 
annesi Ayşe Kamuran Öneç yaşamını yitirmiştir.

• 03.09.2019 tarihinde odamız üyeleri Zerrin Kılıç’ın 
babası, Güner Kılıç’ın kayın pederi Ahmet bey yaşa-
mını yitirmiştir

• 02.08.2019 tarihinde odamız 1536 sicil no`lu üyesi 
Yılmaz Taşdan yaşamını yitirmiştir

• 01.08.2019 tarihinde odamız üyesi Güler Koçak`ın 
annesi Afife hanım yaşamını yitirmiştir

• 29.07.2019 tarihinde odamız 433 sicil no`lu üyesi 
Naci Esen yaşamını yitirmiştir

• 22.07.2019 tarihinde odamız üyesi Mustafa Ürgen`in 
eşi Münire Ürgen yaşamını yitirmiştir

      Meslektaşlarımıza, ailelerine ve sevenlerine başsağ-
lığı dileriz.

        ŞUBEMİZ HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Şube Avukatımız üyelerimizin hukuki sorunlarına yar-
dımcı olabilmek amacı ile hafta içinde Çarşamba günleri 
15:00 - 17:00 saatleri arasında şubemizde bulunmakta-
dır. Hukuki danışmanlık isteyen üyelerimiz şube telefon-
ları, epostası aracılığı ile veya belirtilen günler içinde şu-
bemize gelerek destek alabilirler.
Oda Hukuk Birimi Başvuru Formuna şubemizin internet 
sayfasından veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.hkmo.org.tr/hukuk_birimi/
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CEMİL CANDAŞ`I ARAMIZDAN AYRILIŞININ 3.YILINDA 
SAYGIYLA ANIYORUZ!

Odamızın değişik kurullarında yönetici olarak görev 
yapmış olan 3063 sicil nolu üyemiz Cemil Candaş, Şişli 
Belediye Başkanlığı İmar ve Planlamadan sorumlu Teknik 
Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken Şişli`de bulunan 
rant odakları tarafından Şişli Belediye Binasında uğradığı 
alçakça saldırı sonrası 18 Temmuz 2016 tarihinde yaşamını 
yitirmişti.

Karar duruşması 18 Ocak 2019 tarihinde görülen 
davada, olayın tüm azmettiricileri ve failleri ile açıklığa 
kavuşturulmadığını, beraat kararlarının yanı sıra üst 
sınırdan verilmeyen hapis cezası kararlarının rant çetelerine 

Cemil Candaş Kimdir?
1964 yılında Trabzon Beşikdüzünde doğan 
Cemil Candaş 1987 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesinden mezun oldu. 
Odamızın değişik kurullarında görevler alan 
Candaş Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi Kurucu Başkanlığı, 42. 
ve 43.Dönem Denetleme Kurulu Üyeliği, 
HKMO Genel Kurulu ve TMMOB Genel 

Kurul Delegelikleri, Oda Genel Merkez ve İstanbul Şube Komisyon üyelikleri gibi 
birçok görev üstlendi. İstanbul 1,2 ve 4 nolu Kültür ve Tabiaat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu, Maltepe Belediyesinde görevlerde bulunduktan sonra en son Şişli 
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak 
görev yaptı. Cemil Candaş 18 Temmuz 2016 tarihinde Şişli Belediye Başkanlığı 
İmar ve Planlamadan sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı iken rant çetelerince 
makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

karşı olan mücadelede yeterli olmadığını düşünüyor, dava sonucundan duyduğumuz üzüntüyü 
belirtmek istiyor ve aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde Cemil Candaş`ı bir kez daha 
saygıyla anıyoruz.
https://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=18422&tipi=2&sube=6
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TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ YAPILDI

Şubemiz 25.Çalışma Dönemi Temel Bilirkişilik Eğitimleri kapsamında, 9-10-11-11 Eylül 2019 

tarihlerinde, 15.00-22.00 saatleri arasında, Hukukçu Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ve Arş. Gör. Dr. 

Mehmet Gür eğitmenliğinde Şubemizde Temel Bilirkişilik Eğitimi düzenlendi.

Eğitimimizi gerçekleştiren Sayın Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ve Arş. Gör. Dr. Mehmet Gür`e 

teşekkür eder, Eğitime katılarak sertifika alan üyelerimize başarılar dileriz.

https://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=18562&tipi=2&sube=6
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BİRİNCİ BÖLÜM
Bilirkişilik Temel Eğitimi
(1) Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, 
teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel 
eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler 
tarafından alınır.
(2) Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim 
yöntemi uygulanır.
(3) Temel eğitim, EK-1’de belirtilen on sekiz saati 
teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az 
yirmi dört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 
dakikadır. Dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadan 
az olamaz. Blok ders yapılamaz. Bir günde altı ders 
saatinden fazla eğitim verilemez. Eğitim kuruluşları, 
Bilirkişilik Daire Başkanlığının uygun görüşü ile 
temel eğitim ders saatini arttırabilirler.
(4) Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel 
ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin 
taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve 
yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel 
ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin 
usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına 
ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini 
kapsar.
(5) Uygulama eğitimi;UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin 
kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet 
hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini 
geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin 
bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi 

faaliyetlerini içerir.
(6) Temel eğitim, en fazla iki hafta içinde 
tamamlanmak zorundadır. 
(7) Temel eğitime katılmak zorunlu olup eğitim 
kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam 
durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 
1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla 
ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller 
devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
(8) Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 
katılımcı ile yürütülür.
(9) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul 
değerleme uzmanları için, 4/11/1983 tarihli ve 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi 
gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık 
alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe 
kabul şartları bakımından temel eğitim alma şartı 
aranmaz. Bu uzmanlar, diğer bilirkişilik uzmanlık 
alanlarında bilirkişilik yapmak için temel eğitim 
almak zorundadır.
(10) Temel eğitim almış bilirkişi, sicile kaydedildiği 
tarihten itibaren üçüncü yılın içinde altı saatten az 
olmamak üzere EK-2’de belirtilen yenileme eğitimine 
katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan 
bilirkişiler, bu eğitimi almadıkça bilirkişilik yapmak 
için yeniden başvuruda bulunamaz.
(11) Eğitim kuruluşları tarafından temel eğitim 
almak üzere başvuruda bulunan kişilerden EK- 4’te 
yer alan kayıt formu istenir.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı
GENELGE No : 169
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TMMOB MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI GÜNÜ 
BASIN TOPLANTISI YAPILDI  

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 19 Eylül 2019 tarihinde Makine 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü 
dolayısıyla bir basın toplantısı düzenlendi. 
Bundan tam kırk yıl önce, ekonomik kriz karşısında mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek için gerçekleştirilen iş 
bırakma eyleminin, teknik elemanların üretimden gelen gücünü en açık biçimiyle ortaya 
serdiğini belirten İstanbul İKK Sekreteri Akçelik, aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede 
emeğiyle geçinenlerin gündemleri neredeyse hiç değişmediğini belirtti. Siyasal iktidarın karar 

ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden 
faydalanan halkımızı da olumsuz etkilediğini belirten açıklamada 19 Eylül Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününün, TMMOB`nin mücadeleyle dolu geçmişine, umutla 
dolu yarınlarına sahip çıkma günü olduğunu belirerek 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Gününü bir kez daha kutladı.
Şube Yönetim Kurulu 2. Başkanımız Hasan Yalçın Arıpınar ve üyelerimizin de katıldığı, 19 
Eylül`ün TMMOB tarihindeki önemine vurgu yapılan basın açıklamasının ardından MMO 
İstanbul Şubesi eski başkanlarından Yavuz Bayülken, 1979 iş bırakma eylemine ilişkin 
deneyimlerini paylaştı. 
https://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=18564&tipi=2&sube=6
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19 Eylül 1979’da Ne Olmuştu ?
19 Eylül İş bırakma eylemi öncesi yapılan TMMOB 24. Genel Kurulu’nda “kamuda çalışan 
teknik elemanların grevli –toplu sözleşmeli sendikal hakları için ortak mücadelesi” konusunda 
TMMOB’nin örgütlü olduğu iş yerlerinde “forumlar” düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu 
forumlar Haziran ayından itibaren TMMOB’nin örgütlü olduğu iş yerlerinde örgütlenmiştir.

Bu forumların iş yerlerinde 
gördüğü ilgi ve yarattığı 
heyecan, teknik eleman 
mücadelesinin yüksek 
potansiyelini gözler önüne 
sermiş, TMMOB’nin daha 
geniş çaplı eylemler 
örgütleme konusundaki 
özgüvenini artırmıştır. 
19 Eylül 1979 tarihinde 
gerçekleştirileceği ilan 
edilen bir günlük iş bırakma 
eylemi, ortaya çıkan 
bu kolektif kararlılık ve 
özgüvenin ürünü olmuştur.
Dönemin açıklamalarından 
ve gazete haberlerinden gördüğümüz üzere, TMMOB’nin çağrısıyla örgütlenen 19 Eylül 
İş Bırakma Eylemi, 55 il merkezinde 740 farklı kamu işletmesinde 100 bine yakın teknik 
elemanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Mesai başlangıcında yapılan bilgilendirme toplantıları sonrasında işyerleri önünde 
halaylarla, sloganlarla, pankartlarla gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, teknik elemanların 
yanı sıra diğer çalışanlar tarafından da desteklenmiştir.
İş yerlerindeki etkinlikler sonrasında Başbakanlığa toplu dilekçe gönderimi için il 
merkezlerindeki PTT binaları önünde uzun kuyruklar oluşturulmuştur.
Ankara’da ise farklı işletmelerden toplanan dilekçeleri teslim edebilmek için 3 binin 
üzerinden TMMOB üyesi Başbakanlık binası önünde toplanmış, Başbakanlık Müşaviri ile 
yapılan görüşmede talepler doğrudan iletilmiştir.
DİSK, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED, Halkevleri, Köy-Koop gibi çok sayıda örgütün de desteğini 
açıkladığı 19 Eylül Eylemi, teknik elemanların diğer emekçi kesimlerle buluşması açısından 
da önemli bir dönemeç oldu.
Yıllardır çeşitli platformlarda dile getirilen fakat somut adımları bir türlü atılamayan 
“Çalışanların Ortak Eylemi, Ortak Örgütlülüğü” konusunda çok önemli bir tarihsel deneyim 
yaratıldı.
1970’li yılların başından itibaren teknik elemanların sıklıkla dile getirdiği, emekçi sınıflarla ve 
ezilen toplumsal kesimlerle kader birliği içinde olma doğrultusundaki devrimci öğretisi bir 
anlamıyla ete kemiğe büründü.
Bu eylemin ardından TMMOB’nin ve TMMOB’yi oluşturan Odaların toplumsal etkinliği ve 
saygınlığı daha da arttı. TMMOB’nin, diğer ülkelerdeki muadillerinden farklı olarak, yalnızca 
bir meslek sicili örgütü değil, halkın genel çıkarıyla özdeşleşmiş bir toplumsal dinamik olduğu 
gerçeği toplumsal mücadeleler tarihimize kazındı.
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11-12 Ekim tarihlerinde İTÜ Taşkışla Kampusu Nezih Eldem Konferans Salonunda 

gerçekleştirilen Sivil Harita Mühendisliği Eğitiminin 70.yılında  HARİTA/GEOMATİK 

MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SEMPOZYUMU`nun Bilim ve Danışma Kurulu 

Toplantısı 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Şubemiz Toplantı salonunda toplandı. 

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik`in yaptığı sunumun ardından 

Sempozyumda ele alınması gereken konular, program üzerine görüş alışverişi ve öneriler 

yapıldı. Oldukça yararlı olduğunu düşündüğümüz toplantıya katılan Bölüm Başkanlarımıza, 

Sayın Şube Başkanlarımıza ve Sempozyum Yürütme Kurulumuza teşekkür ederiz.

https://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=18563&tipi=2&sube=6

EĞİTİM SEMPOZYUMU DANIŞMA KURULU ŞUBEMİZDE TOPLANDI 
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GÜLSEREN YURTTAŞ GÖLPAZARI’NDAKİ KABRİ BAŞINDA ANILDI. 
27 Eylül 2007 tarihinde Sarayburnu’nda 
ki İSKİ Şantiyesinde yaşanan bir iş 
cinayetinde hayatını kaybeden üyemiz ve 
Şube eski Müdürümüz Gülseren Yurttaş 
ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.
Adına iş kazası dedikleri bir iş cinayetinde 
hayatını kaybeden arkadaşımız ve 
üyemiz Gülseren Yurttaş bu yılda Bilecik 
Gölpazarı`nda bulunan Kabri başında 
anıldı. Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz 
ve şube çalışanlarımızın katıldığı anma 
öncesi Gülseren Yurttaş`ın annesi evinde 

Gülseren YURTTAŞ (1972-2007)
Gülseren, 1972 yılında Bilecik ili Gölpazarı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini 
Gölpazarı’nda yaptı ve 1988 yılında lise öğrenimini tamamladı. Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü kazandı ve  İstanbul’a geldi. 1992 yılında üniversiteden 
mezun oldu.  1998 Yılında evlendi ve biricik oğlu ‘YAGMUR ’u dünyaya getirdi. 2001 Yılında 
HKMO’da İstanbul şube müdürü olarak çalışmaya başladı. HKMO’nda sürdürdüğü rutin 
görevleri ile birlikte; Arşiv Dökümantasyon Dosyalama Sisteminin Kurulması, Sn. S.Gökşin 
Seylam ile birlikte “30.yılında HKMO İstanbul Şubesi” kitabı, “HKMO İstanbul Şubesi 
Genel Kurulları 1976-2006 kitabı”, “Temsilcilik El Kitabı”, “Türkiye’de Kadastro 1923- 2006”  
kitabı gibi çalışmalar yaptı. 2007 yılında HKMO’nda sürdürdüğü görevinden istifa ederek 
Eylül ayı başında deniz ölçmelerinde görev alacağı Detek Ltd. Şti.’de çalışmaya başladı. 
Detek Ltd. Şti’de henüz 1 ay bile çalışamadan İş Güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin 
alınmaması nedeni ile bir vincin bomunun kopması ve üzerine düşmesi sonucu elim bir 

ziyaret edildi ve kabri başında anma gerçekleştirildi.
https://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=18617&tipi=2&sube=6

şekilde aramızdan ayrıldı.

“bildik demeçler veriliyor ekranlardan
gerekli bütün tedbirlerin alındığı yalanı

durmadan tekrarlanıyor
belki de inanmak istiyor insan

umutsuzluğun ortasında
bir teselli gerek”

“Boşlukta asılı 
Tarih ve tekrar kelimeleri”

Gülseren Yurttaş’ın kaleminden
Aralık 2001
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36.GELENEKSEL ŞUBE YEMEĞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üyelerimiz arasında ki birliktelik ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığımız ve 36.sını 
gerçekleştirdiğimiz Şube yemeğimiz Nakkaştepe`de Bridge Restaurant`ta yapıldı. Genel 
Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Ülkemizde yapılan CLGE Genel Kurul delegeleri, 
temsilcilerimiz, Odamız organlarında yer alan üyelerimiz, üyelerimiz ve öğrenci üyelerimizin 
katıldığı yemeğimizde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 2.Başkanı Ayhan Erdoğan, Şube 
Başkanımız Alişan Çalcalı ve CLGE temsilcisi birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmaların 
ardından Grup 45liklerin canlı müzik dinletisi eşliğinde devam eden yemeğimizin üyelerimiz 
açısından keyifli geçtiğini umarak yemeğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve katılım 
sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

https://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=18618&tipi=2&sube=6
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EKİM -  KASIM - ARALIK DÖNEMİ ETKİNLİKLERİMİZ

11-12 Ekim 2019 14-15-16-17 Ekim 2019 19-20-26-27 Ekim 2019

2 Kasım 2019 5 Kasım 2019 9 Kasım 2019

16 Kasım 2019 17 Kasım 2019 23 Kasım 2019



Temmuz - Ağustos - Eylül

Temmuz - Ağustos - Eylül

20
19

2019


