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Harita Bülteni Haziran 2012

4 YAYIN KURULU

Odamız 43. Dönem Olağan Genel Kurulu 21-22 Nisan 2012 

tarihinde tam da İran’la ABD’nin karşılıklı sert demeçleri 

ve savaş hazırlığı, Suriye’de iç savaşın şiddetlendiği günlerde 

yapıldı.

Yeni yönetimimiz daha ilk toplantısını yapmadan, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Mesleki Hizmetler Genel 

Müdürlüğü) 25.04.2012 tarihinde 2012/12 sayılı bir 

genelgenin yayınlandığını öğrendik. Söz konusu genelge 

Odamız tarafından kısa sürede incelendi ve genelgede yer alan 

bazı hükümlerin ilgili mevzuata (TMMOB Yasası, LİHKAB 

Yasası vb.) açıkça aykırılık içerdiği tespit edildi. Konuya ilişkin 

olarak, yargı süreci dahil tüm gerekli girişimler Odamızca 

başlatıldı. 

Bülten yayın kurulumuzca, yeni bir bakış açısı ile Harita 

Bülteni’ni hem biçimsel hem içerik olarak, bülteni “e-bülten” 

olarak kullanmayı yaygınlaştırmayı, bültenin görsel içeriğinde 

özellikle yazı başlıklarının daha okunabilir olması, her sayıda 

mesleğimizin önemli isimleriyle bir röportaj yapılması gibi 

yeniliklere gidilmesine karar verildi.

Yeni yönetim kurulumuz çalışmalarına başlayalı bir hafta 

ancak olmuştu ki TBMM’de gece yarıları çıkarılan ve 

Odamızın yakından takip ettiği yasalardan “Tapu Kanunu ve 

Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 

3 Mayıs 2012 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda onaylanarak 

yasalaştı.

Yabancıların mülk ediniminde karşılıklılık ilkesini kaldıran 

bu yasa Odamızın şiddetle karşı çıktığı bir yasaydı. Bu yasayla 

ekonomik olarak ülkemizin gidişatının iyi olmadığı savı, 

yabancılara toprak satışı noktasına kadar geldiğimiz gerçeğiyle 

somut bir durum almıştı. Bu anlamda basın bildirisinin başlığı 

“Osmanlı Devleti de Toprak Satmaya Başlamıştı…” şeklinde 

oldu.

Bu yasadan tam 13 gün sonra TBMM’de sabaha karşı yine 

Odamızın karşı çıktığı ve kamu yararı açısından doğru 

bulmadığı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun” 16.05.2012 tarihinde TBMM`de 

görüşülerek yasalaştı. Bu durum ile ilgili basın bildirisi başlığı, 

“Afet Riski’ Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 

Kanun Yeni bir ‘Afet Riski” Yaratacaktır!” şeklinde verildi. 

Türkiye gündemi içerisinde gelişen bu olayların arasında 

Odamızın etkinlikleri de devam etti; Yönetim Kurulumuz’un 

çalışmaları bir ayı doldurmadan önceki dönemde yapılması 

kararı alınan ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 

ortaklaşa olarak 22-23 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara`da 

ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan “Arazi 

Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumu” 

düzenlendi. Sempozyuma çoğunluğu meslektaşımız olmak 

üzere 600 kişi üzerinde katılım oldu. Sempozyum, yabancı 

konuşmacılarla Odamız üyesi meslektaşlarımız arasında 

kurulan diyalog ve sosyal ilişkilerin yanında, Finlandiya, 

İspanya, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerdeki taşınmaz 

değerlemesi uygulamaları hakkında teknik açıdan da çok 

yararlı bilgiler edinmemizi sağladı. 

Yasal haklarını kullanarak direnen tüm emekçilerin yanında 

olduğumuzu bildirmek için 32 yıl önceki işçi direnişinin 

yıldönümü, “15-16 Haziran Direnişinin Temsilcileri 

Emekçilerin Yanındayız…” başlıklı basın açıklaması ile 

kutlandı.

Samsun ilimizde geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışlar 

sonrası oluşan sel nedeniyle 6’sı çocuk olmak üzere toplam 

13 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bu olay “Rantınız Batsın!” 

başlıklı basın bildirisiyle protesto edildi.

Bülten’imiz, yaşanan bütün bu olayları ve gelişmeleri izliyor, 

Odamızın tüm birimlerinin çalışmalarının ve etkinliklerinin 

bir araya gelerek somutlaştığı, haritacıların soluk aldığı bir 

platform olarak yayın yapıyor. 

Bülten’imiz genelde dünyanın, içinde yaşadığımız toplumun 

ve özelde meslek yaşamımızın ve Odamızın çalışmalarını 

yansıtmaya gelecek sayılarda da devam edecektir.

Bu anlamada siz değerli üyelerimizin katkı ve önerilerinize her 

zaman açık olduğumuzu, bültende yer almasını istediğiniz, 

paylaşmak istediğiniz şiir, anı, öykü vb. kendi yarattığınız 

eserleri beklediğimizi bilmenizi istiyoruz.

Dostlukla ve sevgiyle kalın.

HKMO
Yayın Kurulu

HKMO Güncesi 
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Merhaba
Değerli meslektaşlarımız, değerli dostlarımız, 

Bildiğiniz gibi, Ocak 2012 tarihinden bu yana süren ve 

Odamızın Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerinde yapılan 

genel kurullar süreci 21-22 Nisan 2012 tarihleri arasında 

Ankara’da yapılan HKMO 43. Dönem Olağan Genel 

Kurulu’yla sona ermiştir. 

2010-2012 çalışma döneminde şube yönetim kurullarında 

ve bölge temsilciliğinde görev alan arkadaşlarımız gibi Genel 

Merkez yönetim kurullarında görev alan arkadaşlarımız da 

iki yıl boyunca yoğun ve özverili çalışmalarda bulundular. 

Bir yandan mesleğimizin gelişmesi ve meslektaşlarımızın 

sorunlarının çözümü yönünde çalışmalar yaparken 

diğer yandan mesleki sorunlarımızın ülke sorunlarından 

ayrılamayacağı anlayışı içinde toplumsal sürecin içinde 

aktif yer aldılar. Oda çalışmalarının başarılı bir şekilde 

sürdürülmesine önemli katkı ve destek verdiler, emek 

harcadılar. Şube ve Oda yönetim kurullarımızda görev 

yapan tüm arkadaşlarımızı bu özverili çalışmalarından dolayı 

kutluyor ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca; Odamız 

birimlerinde -temsilcilik, teknik komisyonlar, çalışma 

grupları vb.- görev yapan tüm arkadaşlarımıza da özverili 

ve yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni 

dönemde Oda kurullarında görev alan arkadaşlarımıza 

başarılar diliyoruz.

Değerli meslektaşlarımız,

Yeni çalışma dönemimizde dünyada, bölgemizde ve 

ülkemizde önemli gelişmeler yaşanmaya devam etmektedir. 

ABD son 40 yıldır Doların dünya piyasalarındaki egemenliği 

üzerinden bir refah devleti inşa etmiş, Dolar saltanatını 

sürdürmek için de dünya ekonomisini karşılıksız para 

basarak yönetmeye çalışmıştır. Dünyada en çok ticareti 

yapılan meta petroldür ve petrol üzerinden Dolar, dünyanın 

ticaret parası haline gelmiştir. 

Bugün ABD karşılıksız Dolar basmanın sınırına gelmiştir. 

Çin, Japonya, Brezilya, Rusya gibi bir çok ülke ABD’nin 

Dolar basarak kendilerini soymaya devam etmesini 

istememektedir. Bu nedenle Japonya ve Çin kendi 

aralarındaki ticarette Haziran 2012’den itibaren Doları devre 

dışı bırakma kararı almışlardır. Doların rezerv para birimi 

olma özelliğinin sarsılmasıyla ilk çağlardaki gibi altın, gümüş 

gibi değerlere kaçış başlamıştır. 

Doların egemenliğini yitirme tehlikesi ABD’de büyük bütçe 

açıklarına neden olmuştur. Bu durumu bir dünya devinin 

kolay kabul edemeyeceğini düşünürsek, Doların en çok 

kullanıldığı enerji havzası olan bölgemizde ve bu bölgenin 

tam ortasında yer alan ülkemizde neler olacağını daha iyi 

anlayabiliriz. 

Eskiden emperyalizm Sovyetleri kuşatma projesi altında 

sömürgelerini çoğaltıyordu, bugün ise hayatta kalmak için 

merkezi planlamalı/kamucu anlayışa sahip pazarını neoliberal 

talandan koruyan Rusya ve Çin’i kuşatmaya çalışmaktadır.

Emperyalizmin, bu nedenle bütün gücüyle Asya’ya yığınak 

yapması, (şimdilik bir üçüncü dünya savaşına cesaret 

edememesi nedeniyle) bölge ülkelerinin üzerinde siyasi ve 

ekonomik olarak büyük bir basınca neden olmuş, bölgesel 

savaşlar ve iç savaşlar yoluyla bu bölge ülkelerinin varlığını 

tehdit etmeye başlamıştır. 

“Kuşatma Operasyonları”, Afganistan’ın işgali (Ekim 2001), 

Gürcistan’da “gül devrimi” (Kasım 2003), Ukrayna’da 

“turuncu devrim”, (Kasım 2004), Mayıs 2001’den beri 

devam eden Suriye “baharı”, Türkiye’de yaşadığımız 

ekonomik ve siyasi yapının toptan değişimi gerçeğiyle 

sürmüş ve sürmektedir. Buna “El koyma operasyonları” 

olarak adlandırılan bahar operasyonlarını [Tunus “baharı” 

(Aralık 2010), Mısır “baharı” (Ocak 2011), Sudan’ın Güney 

ve Kuzey olarak ikiye ayrılması (Ocak 2011), Libya “baharı” 

(Mart 2011)] ekleyebiliriz. “Arap Baharı” olarak nükseden bu 

değişimlerden geriye Batılı anlamda demokratik yönetimler 

değil, ABD ve Batı yanlısı dinsel iktidarlar kalmıştır. 

Görüldüğü gibi puzzle’in parçaları birleşince ülkemizin 

çevresinin bir ateş çemberiyle sarıldığını görmemiz daha da 

kolaylaşmaktadır.

Malatya Kürecik’teki radar üssünün kime ait olduğu 

kesin olarak bilinmemektedir. Bu üs için İran ve Rusya 

tarafından en yüksek mevkilerden açıkça tehdit mesajları 

verilmektedir. İran’a emperyalist saldırının bu yaz sonu 

başlayacağı söylentisi, Rusya’nın Ermenistan üslerine 

teyakkuz durumunda binlerce seçkin askerini yığması, Suriye 

üzerindeki bilek güreşinin uzamasına karşın, felaket tarihinin 

daha da yaklaştığını göstermektedir.

Suriye’de yanan ateşin altına Türkiye’nin sürekli odun atması 
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ise bazı stratejistler için kendi altına odun atmak anlamında 

yorumlanmaktadır. Öyle ki, bugünden baktığımızda 

ilişkilerimizin iyi olduğu tek bir komşumuzun kalmadığı 

görülmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Suriye’ye demokrasi 

getirmek için Katar ve Suudi Arabistan’la işbirliği yapıyor 

olması büyük bir ironi olarak değerlendirilmektedir. 

“Yurtta sulh cihanda sulh!” ilkesinden ayrılan ülkemizin, son 

zamanlardaki yanlış politikalarının sonucunda, hem uçağı 

düşürülmüş, hem pilotları yaşamlarını yitirmiş ve hem de 

dünya halklarının gözünde ülkemizin itibarı kaybolmuştur.

Değerli meslektaşlarımız;

Bu gerçekleri görmek ülkemizin ve mesleğimizin geleceğini 

daha iyi anlayabilmek için bize yararlı olacaktır. Öyle ki, 

son 10 yılda ülkemizdeki göreceli para bolluğunun nedeni 

yukarıda söz ettiğimiz ülkelerin yağmalanması politikalarının 

sonucudur. Dolardan kaçış Türkiye’ye sürekli sıcak para 

girişini sağlamıştır. Ne yazık ki bu para, ülkemizde Rusya ve 

Çin’de olduğu gibi yeni fabrikaların kurulmasında değil, ülke 

kaynaklarının birilerinin eline geçirilmesinde kullanılmış ve 

kullanılmaktadır.

“Yabancılar” son 25 yılda borsa ve kamu borçlanma 

senetlerine yatırım için Türkiye’ye toplam 102.8 milyar 

dolar sıcak para getirip bu yoldan elde ettikleri 42.8 milyar 

liralık karı ülkelerine transfer etmişlerdir. 1986’da Devlet İç 

Borçlanma Senedi aracılığıyla ilk kez 146 milyon dolar gibi 

cüzi rakamla girmesine izin verilen para miktarı, giderek 

devasa biçimde büyümüş ve bu girişler özellikle son on yılda, 

yıllık 20 milyar dolar rakama ulaşmıştır. 2003-2012 Nisan 

ayı arasında 86 milyar dolarlık “parayla para kazanan” sıcak 

para girmiş, bu para 30.5 milyar kar ederek bu rakamın 

tamamını dışarıya transfer etmiştir. Bu dönemde katma 

değer, istihdam ve cari açığı küçülten doğrudan yatırım 

yapanlar ise kar bile edemez olmuşlardır.

Bu durum ülke ekonomisinin üretemez duruma gelmesine, 

ithalata bağımlı sömürge tipi bir ekonomiye evirilmesine 

neden olmuştur. Sıcak paradaki risk olasılığı artışı, ithalata 

bağlı büyümenin cari açığı büyütmesi Türkiye ekonomisini 

yönetenlerin kara rüyası olmaya başlamış, yabancılara toprak 

satışı, 2B arazilerinin satışı ve kentsel dönüşüm gibi her 

biri ülkenin geleceği açısından çok riskli yasalarla durum 

kurtarılmaya çalışılmaktadır.

Değerli meslektaşlarımız,

Bugün ülkemizde devlet bürokrasisinin önemli kurumları, 

özellikle üniversiteler, yeni anayasa hazırlanması veya 

yukarıda söz ettiğimiz ekonomi/politik açıdan ele alınması 

gereken ülkenin en yaşamsal konularında siyasete mi 

karışıyoruz düşüncesi veya fişlenme korkusuyla düşün (e)

mez, fikir üret (e)mez durumda kalmışlardır. Böylece 

çocuklarımızın, ülkemizin geleceğini ilgilendiren 

belirleyici kararlar, birkaç kişinin aklına veya kişisel 

çıkarı doğrultusunda alacağı kararlara emanet edilmiş 

görünmektedir.

Günümüz dünyası bilimsel ve teknik birikim üzerine 

inşa edilmiştir. Dünyayla bilimsel ve teknolojik rekabette 

başarılı olan ülkeler yukarıda anlatmaya çalıştığımız ağır 

yükün altından büyük oranda kalkabilecektir. Ülkemizde 

ise, Diyanet İşleri Başkanlığı, doğu ve güneydoğu illerinde 

görev yapacak bin ‘mele’nin atamasını 25 Haziran 2012 

tarihinde yapmıştır. Ayrıca, ilköğretim okulları büyük oranda 

kamuoyunca tartışılmadan, sessizce, Bakanlık kararıyla 

İmam Hatip Liselerine dönüştürülmektedir (4+4+4 modeli 

olarak adlandırılmakta). Ülkemizde yaşanan bu uygulamalar 

sonucunda, çağdaş medeniyetler seviyesine nasıl ulaşacağımız 

konusunda, ciddi tereddütler vardır.

Değerli arkadaşlar,

Yukarıda vurguladığımız gibi 72 milyonu geçen nüfuslu 

ve sorunlu bir bölgede bulunan ülkemizde hükümetçe 

hazırlanan yasa tasarıları TBMM’de tartışılmadan ve gece 

yarıları baskınlarıyla yasalaşmaktadır. Bu yasa tasarılarından 

en önemlileri, Oda olarak daha önceden kamuoyunun, 

TBMM üyelerinin ve Cumhurbaşkanının dikkatini 

çekmemize karşın blok halinde ard arda yasalaşmıştır. 

Bu yasalardan biri olan “Orman Köylülerinin 

Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman 

Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye 

Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” 26 Nisan 

2012 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği 

gibi, 1961 Anayasası ile koruma altına alınmış olan orman 

ve orman niteliğindeki alanların 1982 Anayasası`nda kısmen 

korumasız bırakılması ve daraltılmasına dair hükümlerin 

yer alması, günümüze değin pek çok tartışmayı beraberinde 

getirmiştir. Siyasal iktidarlar bu tarihten sonra “2B alanları” 

olarak bilinen “orman vasfını yitirmiş araziler”in satışı için, 

konuyu sürekli gündemde tutmuş, bilim ve fen bakımından 

orman niteliğini kaybetmiş iddiası ile orman rejimi dışına 

çıkarılan alanlarla ilgili olarak kadastro işlemleri için 2009`da 

“5831 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan değişiklikle, bugün 

gündeme getirilen satış işlemlerinin temeli atılmıştır. Söz 

konusu “2B alanları”, toplam 473 bin hektar civarındadır. 

Bu alanların 208 bin hektarının kadastro ve güncelleme 

çalışmaları yapılmış, 205 bin hektarlık kısmının ise kadastro 

ve güncelleme çalışmaları devam etmektedir. 2B alanları 

üzerindeki yerleşim yeri olarak tespit edilen alan ise 21 

bin173 hektardır. 
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MERHABA

Son yıllarda küresel mali piyasalar, “toprak” ve “tarım 

arazileri” gibi doğal kaynakları en karlı ve güvenilir yatırım 

aracı olduğunu ilan etmektedirler.

Ülkemizde son 30 yıldır sürdürülen politikalar sonucu 

üretim ekonomisinden uzaklaşılmış, “sıcak para”ya 

bağımlı hale gelinmiş, “cari açık” ve “bütçe açığı” giderek 

derinleşmiştir. Bu politikalar sonucu özelleştirmeler hızla 

hayata geçirilmiş, içerisinde fabrika, tesis ve arazilerin 

bulunduğu yaklaşık 5 bine yakın ülke varlığı satılarak tasfiye 

edilmiştir.

Dahası, hepimizi yakından ilgilendiren bir diğer kanun 

tasarısı da “Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun”, 3 Mayıs 2012 tarihinde 

Meclis Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaşmıştır. 2644 

sayılı Tapu Kanunu’nun 35. ve 36. maddelerini yeniden 

düzenleyen bu yasanın getirdiği en önemli değişikliklerden 

biri, yabancılara mülk ve toprak satışında “karşılıklılık” 

esasını kaldırmasıydı. Aynı maddede yapılan bir diğer 

önemli değişiklikle, yabancıların edinebilecekleri taşınmaz 

miktarı kişi başına 2,5 hektardan 30 hektara çıkarılmış, “ülke 

menfaatlerinin gerektirdiği hallerde” Bakanlar Kurulu bu 

miktarı 60 hektara çıkarabilmeye yetkili kılınmıştır. Ayrıca 

yabancıların edinebilecekleri taşınmazlar ve sınırlı ayni 

hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu alanlar için ilçe 

yüzölçümünün yüzde 10’una kadar varabilecektir. 

Bir diğer önemli yasa taslağı da “Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 16.05.2012 

tarihinde TBMM`de görüşülerek yasalaşmıştır. Bu yasayla 

birlikte, ülkemiz topraklarında görülmemiş oranda bir 

“rant” ve “yağma” döneminin hukuk dışı, anti demokratik 

bir yöntemle başlatılmak istendiği kaygılarımızı bir basın 

bildirisiyle yasa çıkmadan önce ve sonra sizlerle paylaşmıştık. 

Değerli meslektaşlarımız, 

HKMO olarak Kentsel Dönüşüm (Yenileme) Projelerine 

karşı değiliz. Karşı olduğumuz şey, bu projeler oluşturulurken 

ve uygulanırken kentlerimizin yeniden yağmalanması, 

vatandaşların mağdur edilerek birilerine rant aktarımı 

sağlanması sürecidir. Bu konuda Odamızın kaygıları maalesef 

ki artarak sürmektedir.

Sonuç olarak,

Gelişmiş ülkelerdeki gibi gerçek “Demokrasi”nin 

sağlanması için demokratik bir meslek örgütü olarak 

haklarımızı korumanın, geleceğimizin hep aydınlık 

olması çabasının, halkımız ve ülkemiz için önemli bir 

kurum olmanın sorumluluğunun bilincindeyiz. Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası, 43. Dönemde de ülkesine 

ve vatandaşlarına karşı sorumluluklarının hep bilincinde 

olacaktır. Meslek alanımızdan hareketle, dünyamızın, 

ülkemizin ve halkımızın sorunlarına çözüm aramaya devam 

edilecektir.

Bu anlamda, Odamız Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonunca 

12-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Ankara’da 

gerçekleştirilen “CBS / UKVA Çalıştayı 2012” etkinliği 

başarıyla sonuçlanmıştır. Etkinliğin sonuç raporu ilgili 

kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. Sonuçları izlenmektedir. 

Değişen Türk Ticaret Kanunu Eğiticileri Eğitimi 
Semineri, Genel Merkez, Şube ve Merkeze Bağlı 

Temsilciliklerin belirlediği eğiticilerin katılımıyla 16 

Haziran 2012 günü gerçekleştirilmiştir.  TÜRMOB üyeleri 

tarafından verilen eğitimde, Türk Ticaret Kanununa Giriş, 

Ticari İşletme, Şirketler Hukuku (Anonim Şirket, Limited 

Şirket), Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler 

hakkında bilgiler alınmıştır. Bu bilgiler ışığında, üyelerimizin 

yaşayabileceği sorunlara çözüm aranmaktadır.

Ayrıca; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Odamızın 

ortak çalışmasıyla 22-23 Mayıs 2012 tarihlerinde 

Ankara`da, ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki 

“Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro 
Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumun sonuç 

bildirgesi de ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmış ve 

sonuçları izlenmektedir.

Odamız 43. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 
23.06.2012 tarihinde Nevşehir`de Oda Yönetim Kurulu, 

Oda Denetleme Kurulu, Oda Onur Kurulu, Şube 

Başkanları, Yazmanları, Saymanları ve TMMOB Denetleme 

Kurulu Üyesi ve Bölge Temsilciliklerimiz, STBK`lardan 

Temsilciler, Oda Müdürü ve Oda çalışanlarımızın katılımıyla 

Kayseri Bölge Temsilciliğimizin ev sahipliğinde 23.06.2012 

tarihinde yapıldı. Bu toplantıda görüşülen konular da 

değerlendirilerek Odamızın yeni dönem çalışma programı 

hazırlanmıştır. Çalışmalarımız, bu program çerçevesinde 

aksatılmadan sürdürülecektir.

Çağdaş bir Türkiye yaratmak için, dünyada ve ülkemizde 

yaşananlara seyirci kalmayan, olup bitenleri sorgulayan, 

yorumlayan ve konuşan bir toplumdan yana mühendisler 

olarak, Odamız karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, 

eşitsizliğe karşı adaleti, sömürüye karşı emeği savunmaya, 

daha özgür bir Türkiye için onurlu ve dik yürüyüşünü 

sürdürmeye devam edecektir.

Sevgi ve dostlukla...

Saygılarımızla...
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Odamız 43. Dönem Olağan Genel 

Kurulu 21-22 Nisan 2012 tarihlerinde 

Ankara’da yapıldı. 497 delege, 21 öğrenci 

ve çok sayıda konuğun katılımıyla 

gerçekleştirilen 43. Dönem Genel 

Kurulun’nun ilk günü açılış konuşmaları, 

Çalışma Raporu, Denetleme Kurulu 

ve Onur Kurulunun raporlarının 

görüşülmesi, komisyon raporları ile 

verilen önergelerin görüşülmesi, 43. 

Dönem Oda Organları ve TMMOB 

Delegasyonu adaylıklarının açıklanması 

ve Genel Kurul Sonuç Bildirgesinin 

okunması şeklinde gerçekleşti. İkinci 

gün, 43. Dönem Oda Organları ve 

TMMOB Delege seçimleri yapıldı.

Genel Kurul, DSİ Konferans Salonunda 

21 Nisan 2012 tarihinde sabah saat 

10:30’da Divan seçimi ile başladı. 

Divan, Başkan Namık Gazioğlu, 

Başkan Yardımcısı Fazlı Yaşar Çetintaş 

ve Yazman olarak Güliz Taşkıran 

ve Şebnem Gürses’den oluşturuldu. 

Daha sonra Divan Kurulunun 

gündemi kesinleştirmesinden sonra 

açılış konuşmalarına geçildi. Açılış 

konuşmaları bölümünde sırasıyla 

Oda Genel Başkanı Sayın A.Fahri 

Özten, DSP Genel Başkanı Sayın 

Mahsun Türker ve önceki dönem 

TKGM Genel Müdürü Sayın Yüksel 

Akın birer konuşma yaptı. TMMOB 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet 

Soğancı`nın konuşma metni divan 

tarafından okundu.

Odamız Genel Başkanı Sayın A. Fahri 

Özten konuşmasında özetle, dünyada 

ve Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal 

ve toplumsal süreci değerlendirdiği 

konuşmasında, enerji havzalarının 

kesiştiği bu coğrafyada önemli gelişmeler 

olduğunu, savaşın eşiğinde bir bölgede 

bulunan ülkemizin politikalarında 

dikkatli olması gerektiğini, mesleğimizin 

de bu gelişmelerden etkilendiğini ve 

etkileneceğini vurguladı. 

Ülkemiz ekonomisinin üretim 

ekonomisinden tüketim ekonomisine 

evrildiğini, sıcak paranın kesilmesiyle 

büyük bir krize girileceğini iç ve dış 

borç verileri, işsizlik istatistikleri ve 

ithalat ihracat rakamlarından örnekler 

vererek anlattı. Özellikle İller Bankası 

gibi kamu kurumlarının tasfiyesi, 

yapılan özelleştirmeler ve sonuçları, 

meslek alanımıza yansımaları, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün değişen 

teşkilat yasası, Lisanslı Harita Kadastro 

Mühendisleri ve Büroları, yabancılara 

toprak satışı, yapı aplikasyon projesi, 2B 

alanlarındaki yeni yapılanma ve Anayasa 

değişikliği konularında açıklamalarda 

bulundu.

Gündemin 4. maddesi gereğince Genel 

Kurul Komisyonları oluşturuldu. 

Tüzük ve Yönetmelikler Komisyonuna 

Timur Bilinç Batur, Özkan Yılmaz, 

İbrahim Aykol, Ozan Sayar, Hüseyin 

Altun, Alişan Çalcalı ve Selahattin 

Avşar, Mali İşler ve Bütçe Komisyonuna 

Turgay Erkan, Tekin Akçapınar, Ayhan 

Erdoğan, Asiye Ülkü Karaalioğlu, Ali 

Hasan Bakır, Ali Kuzu, Ersel Kurt, Okan 

Özege ve Zülal Şenel, Sonuç Bildirgesi 

Komisyonuna Hacı Hasan Tuzcu, 

Mustafa Erdoğan, Sıtar Karabil, Ömer 

Güngörmüş, Eray Yıldız, Merve Özyaşar 

ve Diren Özgür seçildiler.

Komisyonların belirlenmesinden sonra 

gündemin 5. maddesi olan Çalışma 

Raporu, Mali ve Denetim Kurulu 

Raporunun okunması ve görüşülmesine 

geçildi. 41. Dönem Çalışma Raporunu 

HKMO Genel Sekreteri Sayın Ertuğrul 

Candaş, Mali İşler Raporunu HKMO 

Genel Saymanı Sayın Asiye Ülkü 

Odamızın 43. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Karaalioğlu ve Denetleme Kurulu 

Raporunu Oda Denetleme Kurulu Üyesi 

Sayın Zafer Beydilli sundular. Çalışma 

Raporunun görüşülmesi bölümünde 

üyeler görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Gündemin 8. maddesi olan Yönetim 

Kurulu Asıl, Yedek, Denetleme Kurulu 

Asıl, Yedek, Onur Kurulu Asıl, Yedek, 

TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek 

Onur Kurulu ve Yüksek Denetleme 

Kurulu ile TMMOB Delegasyon 

Asıl, Yedek adayların belirlenip ve 

duyurulması 5. gündem maddesi olarak 

öne alınması oylandı ve oy çokluğu 

ile kabul edildi. Yönetim Kurulu, 

Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, 

TMMOB Yönetim, Yüksek Onur 

ve Denetleme Kurulu ile TMMOB 

Delegasyon Asıl ve Yedek adayların 

başvuruları Divana verildi. Adaylıklar 

Divan tarafından Genel Kurula 

duyuruldu ve hemen ardından aday 

listeleri Divan tarafından İl Seçim 

Kurulu’na iletildi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

A.Fahri Özten yöneltilen soruları 

ve eleştirileri Yönetim Kurulu adına 

yanıtladı.

Ardından gündem gereğince Divan 

tarafından yaptırılan oylama ile 42. 

Dönem Yönetim Kurulu Genel Kurulca 

aklandı.

Komisyon adına söz alan Sayın Ali 

Hasan Bakır tarafından Mali İşler 

Raporu sunuldu. Mali İşler Raporu 

oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Son olarak Sonuç Bildirgesi Komisyonu 

adına Sayın Sıtar Karabil tarafından 

Sonuç Bildirgesi Raporu okundu. Sonuç 

Bildirgesi oylanarak kabul edildi.

Divana verilen bir önerge ile 

yönetmeliklerin değerlendirilmesi, 

zaman yetersizliği nedeni ile bu konuda 

daha sonra yapılacak bir olağanüstü 

genel kurula ilişkin yetkinin yeni dönem 

Yönetim Kuruluna verilmesi teklifi 

oylandı ve kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan dilek ve 

öneriler bölümünde bazı üyelerimiz 

görüş ve önerilerini dile getirdiler. 

Genel Kurul görüşmeleri Divan Başkanı 

tarafından tüm delegelere teşekkür 

edilerek kapatıldı.

22 Nisan 2012 gününde yapılan ve 

iki farklı grubun yarıştığı seçimlerde, 

Çağdaş Harita Mühendislerinin 

oluşturduğu liste seçimleri kazanarak 

HKMO’nun 43. Dönem Yönetim 

Organları belirlenmiş oldu.

Genel kurula katılarak görüş, öneri ve 

eleştirileriyle sürece katkı ve destek olan 

başta Genel Kurul delegeleri olmak üzere 

tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese 

teşekkürü borç biliyoruz. 43. Dönemde 

görev alan meslektaşlarımızı kutluyor, 

görevlerinde başarılar diliyoruz. 

HKMO
Nisan 2012
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Odamız 43. Dönem Olağan Genel 

Kurulu, 21 Nisan 2012 tarihinde 

Ankara’da yapıldı. Genel Kurulumuz, 

497 Delege, 21 öğrenci, üyelerimiz 

ve çok sayıda konuğun katılımıyla bir 

demokrasi şöleni olarak gerçekleştirildi.

Genel Kurulumuzun ardından 22 Nisan 

2012 tarihinde yapılan seçimleri kazanan 

yeni Yönetim Kurulumuz, 1 Mayıs 2012 

günü saat 17:00’da toplanarak görev 

dağılımını yapmıştır.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
43. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

HKMO
Mayıs 2012

Genel Başkan : Ertuğrul Candaş

II. Başkan : H. Hasan Tuzcu

Genel Sekreter : Mustafa Erdoğan

Genel Sayman : Hüseyin Altun

Örgütlenme Sekreteri : Burak Kukul

Üye : Salih Suiçmez

Üye : Ö. Serkan Atagün

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
43. Dönem Yönetim Organları

ODA YÖNETİM KURULU 
ASIL

ODA YÖNETİM KURULU 
YEDEK

ODA ONUR KURULU 
ASIL

ODA ONUR KURULU 
YEDEK

1. Ertuğrul Candaş 1. Güliz Taşkıran 1. Mithat Barutçu 1. Haydar Yılmaz

2. Önder Serkan Atagün 2. Özkan Yılmaz 2. Veysel Atasoy 2. Mustafa Özer İskender

3. Salih Suiçmez 3. Nihan Boztaş 3. Enver Tuna 3. Hasan Demirtaş

4. Hacı Hasan Tuzcu 4. Atakan Sert 4. Dursun Zafer Şeker 4. Abdulkadir Karakuş

5. Mustafa Erdoğan 5. Murat Türüdü 5. Fikret Akbaş 5. Mustafa Adem Şentürk

6. Hüseyin Altun 6. Muharrem Coşkun

7. Burak Kukul 7. Ayhan Bingöl

ODA DENETLEME 
KURULU ASIL

ODA DENETLEME 
KURULU YEDEK

TMMOB YÖNETİM 
KURULU

TMMOB YÜKSEK ONUR 
KURULU

1. Ayhan Erdoğan 1. Berrak Akış 1. Ali Fahri Özten 1. Mehmet Ali Candaş

2. Şafak Fidan 2. Yunus Nadi Ergen 2. Fazlı Yaşar Çetintaş

3. Zafer Beydilli 3. Erkan Demiröz 3. Metin Erel TMMOB DENETLEME 
KURULU4. Cemil Candaş 4. Kasım Pınar

5. Ertuğrul Yapıcı 5. İlyas Küçüktopana 1. Asiye Ülkü Karaalioğlu

6. Ümit Ertürk 6. Yalçın Atış

7. Altuğ Aydın 7. Mustafa Fillik
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 (4276)
Ertuğrul Candaş
Genel Başkan 

1968 yılında 

Beşikdüzü’nde doğdu. 

Lisans eğitimini 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini 

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 

Enstitüsü’nde (Kamu Yönetimi Alanında) 

tamamladı. Meslek yaşamına 1990 yılında 

Kaman Belediyesi’nde başladı. 1993-2007 

yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

TAU Genel Müdürlüğü’nde mühendis 

olarak çalıştı. Bu kurumdaki görevinde, 

Türkiye genelindeki Gecekondu Kanunu 

uygulamaları ve taşınmaz değerleme 

konularında aktif çalıştı. Nisan 2007 

tarihinde Başbakanlık TOKİ Başkanlığı’nda 

uzman olarak göreve başladı ve halen 

bu kurumda çalışmaktadır. 2005-2007 

yılları arasında Kamu Yönetimi Uzmanları 

Derneği Başkanlığını yürüttü. HKMO 

Komisyonlarında görev aldı. 4. ve 5. Dönem 

HKMO Ankara Şube Sekreterliği, 39. 

Dönem HKMO Örgütlenme Sekreterliği, 

40., 41. ve 42. dönem HKMO Genel 

Sekreterliği görevlerinde bulundu. Evli ve bir 

çocuk babasıdır. 

 (1446)
H.Hasan Tuzcu
II.Başkan

1952 yılında Konya’da 

doğdu. Tahsilini de bu 

şehirde tamamladı. 1978 

yılında Harita Mühendisi 

olarak İmar İskan Bakanlığı Van Afet İşleri 

Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1981 

yılında askerlik dönüşü özel sektörde çalışma 

hayatına devam etti. Ankara İçme Suyu 

Projesi, Soma-B Termik Santrali Yapım ve 

Montaj Projesi, Ankara Metrosu Yapım 

Projesi ve İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su 

Temin Projelerinde mühendis, idareci olarak 

görev yaptı. 1995 yılında kendi firmasını 

kurarak mühendislik alanındaki projelerin 

gerçekleşme çalışmalarına serbest mühendis 

olarak katıldı. Halen serbest çalışmaktadır. 

2010 yılından beri Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunda 2. 

Başkan olarak görev yapıyor. 1990’dan beri 

Ankara’da oturuyor. Evli ve iki çocuk babası 

olup Fransızca bilmektedir.

 (4219)
Mustafa Erdoğan
Genel Sekreter

1960 yılında Işıklı Köyü/

Arsin Trabzon’da doğdu. 

İlkokulu Işıklı Köyü 

İlkokulu’nda, Ortaokulu 

Trabzon Atatürk Ortaokulu’nda ve lise 

öğrenimini Trabzon Öğretmen Okulu’nda 

tamamladı. KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümünü 1988 yılında 

bitirdi. Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Ankara Şubesi 3. ve 7. Dönem Şube 

Sekreterliği, 39. ve 41. Dönem Genel 

Merkez Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği, 41. 

dönem TMMOB Saymanlığı görevlerinde 

bulundu. Kamu çalışanları sendikalarının 

kuruluş çalışmalarında bulundu. Yapıyolsen 

3 Nolu Şube Denetleme Kurulu Üyeliği 

yaptı. Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaat Genel 

Müdürlüğü Limanlar Etüt Proje Dairesi 

Başkanlığı’nda harita mühendisi olarak 

çalışmaktadır.

 (7424)
Burak Kukul
Örgütlenme Sekreteri
1975 Yılında 

Zonguldak’ta doğdu. 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

İnşaat Fakültesi Jeodezi 

ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında 

mezun oldu. Çeşitli firmalarda mühendis, 

proje mühendisi ve yönetici olarak çalıştı. 

Odamızın 39. ve 40. Dönem Yayın Kurulu 

Üyeliği, 7. Dönem Ankara Şube Yönetim 

Kurulu Üyeliği, 8. Dönem Ankara Şube 

Yazmanlığı, 41. Dönem HKMO Genel 

Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde 

bulundu. Odanın çeşitli komisyonlarında 

aldığı görevlerin yanı sıra teknik kurultay, 

sempozyum ve panel gibi Oda etkinliklerinde 

yürütme kurulu üyeliği yaptı.

 (3092)
Salih Suiçmez
Üye
1961 Trabzon, Dernek 

Pazarı, Günebakan 

Köyünde doğdu. 

Ortaokul ve liseyi 

Trabzon Lisesi’nde 

yatılı olarak okudu. 1987 yılında Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 

Mezun olduktan sonra bir yıl özel sektörde 

çalıştı. 1988 yılında girdiği İller Bankası 

Genel Müdürlüğünde halen teknik uzman 

olarak çalışmaktadır. İki çocuk babasıdır.

 (8615)
Önder Serkan Atagün
Üye
1969 Rize Ardeşen 

doğumludur. Karadeniz 

Teknik Üniversitesi 

Jeodezi ve Fotogrametri 

bölümünden mezun 

oldu. 1996-2007 yılları arasında serbest 

olarak çalıştı. 2007 yılında Ardahan Kadastro 

Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak 

memuriyet hayatına başladı. Nisan 2008 

tarihinden itibaren Elazığ, TCK 8. Bölge 

Kamulaştırma Baş Mühendisliğinde Ekip 

Arazi Mühendisi, Eylül 2011 yılından 

itibaren TCK Genel Müdürlüğünde Teknik 

İşler Şefi olarak çalışmaktadır. 41. ve 42. 

dönem HKMO Denetleme Kurulu Üyeliği 

yaptı. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

 (4457)
Hüseyin Altun
Genel Sayman

02.12.1967 tarihinde 

Kahramanmaraş 

Elbistan’da doğdu. İlk 

ve orta öğrenimini 

Elbistan’da tamamladı. Liseyi Elbistan 

Mükremin Halil Lisesinde tamamladıktan 

sonra, 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

bölümünü kazandı ve 1992 yılında mezun 

oldu. 1992-1997 yılları arasında özel inşaat 

firmalarında şantiye mühendisi ve ölçme 

şefi olarak çalıştı. 1997 yılından bu yana 

şirket müdürü olarak Mim-Hart Harita 

Ltd. Şti.’de çalışmaktadır. 42. Dönem 

Yedek Yönetim Kurulu üyeliği, 41. ve 42. 

Dönem Birim Fiyat Komisyonu üyeliği ve 

Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve 

Kadastro Sempozyumu Yürütme Kurulu ve 

Düzenleme Kurulu üyeliği yaptı. Evli ve iki 

çocuk babasıdır.

HKMO Yönetim Kurulu
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 (2830)
Veysel Atasoy

1960 yılında Yomra 

- Trabzon’da doğdu. 

1976 yılında Trabzon 

Lisesinden mezun 

oldu. Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü 

1982 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı 

üniversitenin Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi 

olarak atandı. 1984 yılında yüksek lisans, 

1989 yılında doktora eğitimini tamamladı. 

1989–90 yılındaki askerlik hizmetinden 

sonra 1994 yılına kadar aynı bölümde 

araştırma görevlisi olarak görevini sürdürdü. 

1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Trabzon Meslek Yüksekokuluna Yardımcı 

Doçent Doktor unvanı ile öğretim üyesi 

olarak atandı. Aynı Yüksekokulda 1995 – 

2011 yılları arasında Teknik Programlar 

Bölüm Başkanı ve Yüksekokul Müdür 

Yardımcısı olarak görev yaptı. 2001- 

2011 yılları arasında Trabzon Meslek 

Yüksekokuluna Yüksekokul Müdürü olarak 

görev yaptı. Halen öğretim üyesi olarak, 

Trabzon Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve 

Şehir Planlama Bölümü (Harita ve Kadastro 

Programı) Bölüm Başkanlığı görevini 2009 

yılından beri sürdürmektedir.

2002 – 2004 yılları arasında Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 

Yazmanlığı görevini yürüttü. Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 

7., 8., ve 9. Dönem çalışmalarında çeşitli 

komisyonlarda üye olarak görev yaptı. Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel 

Merkez 41. ve 42. Dönem Genel Kurul 

delegesi, 42. ve 43. Dönem TMMOB Genel 

Kurul yedek delegesidir. Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Genel Merkez 3 ve 4. 

Dönem Ölçme Değerlendirme Komisyonu, 

5. Dönem Eğitim Komisyonu üyesidir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Genel Merkez 42. Dönem Onur Kurulu 

yedek üyesi ve 43. Dönem Onur Kurulu 

üyesidir.

Dört adet basılı ders kitabı ve çok sayıda 

basılı bilimsel yayını vardır. Ülke çapında 

birçok harita projesinde danışman olarak 

görev aldı. Evli iki çocuk babasıdır.

 (1790)
Mithat Barutçu

1956 yılında Hatay’ın 

Samandağ ilçesinde 

doğdu. İlkokulu 

Samandağ, ortaokulu 

Nizip’te okuyup Ankara 

Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden 

mezun olarak İstanbul Bakırköy Tapulama 

Müdürlüğünde tapulama teknisyeni olarak 

2,5 yıl çalıştı. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden 

mezun olup 1980 yılından beri serbest harita 

mühendisi olarak çalışmaktadır. HKMO 

Şube Danışma Kurulu Üyeliği, Genel 

Kurul Delegeliği, Onur Kurulu Üyeliği, İlçe 

Temsilciliği ve TMMOB Delegeliği olarak 

görev aldı.

Halen HKMO 43. Dönem Onur Kurulu 

Üyesi ve İskenderun İlçe Temsilciliği görevini 

yürütmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

 (2874)  
Dursun Zafer Şeker

Prof. Dr. Dursun Zafer 

Şeker, 1985 yılında 

İTÜ İnşaat Fakültesi 

Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği 

Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümden 

1988 yılında Yüksek Lisans, 1993 yılında 

Doktora derecelerini aldı. 1986 yılında aynı 

bölümde başladığı Araştırma Görevliliği 

görevine 1996 yılında Yardımcı Doçent, 

1997 yılında Doçent ve 2004 yılında 

Profesör unvanı alarak devam etti ve halen 

bu görevini İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik 

Mühendisliği Bölümünde sürdürmektedir. 

1994-1995 yılları arasında İngiltere’de 

Th e British Council tarafından sağlanan 

bursla Newcastle Üniversitesi’nde bir yıl 

süre ile Doktora sonrası araştırma amacıyla 

bulundu. 2003 yılında 6 ay ve 2009-2010 

yıllarında 10 aylık bir süre ile Japonya’da 

Gifu Üniversitesi Nehir Havzaları Araştırma 

Enstitüsünde misafir öğretim üyesi olarak 

görev yaptı. HKMO İstanbul Şubesi sürekli 

komisyonlarından olan CBS Komisyonunun 

uzun süreli üyeliği yanında HKMO Sürekli 

Teknik ve Bilimsel Komisyonlarından olan 7 

numaralı Fotogrametri ve Uzaktan Algılama 

Komisyonunun son 3 dönemdir başkanlığını 

yapmaktadır. HKMO tarafından düzenlenen 

birçok etkinlikte oluşturulan kurullarda 

yer almasının yanında 12. Türkiye Harita, 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nda Kurultay 

Başkanı, TMMOB 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Kongresinde Kongre Başkanı ve 42. Dönem 

Onur Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 

 (1046)
Enver Tuna
1952 yılında Milas İlçesi 

Pınar Köyü’nde doğdu. 

1963 yılında Pınar 

Köyü’nde ilkokulu

bitirdi. Milas Merkez 

Ortaokundan 1967 

yılında, Milas Lisesinden 1970 yılında 

mezun oldu. KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümünü 1974 yılında bitirdi. 

1974-1976 yılları arasında Trabzon İl İmar 

Müdürlüğü ve Lice Deprem Amirliğinde 

mühendis olarak görev yaptı.

1976-1977 yılları arasında Harita Genel 

Komutanlığında yedek subay olarak 

askerliğini yaptı. 1978-1985 yılları arasında 

Milas’ta Serbest olarak çalıştı. 1985 yılından 

sonra Tuna Mühendislik şirketini kurdu, 

halen mühendislik hizmetlerine devam 

etmektedir. 2000-2004 yılları arasında 

HKMO Denetleme Kurulu Üyeliği, 2008-

2012 yılları arasında TMMOB Milas İKK 

Sekreterliği, 42. Dönem Onur Kurulu 

Üyeliği görevlerini yürüttü. 2005 yılından 

itibaren de HKMO Milas İlçe Temsilciliği 

görevlerini yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 (733)
Fikret Akbaş 

1951 yılında İzmir-

Karşıyaka’da doğdu. 

İlk ve ortaöğrenimini 

İzmir’de tamamladı. 

1973’de Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı yıl 

Karayolları Genel Müdürlüğü 16. (Sivas) 

Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1977 

yılında Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünde 

(Diyarbakır) ve 1985 yılından itibaren de 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde İhale 

Grup Şefi olarak görev yaptı. 1999 yılında 

emekli oldu ve halen çeşitli proje firmalarında 

çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

HKMO Onur Kurulu
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 (4724)
Şafak Fidan
1969 yılında Trabzon’da 

doğdu. İlk, orta ve lise 

öğrenimini Trabzon’da 

tamamladı. 1993 

yılında KTÜ Jeodezi 

ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 

Askerlik görevini Çerkezköy/Tekirdağ’da 

yedek subay olarak yaptı. 1994 yılından bu 

yana Mersin Üniversitesinin birimlerinde 

Yüksekokul Müdürlüğü, Müdür Yardımcılığı, 

Bölüm Başkanlığı, Program Koordinatörlüğü 

görevlerinde bulundu. Odamızın Adana 

Şubesinde çalışmalarını sürdürdü. Odamızın 

Delege, Danışma Kurulu Üyeliği, Eğitim 

Komisyonu Sekreterliği, çeşitli etkinliklerde 

Yürütme ve Danışma Kurulu Üyeliği ve 

Genel Merkezin 42. Döneminde Denetleme 

Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen 

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Harita Kadastro Bölümünde 

Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli 

ve iki çocuk babasıdır.

 (3968)
Ayhan Erdoğan
1965 yılında Trabzon’da 

doğdu. İlk, orta 

ve lise öğrenimini 

Trabzon’da tamamladı. 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Mühedislik 

Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında 

mezun oldu. 2 yıl özel sektörde, 6 ay Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’nde, 15 yıl Altındağ 

Belediyesi’nde Harita Mühendisi olarak 

görev yaptı. 37, 38 ve 39. dönem HKMO 

İmar Komisyonu, HKMO Ankara Şube 8. 

Dönem Kamu Çalışanları Komisyonu, 12. 

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 

Yürütme Kurulu Üyeliği’nde bulundu. Halen 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğü’nde çalışmaktadır. Evli ve bir 

çocuk babasıdır.

 (3112)
Zafer Beydilli
1965 yılında Kayseri’de 

doğdu. İlk, orta ve lise 

eğitimini babasının 

memuriyetinden 

dolayı Kayseri’nin 

değişik bölgelerinde 

tamamladı. 1983 yılında girdiği Yıldız Teknik 

Üniversitesinden 1987 yılında mezun oldu.

1988 yılında İller Bankası İzmir 3. Bölge 

Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak 

çalışmaya başladı. İller Bankasının anonim 

şirkete dönüşmesi sürecinde 657 sayılı devlet 

memurları kanunun dışında bir yapılanmaya 

giden kurumundan ayrılmak zorunda kaldı. 

Uzun süre emek verdiği İller Bankasından 

2011 yılında ayrılarak İzmir Büyükşehir 

Belediyesinde, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

altındaki dört müdürlükten biri olan Adres 

ve Numaralama Şube Müdürlüğünde Şube 

Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Bu 

müdürlükte üç harita mühendis ve 43 harita 

teknikeri ile hizmet vermektedir.

İzmir Şubesi Yönetim Kurulunda Üye, 

Yazman ve 2. Başkan olarak birkaç dönem 

görev yaptı. Şube bülteni ve bir çok 

komisyonda görevlerde bulundu. 41. ve 42. 

dönem Denetleme Kurulu Üyeliği yaptı. Evli 

ve Deniz isminde bir erkek çocuk babasıdır.

 (5945)
Ümit Ertürk
1973 yılında Antalya’da 

doğdu. 1997 İTÜ 

Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği 

Bölümünden mezun 

oldu. 10. Dönem 

HKMO Antalya Şubesinde Yazman olarak 

görev yaptı. Halen kurucusu olduğu Ertürk 

Harita Müh.Ltd.Şti.’de çalışmaktadır. Evli ve 

iki çocuk babasıdır. 

 (5733) 
Altuğ Aydın

1974 yılında Trabzon’da 

doğdu. İlköğretim ve 

lise tahsilini Trabzon’da 

tamamladıktan sonra 

1992 yılında KTÜ 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne 

girerek 1996 yılında mezun oldu. 1996 – 

1997 yılları arasında Hopa-Sarp Yolu Cengiz 

İnşaatta, 1998 – 1999 yılları arasında Çayeli 

– Hopa Yolu Cengiz-Mapa-Makyol Ortak 

Girişiminde, 2001 – 2008 yılları arasında 

İyidere – Çayeli  Yolu UBM Müşavirlik 

Hizmetlerinde çalıştı. 2008 Ağustos ayından 

itibaren TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünü Kamulaştırma Servisinde 

çalışmaktadır. 2008 – 2012 yılları arasında 

iki dönem Trabzon Şube Sayman Yönetim 

Kurulu Üyeliği, 2010 yılından itibaren 

TMMOB delegesi olarak görev aldı. Evli, 

Bensu Naz ve Hüseyin Çağan adında iki 

çocuk babasıdır. 

 (3063)
Cemil Candaş
1964 yılında Trabzon 

Beşikdüzü’nde doğdu. 

İlk-orta-lise eğitimini 

Beşikdüzü’nde

tamamladı. Ocak 

1987 de KTÜ Jeodezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü 

bitirdi. 1994-1996 yılları arasında HKMO 

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ve 

Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.Genç 

Haritacılar 2007 etkinliğinde Yürütme 

Kurulu Sekreterliği, Genç Haritacılar 2009

etkinliğinde Yürütme Kurulu Başkanlığı 

ve Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı 

görevlerini üslendi. 8. Türkiye Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yürütme Kurulu 

Sekreterliği yaptı. 42. Dönem Denetleme 

Kurulu üyeliği yaptı. Odanın ve bulunduğu 

Şubelerin birçok komisyonunda aktif görev 

aldı. Harita ve Kadastro Müzesi Çalışma 

Grubu üyesi olarak halen görev yapmaktadır. 

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 (2513)
Ertuğrul Yapıcı

1960 yılında Bursa’da 

doğdu. İlk, orta 

ve lise öğrenimini 

Bursa’da tamamladı. 

1984 yılında İstanbul 

Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

25 yıl Bursa’da Serbest Harita ve Kadastro 

Mühendisi olarak çalıştı. 1998-2000 yılları 

arası Bursa 4. dönem Şube Yönetim Kurulu 

Üyeliği görevini yürüttü. 2010 yılında emekli 

olup şu an özel bir şirkette çalışmaktadır. 

Evli. Bir erkek ve bir kız babasıdır.

HKMO Denetleme Kurulu
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16.06.2012 günü Mola Otel’de yapılan 

eğitim Genel Merkez, Şube ve Merkeze 

Bağlı Temsilciliklerin belirlediği 

eğiticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 

TÜRMOB üyesi İlhan Güneri (Yeminli 

Mali Müşavir) ve Necati Balcı (Bağımsız 

Dentçi SMM.) tarafından verilen 

eğitimde, Türk Ticaret Kanununa 

Giriş, Ticari İşletme, Şirketler Hukuku 

(Anonim Şirket, Limited Şirket), Türk 

Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler 

hakkında bilgiler verildi.

Eğitime katılan eğitici üyelerimizin 

1 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe 

girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu 

hakkında aldıkları bilgileri kendi etkinlik 

alanlarındaki üyelerimizle yapılacak 

eğitim/bilgilendirme toplantılarında 

paylaşacaklarını tüm üyelerimize 

duyururuz.

Sevgilerimizle.

Değişen Türk Ticaret Kanunu Eğiticileri’nin Eğitimi

HKMO
Haziran 2012

 (2928)
Ali Fahri Özten 

1963 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde 

doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 

Trabzon’da tamamladı. 1986’da Karadeniz 

Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 

Aynı yıl yüksek lisansına devam etti. 

1987’de İller Bankasında göreve başladı. 

1992 – 1995 yıllarında Kamu Emekçileri Sendikası Kurucu 

Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği  yaptı. 2003-2005 tarihleri 

arasında İller Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma ve 

Emeklilik Vakfı Başkanlığı görevini yürüttü. HKMO 34. ve 

35. Dönem Örgütlenme Sekreterliği, 36., 37., 38. Dönem 

Genel Sekreterliği, 39. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği 

ve 40., 41. ve 42. Dönem Oda Başkanlığı görevlerinde 

bulundu. 1994 – 2012 yılları arasında HKMO - Türkiye 

Harita ve Teknik  Bilimsel Kurultayı, Kadastro Kongresi, CBS 

Kongresi,  HKMO Bülten Yayın Kurulu,  HKMO Jeodezi, 

Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi Yayın Kurulu ve 

TMMOB’nin birçok komisyonunda ve çalışma gruplarında, 

sempozyum, panel vb. etkinliklerinde çeşitli görevler aldı. 

TMMOB Yönetim ve Yürütme Kurulu üyesidir. İki çocuk 

babasıdır.

 (4793)
Asiye Ülkü Karaalioğlu

1972 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve 

lise öğrenimini Trabzon’un Sürmene İlçesinde 

tamamladı. 1993 Yılında KTÜ Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun 

oldu. 1993-1997 yılları arasında özel sektörde 

çalıştı. 1997- 2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Projesi 

Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı’nda harita mühendisi olarak çalıştı. 

Halen Çankaya Belediyesi’nde mühendis olarak çalışmaktadır. 9. 

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yürütme Kurulu üyesi, 

10, 11, 12 ve 13. THBT Kurultayı Yürütme Kurulu Sekreteri, 

TMMOB Toprak Reformu Kongresi ve 1, 2 ve 3. TMMOB Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, 

1 ve 2. Kadastro Kongreleri Danışma ve Yürütme Kurulu Üyesi 

ve 2. Kadastro Kongresi Sekreteri olarak görev yaptı. TMMOB 

Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu, TMMOB 

Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulama Usul ve Esasları 

Belirleme Çalışma Grubu, TMMOB Üye Aidat Borçları Çalışma 

Grubu, TMMOB Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu, 

TMMOB Devlet Denetleme Kurulu Çalışma Grubu ile Odamızın 

bir çok çalışma grubunda görev yaptı. 38, 39, 40, 41 ve 42. Dönem 

TMMOB Delegesi oldu. HKMO 40, 41 ve 42. Dönem Genel 

Saymanlık görevini yürüttü. Bir erkek çocuk annesidir.

TMMOB Yönetim Kurulu TMMOB Denetleme Kurulu
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Odamız 43. Dönem I. Danışma 

Kurulu Toplantısı 23.06.2012 tarihinde 

Nevşehir`de Oda Yönetim Kurulu, Oda 

Denetleme Kurulu, Oda Onur Kurulu, 

Şube Başkanları, Yazmanları, Saymanları 

ve TMMOB Denetleme Kurulu 

Üyesi ve Bölge Temsilciliklerimiz, 

STBK`dan Temsilciler ve Oda 

Müdürünün katılımıyla Kayseri Bölge 

Temsilciliğimizin ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi. 

Danışma Kurulu toplantısının 

açılışında Odamız Genel Başkanı 

Ertuğrul Candaş ülkede ve dünyada 

yaşanılan siyasal, ekonomik ve sosyal 

gelişmeler üzerine değerlendirmelerde 

bulundu. Odanın son dönem faaliyetleri 

hakkında kısa bilgilendirmeler yaptı. 

Ülkede son zamanlarda yaşanılan 

gelişmeler kapsamında, özellikle 

mesleğimizi, Odamızı ve TMMOB’yi 

yakından ilgilendiren konularda 

değerlendirmelerde bulunarak, 

toplumun eğitimli ve aydın kişileri 

olarak sorumluluklarımızın önemini 

vurguladı. Ayrıca Sayın Candaş yakın 

zamanda meclisten geçen Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun, 2B yasası olarak 

da bilinen Orman Köylülerinin 

Kalkınmalarının Desteklenmesi ve 

Hazine Adına Orman Sınırları Dışına 

Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 

ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 

Satışı Hakkında Kanun, Tapu Kanunu 

ve Kadastro Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun ile yapılan 

değişiklikler, 03 Nisan 2012 tarihinde 

yapılan değişiklikle Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliği’ne giren Yapı 

Aplikasyon Projesi ve Olağanüstü Genel 

Kurul’da görüşülecek Yönetmelikler 

hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ardından Kayseri Bölge Temsilcimiz 

Mustafa Yıldız, toplantının 

gerçekleştirildiği bölgenin ev sahibi 

olarak Danışma Kurulu Üyelerini 

selamladı. Temsilcilik ve toplantının 

yapıldığı bölge hakkında kısa 

bilgilendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından 

gündemin oluşturulup 

kesinleştirilmesine geçildi.

Toplantının gündemi Oda Etkinlikleri 

Hakkında Bilgilendirme, Mali Durum 

Bilgilendirme, HKMO Onur Kurulu 

ve HKMO Denetleme Kurulu 

Bilgilendirme, Oda Örgütlülüğü ve 

İşleyişi, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 

Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 

Desteklenmesi ve Hazine adına Orman 

Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 

Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait 

Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 

Kanun, Tapu Kanunu ve Kadastro 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun, HKMO Büro Tescil 

Yönetmeliği Değişiklikleri, HKMO 

LİHKAB Yönetmeliği Taslağı, LİHKAB 

Yönetmeliği Değişiklik Çalışmaları, 

KHK ile yapılan Genel Değişiklikler, 

LİHKAB Davaları, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 

HKMO 43. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı 
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HKMO
Haziran 2012

Müdürlüğü’ne 2012/12 sayılı Genelge 

Hakkında Açılan Dava, Olağanüstü 

Genel Kurul ve TUSAGA Aktif-CORS 

Hakkında Genel Sorunlar olarak 

belirlendi.

Odamız Genel Sekreteri Mustafa 

Erdoğan, göreve geldikleri Nisan 

ayından itibaren gerçekleştirilen Oda 

faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında 

kısa bir sunum yaptı. Sunumdan sonra 

Şube ve Temsilciliklerimiz, yaptıkları 

etkinlikler, çalışmalar ve yaşanılan 

sıkıntılar hakkında bilgilendirmelerde 

bulundu. Odamız Genel Saymanı 

Hüseyin Altun mali konular ardından 

Oda Onur Kurulu adına Enver Tuna ve 

Oda Denetleme Kurulu adına Ayhan 

Erdoğan yaptıkları çalışmalar hakkında 

bilgi verdi.

Toplantının ikinci bölümünde Genel 

Sayman Hüseyin Altun, Denetleme 

Kurulu Üyeleri Genel Merkez Mali İşler 

Şube Müdürü ve Mali İşler Görevlisi 

ile birlikte Şube Saymanları ve Bölge 

Temsilcilerinin katılımıyla ayrı bir 

toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, mali 

durum, Oda Bütçe Uygulamaları ve bu 

konular hakkında bilgilendirme ve görüş 

alışverişi yapıldı.

Gündemin genel değerlendirme 

bölümünde toplantının verimli geçtiği 

belirtilerek, Şube ve Temsilciliklerde 

karşılaşılan sorunlar paylaşıldı ve bu 

sorunlara karşılık çözüm ve önerilerinde 

bulunuldu.

Danışma Kurulu toplantısına 

katılarak katkı veren birim temsilcisi 

arkadaşlarımıza ve ayrıca ev sahipliği 

yapan ve bizleri çok sıcak karşılayan 

Kayseri Bölge Temsilciliğimize teşekkür 

ederiz.

HKMO
Haziran 2012

Sivas’ta katledilen 33 can 19. Ölüm 

Yıldönümünde anıldı. Tarih 02 Temmuz 

1993. Pir Sultan Abdal şenliklerindeki 

etkinliklerin bir bölümünün Sivas’ta 

yapılmasına karar verilmiş, şair, 

yazar, düşünür, sanatçı ve binlerce 

can Madımak’ta toplanmışlardı ve 

içindekilerle birlikte Madımak Oteli 

ateşe verilmişti.

19 yıl önce yaşanan bu “katliam” 

toplumumuzun belleğindeki korkutucu 

yerini hala koruyor. 19 yıl sonra 13 

Mart 2012’de verilen zaman aşımı kararı 

katliamın boyutunu daha korkutucu hale 

getiriyor.

Katliamı, katliamcıları ve zaman aşımı 

kararını lanetlemek için TMMOB ve 

bağlı Odaları, siyasi partiler, meslek 

Odaları, sivil toplum örgütleri ve çok 

sayıda vatandaş saat 16:30’da Ankara 

Toros Sokak’tan Kolej Meydanı’na 

yürüdü. Miting, Sivas’ta katledilenler 

anısına saygı duruşuyla başladı. 

Kaybettiğimiz canların isimleri tek tek 

okundu ve binlerce insan, yakılarak 

katledilen insanların ölmediğini haykırdı. 

Saygı duruşunun ardından mitingi 

düzenleyen kurumlar adına PSAKD 

Genel Sekreteri Hasan Cem Yılmaz ve 

Sivas’ta katledilenlerin yakınlarından 

Hikmet Özkan bir konuşma yaptı. 

Miting, Sivas’ta katledilen Gülsüm 

Karababa’nın ablası sanatçı Zeynep 

Karababa’nın seslendirdiği ezgilerin 

ardından sona erdi.

02 Temmuz Sivas unutulamaz, 

unutturulamaz, 

Sivas’ı unutmayacağız, 

unutturmayacağız...

Sivasın Işığı 
Sönmeyecek! 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği 42. Olağan Genel Kurulu 

TMMOB`a bağlı Odaların delegeleri, 

siyasi parti liderleri, milletvekilleri, 

belediye başkanları, meslek örgütlerinin 

yöneticileri ve TMMOB üyelerinin 

katılımıyla 31 Mayıs-3 Haziran 2012 

tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde 

31 Mayıs Perşembe günü başlayan 

Genel Kurulun Divan Başkanlığına 

Kaya Güvenç (MMO), başkan 

yardımcılıklarına Jale Alel (İMO), 

Doğan Albayrak (MMO), yazman 

üyeliklere Ufuk Serdar İnci (HKMO), 

Mehmet Ali Demirören (MADENMO), 

Leman Ardoğan (MO) ve Deniz 

Kimyon (ŞPO) seçildi.

Saygı duruşu, istiklal marşının 

okunması, gündemin karara bağlanması 

ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu’nun 

oluşturulmasının ardından TMMOB 

41. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı açılış konuşması 

için kürsüye geldi. Mehmet Soğancı, 

“Sevgili Başkan Teoman ÖZTÜRK’ün 

çerçevesini çizdiği politikalarla, 

yüreğimizdeki insan sevgisini 

ve yurtseverliği, baskı ve zulüm 

yöntemlerinin söküp atamayacağının 

bilinci içinde, bilimi ve tekniği 

emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 

emekçi halkımızın hizmetine sunmak 

için her çabayı güçlendirerek sürdürme 

yolunda inançlı ve kararlıyız.” sözleriyle 

başladı. Ülkemizde neoliberal politikalar 

ile iktidarın TMMOB’ye yeniden şekil 

vermeye çalıştığını, TMMOB’nin 

Odaların ve üyelerin desteğiyle halkın 

ve ülkenin sorunlarına, bu sorunların 

tespitine ve bu tespit neticesinde 

sorunların çözümüne yönelik Türkiye 

için en iyisini yapmaya çalıştıklarını 

belirtti.

Siyasal iktidarın meslek alanlarımızı 

yakından ilgilendiren, mekânı 

metalaştıran siyaseti, tüm yaşam 

alanlarımız için büyük bir saldırı 

niteliği taşıyan, bilim insanlarının ve 

meslek Odalarının karşı görüşlerine 

rağmen hazırlanan 2B kanunu 

olarak bilinen “Orman Köylülerinin 

Kalkınmalarının Desteklenmesi ve 

Hazine Adına Orman Sınırları Dışına 

Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 

ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 

Satışı Hakkında Kanun” ile “Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun” TBMM’de kabul 

edilerek kentlerimizin, kıyılarımızın, 

ormanlarımızın, akarsularımızın, tarım 

alanlarımızın, doğal, kültürel ve tarihi 

mirasımızın ve kamusal değerlerimizin 

talanının başlatıldığını vurguladı.

Soğancı’nın konuşmasının ardından 

Divana verilen bir önerge ile AKP 

İktidarının TMMOB’yi ve Odalarını 

etkisizleştirmeye yönelik girişimlerine 

karşı tüm delegelerle Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na yürünerek bir basın 

açıklaması yapılması kararı alındı. 

Ardından bütün Genel Kurul Delegeleri 

ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

yürüyüşe geçildi. Yürüyüş sonunda 

TMMOB Genel Kurul Delegeleri adına 

basın açıklamasını, Olgunlar Sokağın 

başındaki Madenciler Anıtı önünde 

Divan Başkanı Kaya Güvenç yaptı.

Eylemden sonra, Genel Kurula, konuk 

konuşmalarıyla devam edildi. Sırasıyla 

DİSK Başkanı Erol Ekici, KESK Başkanı 

Lami Özgen, TTB Merkez Konsey 

Başkanı Eriş Bilaloğlu, EMEP Genel 

Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Genel 

Başkan Yardımcısı Önder İşleyen, 

TKP Parti Konseyi Üyesi Metin Uçak, 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 

Yaşar ve CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu birer konuşma yaptılar.

Verilen aranın ardından Genel Kurulda 

Komisyonların belirlenmesi maddesine 

geçildi. Yönetmelikler Komisyonu, Mali 

İşler ve Bütçe Komisyonu, Genel Kurul 

Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Kararlar 

Komisyonu ile verilen bir önergeyle 

oluşturan Bilgisayar Mühendisleri Odası 

Kurulması Komisyonu üyeleri belirlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 

Selçuk Uluata’nın Çalışma Raporu, 

TMMOB Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Mustafa Erdoğan’ın Mali Rapor, 

Denetleme Kurulu Üyesi Kiramı 

Kılınç’ın Denetleme Kurulu Raporu 

TMMOB 42. Genel Kurulu 
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ve Yüksek Onur Kurulu Üyesi Musa 

Çeçen’in Onur Kurulu raporunu 

sunumunun ardından raporların 

görüşülmesine geçildi. Raporların 

sunulmasının ardından 41. Dönem 

çalışmaları üzerine görüşmelere 2. gün 

de devam edildi.

Genel Kurul’un üçüncü günü olan 2 

Haziran Cumartesi günü ise 41. Dönem 

Yönetim Kurulu üyeleri kürsüye geldi. 

Ahmet Hulusi Dinçer, Ergin Özügür, 

Alaeddin Aras, Fahrettin Çağdaş, 

Hüseyin Yeşil, Mustafa Erdoğan, Berna 

Vatan ve Haluk Gürkan’ın ardından 

41. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, çalışma raporu 

üzerine görüşmeler sırasında yöneltilen 

eleştirileri yanıtladı.

Mehmet Soğancı’dan sonra “son söz 

üyenin” hakkını ise MMO delegesi 

Oğuz Türkyılmaz kullandı.

Daha sonra yapılan oylamayla TMMOB 

41. Dönem Yönetim Kurulu oybirliği ile 

aklandı.

Genel Kurul Yönetim Kurulu’nun 

aklanmasından sonra çalışmalarına 

komisyon raporlarının görüşülmesiyle 

devam etti. Sırasıyla, Yönetmelikler 

Komisyonu, Bilgisayar Mühendisleri 

Odası Kurulması Komisyonu, 

Kararlar Komisyonu, Mali İşler ve 

Bütçe Komisyonu, Genel Kurul 

Sonuç Bildirgesi Komisyonu raporları 

görüşüldü.

TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu, 

Elektrik Mühendisleri Odası Genel 

Kurulu’nda kabul edilerek TMMOB 

Genel Kuruluna öneri olarak gelen 

Bilgisayar Mühendisleri Odası 

kurulmasını da oy çokluğuyla kabul etti.

Genel Kurul, 3 Haziran Pazar günü 

yapılan seçimlerle sona erdi.

Yapılan seçimlerde 42. Dönem 

TMMOB kurulları şu isimlerden oluştu;

TMMOB Yönetim Kurulu

Çevre Mühendisleri Odası   Zeyneti Bayrı Ünal 

Elektrik Mühendisleri Odası  Kübülay Özbek 

Fizik Mühendisleri Odası   Ekrem Poyraz 

Gemi Mühendisleri Odası   Yücel Erdem 

Gemi Makinaları İşl. Müh.Odası  Hakan Günay 

Gıda Mühendisleri Odası   Recep Özmetin 

Harita Ve Kadastro Müh. Odası  Ali Fahri Özten 

İçmimarlar Odası    Feyyaz Ataç 

İnşaat Mühendisleri Odası   Züber Akgöl 

Jeofizik Mühendisleri Odası  Murat Fırat 

Jeoloji Mühendisleri Odası   Osman Sungur Ecemiş

Kimya Mühendisleri Odası   İrfan İnan 

Maden Mühendisleri Odası   Hüseyin Can Doğan 

Makina Mühendisleri Odası  Mehmet Soğancı 

Metalurji Mühendisleri Odası  Zehra Güner 

Meteoroloji Müh.Odası   A.Deniz Özdemir 

Mimarlar Odası    Bahattin Şahin 

Orman Mühendisleri Odası  Mehmet Deniz 

Petrol Mühendisleri Odası   Mehmet Çelik 

Peyzaj Mimarları Odası   Ayşegül İbici Oruçkaptan 

Şehir Plancıları Odası   Ayşe Işık Ezer 

Tekstil Mühendisleri Odası   Murat İlhan 

Ziraat Mühendisleri Odası   M.Tevfik Kızgınkaya 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu

Hüseyin Yeşil

Ahmet Göksoy

Battal Kılıç

Erkan Karakaya

Ümit Nevzat Uğurel

TMMOB Denetleme Kurulu

Asiye Ülkü Karaalioğlu

Köksal Şahin

Ramazan Tümen

Nadir Avşaroğlu

A.Kirami Kılınç

HKMO
Haziran 2012



19HKMO’dan Haberler
üHarita Bülteni Haziran 2012

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği’nin 31 Mayıs-3 Haziran 2012 

tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 

42. Olağan Genel Kurulu sonucunda 

belirlenen Yönetim Kurulu, 9 Haziran 

Cumartesi günü ilk toplantısında görev 

dağılımını yaptı.

HKMO
Haziran 2012

TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu 
Yürütme Kurulu:
Başkan : Mehmet Soğancı (Makina Mühendisleri Odası)

II. Başkan : Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası)

Sayman : Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları Odası)

Üye : Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)

Üye : H. Can Doğan (Maden Mühendisleri Odası)

Üye : Bahattin Şahin (Mimarlar Odası)

Üye : Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları Odası)

Bu ne bitmez yolmuş, deme
bitmedik yol yok. 
Bu ne aşılmaz dağmış, deme
aşılmadık dağ yok. 
Bu ne erişilmez ülkeymiş, deme
erişilmedik ülke yok. 
Kendini kapıp koyverme. 

İ. A. Kadir Meriçboyu

Genel Kurulumuzda kuruluş kararını 

aldığımız Bilgisayar Mühendisleri 

Odası dahil olmak üzere 24 Oda ve 

400 bini aşkın üyenin temsil edildiği 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği (TMMOB) 42. Olağan Genel 

Kurulu, yeni emperyalist stratejilerin 

baskısının yoğun olduğu bir dönemde 

gerçekleştirilmiştir. 

Kapitalizmin ve neo-liberal 

sermaye birikimi modelinin dünya 

çapındaki krizi coğrafi eşitsizlikleri 

derinleştirmekte, devletleri iflasa ve 

yeni borçlanmalara sürüklemektedir. 

Ekonomik sosyal haklarda dünya 

çapında yaşanan gerileme işsizlik, 

yoksulluk ve açlık bütün coğrafyaları 

kaplamaktadır. 

Emperyalist işgal ve stratejileri Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika’ya yayılmakta, Asya 

Pasifik eksenli yeni emperyalist 

stratejileri oluşturulmakta, emperyalistler 

ve diğer büyük güçler arası çelişkiler 

güngeçtikçe daha fazla artmaktadır. 

Günümüz dünyasında uluslararası 

ekonomik ilişkiler, siyaset ve onların 

tamamlayıcısı olanuluslararası hukukun 

yeniden yapılanması arayışları, artan 

emperyalist yayılmacılık, BRICS 

(Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, 

Güney Afrika) ülkelerinin orta ve uzun 

vadede erişeceği güç, Avrupa Birliği’nin 

iç çelişkilerinin artışı gibi etkenler 

eşliğinde yoğun tartışma konularını 

oluşturmaktadır. 

Türkiye emperyalizme bağımlılığın 

ve 1980’de başlayıp 1990’larda yeni 

bir evresine geçen, 2000’li yıllarda ise 

AKP ile doruk noktaya ulaşan, neo-

liberal dönüşümün sancılarını bütün 

sınıfsal-toplumsal sonuçlarıyla birlikte 

yaşamaktadır. Sosyoekonomik ve 

üstyapısal düzlemlerde büyük oranda 

gerçekleşmiş bulunan neo-liberal 

dönüşümün ideolojik-siyasal motifleri, 

Türk-İslam sentezi, milliyetçilik, dincilik, 

piyasacılık gibi gerici öğeleri içermiştir. 

TMMOB’nin 2010-2012’deki iki genel 

kurulu arası dönemde, AKP-Cemaat 

Koalisyonu iktidarı, bütün iç çelişkileri 

yanı sıra, ABD destekli olarak yürüttüğü 

iktidar mücadelesinin başarılarını 2010 

referandumu ve 2011 genel seçimlerinin 

sonuçlarıyla pekiştirerek bütün siyasi 

yapıyı (yasama, yürütme, yargı, 

ekonomi) ele geçirmiş durumdadır. 

Türkiye’nin kamu idari yapısı, kamu 

personel rejimi, yerel yönetimler; 

kamusal üretim ve hizmetlerile bütün 

çalışma yaşamı, eğitim ve sağlık alanları 

gerçekleşen sosyoekonomik dönüşüm 

kapsamında piyasalaştırılmış ve otoriter 

tekelci bir siyasi üstyapıya tabi kılınmış 

durumdadır. 

2011 seçimleri öncesinden günümüze 

kadar süren kanun ve kararnamelerle 

şekillendirilen devletyapısı, AKP 

İktidarının diktatoryal karakterini 

pekiştirmiş, bütün ülkeyi rant alanı 

haline dönüştürmüştür. Buna paralel 

olarak TMMOB mevzuatına müdahale 

yoluyla, hem önemli birmuhalif 

gücün hem de rant düzenlemeleri 

önündeki önemli bir engelin tasfiyesine 

girişilmiştir. 

Bu iktidar döneminde de, ekonomik 

bunalım bahsinde yalnızca sermaye 

güçlerine teşviklersunulmuş, kamu 

ve özel sektörde emekçilerin ücretleri 

baskılanarak düşük tutulmuş, buna 

karşın kamu kaynakları çeşitli “çılgın 

projeler”e aktarılmaktadır. Ülke üretim 

ve sanayisinin uluslararası iş bölümü 

içindeki fason/taşeron üretim konumu 

pekiştirilmiş, sendikasızlaştırılmış, grev 

hakları elinden alınmış, esnek/güvencesiz 

çalışma biçimleri bütün alanlar ve 

sektörlere yayılmışdurumdadır. 

Bugünkü AKP İktidarı, sermaye, yargı, 

güvenlik aygıtları, üniversiteler, bilim 

kurumları ve medyayı teslim almış, 

sendikal alanda da yandaş oluşturmuş 

durumdadır. Siyasal zor eşliğindeki rıza/

TMMOB 42. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirisi 
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onaysüreçleri ve eski rejimin sorunlu 

alanlarının üzerine yürümesi, AKP’nin 

gerici-faşizan zihniyet dünyasının hemen 

her alanda egemen olmasının zeminini 

oluşturmuş, tüm toplumsal ve kültürel 

maddi yaşam alanları AKP egemenliğiyle 

belirlenir hale gelmiştir. 

Türkiye’nin en temel sorunlarının 

başında gelen Kürt sorununun 

çözümündeki tıkanma ve şiddetartışı 

sürmektedir. AKP İktidarı, sorunu 

diyalog ve müzakerenin esas alındığı 

demokratik yol ve yöntemlerle çözmek 

yerine, inkar ve imha siyasetini 

kullanarak askeri ve siyasi operasyonlarla 

dahada derinleştirmektedir. 

Bu çerçevede, içinde üyelerimizin 

de yer aldığı, seçilmiş vekillerin, 

belediye başkanlarının, gazetecilerin, 

sendikacıların, yazarların, aydınların, 

öğretim görevlilerinin, öğrencilerin 

bulunduğubinlerce insanımız KCK 

operasyonu adı altında tutuklanarak 

hapishanelere atılmıştır. 

Askeri operasyonlar ve çatışmalar 

nedeniyle ülke yangın yerine dönmüştür. 

Yaşanan en son felaketlerden birisi de 

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski 

Köyünde, çoğunluğu çocuk olan, 34 sivil 

Kürt köylüsünün F-16’lardan yapılan 

bombardımanla hayatını kaybetmesidir. 

Aradan 5 aydan fazla süre geçmesine 

rağmen failler yargı önüne çıkarılmamış; 

üstelik bizatihi hükümetin bakanlarınca 

katliamın savunulduğu bir noktaya 

gelinmiştir.

AKP iktidarı, emperyalist güçlerin 

bölgedeki sözcülüğünü ve jandarmalığını 

yapma hevesi ve Kürt sorunundan 

kaynaklı korkuları nedeniyle, 

Ortadoğu’da yaşanan gerilimli 

süreçlerdeki yaklaşımıylada ülkemizi 

savaşın eşiğine sürüklemiştir. 

Bugün Türkiye yarı açık hapishane haline 

getirilmiştir. Hukuksuzluklar ve devlet 

terörü doruğa ulaşmıştır. Bütün muhalif 

kesimler düzmece iddianamelerle 

sindirilmeye çalışılmaktadır. DGM’ler 

yerine oluşturulan Özel Yetkili 

Mahkemeler derhal kapatılmalıdır. 

Doğasına, suyuna toprağına sahip 

çıkmaya çalışan vatandaşlarımız 

terörist, eşkıya tanımlamalarıyla şiddet 

görmekte, öldürülmekte, binlerce kişi 

tutuklanmaktadır. Medya sansür ve daha 

da kötüsü oto-sansür nedeniyle baskı 

altındadır. 

Gündeme gelen 4+4+4 eğitim yasası 

ile biat eden, dindar ve kindar nesiller 

yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim 

sisteminin ve ülke gerçeklerinin farkında 

olan devrimci gençliğinhaykırışları 

devlet terörü ile karşılanmaktadır. 

İşçiler, emekçiler, kamu çalışanları 

sürekli şiddetemaruz kalmaktadır. 

Tiyatro, sanat, toplumsal hayat dinci 

muhafazakâr baskı altındadır.

Gerici politikaların en çok saldırdığı ve 

kazanımlarını yok ettiği alanlardan biri 

de kadınıntoplumsal hayattaki rolüdür. 

Kadının ucuz iş gücü haline getirildiği, 

toplumsal yaşamdan koparılarak aile 

içine hapsedildiği, her gün en az beş 

kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, 

aileiçi şiddetin arttığı, taciz ve tecavüzün 

yaygınlaştığı bu ortam devletin 

uyguladığı politikaların bir ürünüdür. 

Benzer politikalar sosyal yapımızın 

ayrılmaz parçası olan engelli yurttaşlarımız 

üzerinde deuygulanmakta, mevcut yasa 

ve yönetmelikler de engelli yurttaşlarımız 

lehine sonuçlar üretmektenuzak, yetersiz, 

uygulanmayan düzenlemeler olarak 

kalmakta, konuyla ilgili uluslararası 

sözleşmeler imzalanmamakta, engelli 

yurttaşlarımız yok sayılmaktadır. 

AKP’nin yaşam alanlarımıza dair 

uyguladığı neo-liberal politikalar ile 

kentlerimiz, kıyılarımız, ormanlarımız, 

akarsularımız, tarım alanlarımız, doğal, 

kültürel ve tarihi mirasımız ve kamusal 

değerlerimiz sermayenin talanına 

sınırsızca açılmaktadır.

AKP uluslararası tekelci sermayenin 

daha fazla kar elde etme politikalarını 

Türkiye’de hayatageçirmek uğruna, 

önüne çıkan her şeyi gözü dönmüş 

bir şekilde yok etmektedir. Bütün bu 

gerçekler düzenin çürüme, ekonomik-

siyasal zor ile ayakta durmaya çalıştığını 

göstermektedir. Bayramlarına, 

gençliklerine, emeklerine, haklarına, 

üretim alanları ve çevrelerine, kültürel 

sanatsal üretimlerine, barış içinde 

bir arada yaşamaya, bağımsızlık, eşit 

ve insanca yaşam gereklerine sahip 

çıkan geniş yığınların doğrudan ve 

dolaylı direnişleri AKP İktidarına 

karşı birer direniş mevzisidir. Bütün 

bunlarla birlikte TMMOB’nin, 

sağlık emekçilerinin, emek ve meslek 

örgütlerinin ve son olarakkamu 

emekçilerinin merkezi miting ve 

eylemlilikleri bu ülkenin ve halkımızın 

sahipsiz olmadığını iktidara ve bütün 

dünyaya göstermiştir.

TMMOB ve bağlı Odaları, aklın ve 

bilimin yol göstericiliğinde sanayi, işçi 

sağlığı ve iş güvenliği, inşaat ve yapı 

denetimi, enerji, madencilik, tarım, 

gıda, orman, su kaynakları, çevre, 

kentleşme, anayasal ve uluslararası 

sözleşmelerle tariflenmiş barınma hakkı 

vb. konularında mühendislik, mimarlık, 

şehir plancılığının gerektirdiği mesleki 

denetim, bilimsel-teknik kriterler 

ve çağdaş toplumsal gereklilikler 

doğrultusunda düzenledikleri, emekten, 

halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş 

çıkarlarından yana bütünlük içindeki 

çalışmalarına, önlerine çıkarılan tüm 

engellere rağmen kararlılıkla devam 

edecektir.

TMMOB, deprem olgusu ile halkımızı 

korkutarak kazanımlarını rant çevrelerine 

aktaranpolitikaların ikiyüzlülüğünü 

teşhir edecek, gerçek afet politikaları 

konusunda yol gösterici olmayı 

sürdürecektir.

TMMOB, ülke yönetimine hakim 

kılınmaya çalışılan daha fazla kar elde 

etmek uğruna insan yaşamının, can ve 

mal güvenliğinin, barınma hakkının, 

çevrenin, kent kültür ve kimliğinin, 

emeğin, her türlü değerin, yok sayıldığı, 
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tüm değerlerin talan edildiği baskıcı, 

otoriter faşist zihniyete asla ve asla boyun 

eğmeyecektir. 

TMMOB, Kürt sorunu konusunda 

inkar, imha ve şiddet politikalarının terk 

edilerek, sorunun siyaset kurumu içinde 

diyalogla çözülmesini savunur. Roboski 

katliamını, katliamın sorumlularının 

bugüne dek açığa çıkarılmamasını ve 

katliama ilişkin iktidarın yaklaşımını 

kınamaktadır.

TMMOB geçmişte olduğu gibi gelecekte 

de “ülkede barış, dünyada barış” 

anlayışıyla ülkemizde, Suriye, Ortadoğu, 

Kuzey Afrika ve Dünya’da savaşa karşı 

barışı, halkların kardeşliğini, bir arada 

özgür, eşit yaşamı savunmaya devam 

edecektir.

TMMOB, kadını toplumsal yaşamın 

dışına iten, kişiliğini yok sayan, 

kadın bedeni üzerinden namus 

kavramını derinleştiren, ikinci sınıf 

yurttaşlığını yeniden inşa eden, dini 

muhafazakarlaştırmada biradım daha 

ileri götürülen politikaları reddeder.

TMMOB, kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi, yaşamın içinde hak ettiği 

yerin kazandırılması için, söylemini 

“toplumsal cinsiyet eşitliği” temelinde 

oluşturarak kamuoyuyla paylaşır. Kadın 

bedeniyle, kimliğiyle, onuruyla kamusal 

bir varlık değildir, yalnızca kadına 

ait olan bedeni üzerinde eril devlet 

tarafından uygulanan gerici politikaları 

reddeder, kürtaj ve sezaryenin kadının 

hakkı olduğunu savunur.

TMMOB, engelli üyelerinin yaşamın 

her alanında ve toplum içinde olmalarını 

sağlamaya yönelik farkındalık ve 

bilinç yaratır. Ayrımcılığa yol açan 

uygulamaların kaldırılması için 

çalışmalar yaparak, engelli üyelerinin 

toplumda ve işyerlerinde eşit haklara 

sahip olmalarını ve görünürlüklerini 

sağlayan politikaları destekler.

TMMOB meslek sorunlarının ülke 

sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden 

hareketle, emek ve demokrasi güçleriyle 

birlikte, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi 

ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, 

siyasi iktidarın tüm anti demokratik 

uygulamalarına karşı durmaya, bunları 

deşifre etmeye, faşist saldırılar karşısında 

dik durmaya devam edecektir.

TMMOB AKP’nin meslek alanlarımıza 

ve örgütümüze yönelik her türlü 

saldırılarına karşı duruşunu sürdürecek, 

”kral çıplak” demeye devam edecektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, 

ekonomik, politik ve kültürel tüm 

örgütlerinden, sömürü ve eşitsizliklerden 

bağımsız, “Bir Başka Dünya, Bir Başka 

Türkiye Mümkün”dür. Bizim yolumuz 

budur. Yüreği insan sevgisiyle dolu 

TMMOB örgütlülüğünü ne AKP 

faşizmi, ne de geçmişte görüldüğü 

gibi hiçbir güç bu yoldan geri 

döndürememiştir ve döndüremeyecektir.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği 42. Genel Kurulu 
 (31 Mayıs - 3 Haziran 2012)

HKMO
Haziran 2012

Genç Meslektaşlarımızla Buluştuk

Kadastro Müdürlükleri’ne yeni atanan 

ve Ankara’da mesleki eğitim gören 

genç meslektaşlarımız için 13.06.2012 

tarihinde Odamız lokalinde yemek 

düzenlendi.

Odamız Genel Sekreteri Mustafa 

Erdoğan Odamız Örgütlenme Sekreteri 

Burak Kukul, Odamız Yönetim Kurulu 

Üyesi Salih Suiçmez ve Odamız Yönetim 

Kurulu Yedek Üyesi Ayhan Bingöl genç 

meslektaşlarımızla yemekte biraraya geldi.

Odamız Genel Sekreteri Mustafa 

Erdoğan, genç meslektaşlarımıza 

Odamızın kuruluş süreci, işleyişi, yaptığı 

faaliyetler ile igili bilgilendirmelerde 

bulundu. Siyasi İktidarın Meslek 

Odalarını işlevsizleştirmek 

istediğini dile getirdi ve birlikte 

olmanın önemini vurguladı. Genç 

meslektaşlarımızdan Oda ile bağlantı 

halinde olmaları gerektiğini, üye varsa 

Odanın var olabileceğini söyledi. 

Erdoğan konuşmasının ardından 

genç meslektaşlarımızın sorularını 

yanıtlayarak taleplerinin Oda için önemli 

olduğunu ve dikkate alınacağını belirtti.
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TMMOB 41. Dönem 4. Danışma 

Kurulu Toplantısı 05.05.2012 tarihinde, 

TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB 

bünyesindeki Odaların Yönetim Kurulları 

ve üyeler olmak üzere yaklaşık 230 kişinin 

katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. 

Danışma Kurulu toplantısının açılış 

konuşmasını TMMOB Başkanı Mehmet 

Soğancı yaptı. Soğancı konuşmasında 

günümüz Türkiye’sinde AKP İktidarının 

izlediği neoliberal politikalara, bu 

politikaların çalışma koşullarından 

orman ve tarım arazilerine, eğitimden 

basın özgürlüğüne, KHK, yönetmelik ve 

genelgelerle meslek örgütlerine verdiği 

zararlara değindi.

TMMOB Yönetimine gelecekleri zorlu 

bir sürecin beklediğini, TMMOB 

etrafındaki ablukanın dağıtılmasının 

ancak güçlü bir örgütlenme ile mümkün 

olabileceğini belirten Soğancı, 1 

Mayıs meydanlarının, bu ülkenin 

ezilenlerinin ve emekçilerinin mücadelesi 

karşısında hiçbir gücün duramayacağını 

gösterdiğini dile getirdi.

Soğancı konuşmasının ardından 

gerçekleştirdiği sunumda 41. Dönemde 

TMMOB’nin alt bileşeni olan Odalar, 

Şubeler ve İl/İlçe Koordinasyon Kurulları 

ve üye sayıları hakkında bilgiler vererek 

bu dönemde gerçekleştirilen etkinliklere, 

basın açıklamalarına, çıkarılan kitaplara, 

takip edilen davalara ve gerçekleştirilen 

mitinglere değindi.

Daha sonra sırasıyla; Mehmet Torun 

(MADENMO), Mehmet Besleme 

(KMO), Ali Ekber Çakar (MMO), 

Kaya Güvenç (MMO-TMMOB Eski 

Başkanı), Ertuğrul Candaş (HKMO), 

Cengiz Göltaş (EMO), Erhan Karaçay 

(EMO), Musa Çeçen (TMMOB Yüksek 

Onur Kurulu), Beyza Metin (EMO), 

Ahmet Eniş (MMO), Melih Yalçın 

(MMO), Emre Ünlü (MMO), Ozan 

Yılmaz (Peyzaj MMO), Ali Ekinci 

(MO), Mehmet Kurt (İMO), Necip 

Mutlu (MO), Ali Fahri Özten (HKMO) 

konuşma yaptılar. HKMO Genel 

Başkanı Ertuğrul Candaş konuşmasına 

katılımcıları Odamız adına selamlayarak 

başladı. Danışma Kurulu’nun başarılı 

geçmesini dileyen Candaş konuşmasında 

özetle; neoliberal politikaların sonucu 

olarak, son zamanlarda, meslek odalarına 

yönelik artan baskıların karşısında 

ancak meslek örgütlülüğü bilincinin 

artırılmasıyla durulabileceğini, bunun 

için de TMMOB ve bileşeni Odalara 

büyük görevlerin düştüğünü belirtti.

Çıkarılan KHK, yönetmelik ve 

genelgelerle meslek örgütlerinin önünün 

kapatılmaya çalışıldığını, önümüzdeki 

süreçlerde TMMOB ve bünyesindeki 

Odaları zor süreçlerin beklediğini 

dile getiren Candaş, TMMOB’nin 

oluşturulacak yeni yönetiminin de, daha 

önceki yönetimler gibi, bu bilince ve 

gerekli sorumluluğa sahip olan kişilerden 

oluşması gerektiğinin önemini vurguladı.

Odamız önceki dönem Genel Başkanı 

Ali Fahri Özten yaptığı konuşmasında 

özetle yapı aplikasyon projesi ve 

TUS kapsamında, Mesleki Denetim 

Uygulamalarına değinerek 4’lü TUS 

algısından bazı meslek Odalarının artık 

vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

TMMOB’yi Zorlu Bir Süreç Bekliyor...

HKMO
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Merkeze bağlı Van Temsilciliği`nde 

Odamız Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş’ın katılımıyla 10 Mayıs 2012 

günü, saat 19:00’da bir toplantı 

yapılmıştır.

Temsilciliğimiz Yönetim Kurulu üyeleri 

ve Van Kadastro Müdürü, Van ilindeki 

meslektaşlarımızın katılımıyla yapılan 

toplantıda;

• TMMOB Örgütlülüğü

• Oda Çalışmaları

• Son Dönemde Gündeme Gelen 

Yasa ve Yönetmelikler hakkında 

bilgilendirme

• Mesleki Denetim Uygulamaları 

hakkında yapılması gereken 

çalışmalar

• Temsilcilik Çalışmaları

• Van depreminden sonra, Özel 

Sektörde ve Kamuda Çalışan 

Meslektaşlarımızın Sorunları

• LİHKAB’lar hakkında bilgilendirme 

vb.

konularında görüş alışverişinde 

bulunuldu.

Toplantı sonucunda, meslek 

alanlarımızda yaşanılan tüm sorunların 

Oda Örgütlülüğümüz içerisinde, birlikte 

mücadele edilerek aşılabileceğinin önemi 

vurgulandı.

Merkeze Bağlı Van Temsilciliği`nde Toplantı

HKMO
Mayıs 2012
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Diyarbakır Şubemiz tarafından 

düzenlenen toplantıya Odamız Yönetim 

Kurulu Üyesi Örgütlenme Sekreteri 

Burak Kukul, Diyarbakır Şube Başkanı 

Hüseyin Kırşan, Şube Saymanı Can 

Deniz Akdemir ile Diyarbakır Şubemiz 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve 30’un 

üzerinde meslektaşımız katıldı.

Örgütlenme Sekreterimiz Burak Kukul 

Oda faaliyetleri hakkında bilgilendirme 

yaptıktan sonra Şube Başkanı 

Kırşan Şube faaliyetleri hakkında 

bilgilendirmede bulundu. Daha sonra 

Oda üyeleri düşüncelerini Oda ve Şube 

yöneticileriyle paylaştı. Toplantıda 

mesleki denetim konusunda yaşanan 

sorunların çözüme kavuşturulması 

gerektiği vurgulandı. Elazığ’da üye 

toplantılarının daha sık yapılması 

gerektiği ve bu toplantıların üyelerin 

birbirleriyle olan ilişkilerinin artmasında 

fayda sağlayacağı yönünde görüş 

birliğine varıldı.

Toplantıyı düzenleyen Şubemize ve 

toplantıya katılan üyelerimize teşekkür 

eder başarılarının devamını dileriz.

Örgütlenme Sekreterimiz Elazığ Temsilciliğindeydi

HKMO
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Uluslararası birlik, mücadele ve 

dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi 

Bayramı, bu yıl da sendikaların, emek 

ve meslek örgütlerinin, partilerin, 

derneklerin ve öğrencilerin yoğun 

katılımıyla Türkiye’nin bütün illerinde 

olduğu gibi Ankara Sıhhiye Meydanı’nda 

da coşkuyla kutlandı.

Sendikaların, emek ve meslek 

örgütlerinin ortak çağrısı ile 

gerçekleştirilen mitinge, üyelerimiz ile 

birlikte katılarak, ülkemiz ve geleceğimiz 

için haklı taleplerimizi dile getirdik.

Odamız üyeleri TMMOB bünyesindeki 

Odalarla birlikte, Odamız pankartı 

arkasında saat 12.00’de tren garından 

yürüyüşe başlayarak, saat 14.00’te 

Sıhhiye Meydanı’ndaki coşkulu miting 

alanında yerimizi aldık.

1 Mayıs 1977 tarihinde Taksim Alanı’nı 

kan gölüne çevirerek onlarca emekçinin 

ölümüne neden olan katliam nefretle 

kınandı. Öldürülen emekçilerin anısına 

yapılan saygı duruşu ile başlayan 

mitingde ilk konuşmayı 1 Mayıs 

Tertip Komitesi adına KESK Şubeler 

Platformu Sözcüsü Doğan Kaya yaptı. 

Kaya’nın ardından DİSK Genel-İş 

Sendikası Genel Sekreteri Kani Beko 

ve Tertip Komitesi’nden Dr. Selçuk 

Atalay konuştu. Yapılan konuşmalarda, 

bölgemizde ve Türkiye’de meydana 

gelen olaylar, nedenleri ve sonuçları, 

emekçilerin bugün karşı karşıya olduğu 

sorunlar bütün çıplaklığıyla ifade edildi. 

Miting, konser ile sona erdi.

Emekçi örgütlülüğünü ve demokratik 

hareketleri bölerek zayıfl atma girişimi bu 

yıl ki 1 Mayıs kutlamalarında denenmiş 

ise de başarılı olamamıştır.

Sıhhiye Meydanı’nda 1 Mayıs Emek 

Bayramı’na katılarak, emekçilerle 

dayanışma gösteren tüm üyelerimize 

teşekkür ederiz.

1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü`nde Alanlardaydık

HKMO
Mayıs 2012
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HKMO Öğrenci Birliği Yönetimi Belirlendi

HKMO
Mayıs 2012

12 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da 

üniversitelerden gelen temsilci 23 

öğrencimizin katılımıyla öğrenci 

birliği toplantısı yapıldı. Toplantı 

öncesi Odamız Örgütlenme Sekreteri 

Burak Kukul öğrenci temsilcileri 

ve üniversitelerle ilgili genel bir 

değerlendirme yaptı. Ardından Odamız 

Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan 

söz aldı ve bu toplantıdan Odamızın 

beklentilerini dile getirdi.

Mustafa Erdoğan’dan sonra Öğrenci 

Birliği Eski Başkanı Emre Karagöz 

toplantıda nasıl bir yol izlenilmesi 

gerektiğine, başkanlık döneminde 

gerçekleştirilen etkinliklere değindi. 

Öğrenciler ise üniversitelerinde yaptıkları 

etkinliklere dair açıklamalar yaptı. 

Bu dönemki öğrenci birliği 

yürütmesinin sayısını ve yöntemini 

belirlediler. Yeni dönem Öğrenci Birliği 

Başkanlığı’na Umut Koca (YTÜ), 

Başkan Yardımcılığı’na Sinem Topçu 

(İTÜ), Yazmanlığa Muhammet İlçin 

(BEÜ) ve Yürütme Kurulu Üyeliklerine 

Samet Akalın (GÜ) ile Ömer Deniz 

Yıldız (ERÜ) getirildi. Belirlenen 

isimlerden sonra önümüzdeki dönem 

gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili 

çalışmalar yapıldı.

“Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 

Buluşması” Odamız Genel Merkez`inde 

26 Mayıs`ta Yapıldı. Odamız Genel 

Merkez Lokali’nde yapılan buluşmaya 

Odamız Yönetim Kurulu, Odamız 

Denetleme Kurulu ve Genç Harita 

Mühendisleri Komisyonu ile Odamız 

genç üyeleri katıldılar.

Kokteyl açılışında bir konuşma yapan 

Komisyon Başkanı Güliz Taşkıran, 

Komisyonun kuruluş amacı, işleyişi, 

gerçekleştirmiş ve gerçekleştirecek 

olduğu eğitimler, sosyal aktiviteler 

hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 

TMMOB ‘nin örgütsel işleyişine, 

TMMOB bünyesindeki Odamızın 

birimlerine ve Genç Harita Mühendisleri 

Komisyonu’nun bu yapının içersindeki 

işlevine değindi.

Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 

olarak, ortaklaşmış sorunlar karşısında 

birlikte çözüm üretip birlikte hareket 

ederek mesleki dayanışma bilincini 

oluşturmak amacıyla bir araya 

gelindiğinin önemi vurgulandı.

Taşkıran konuşmasını “Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Genç 

Harita Mühendisleri Komisyonu 

olarak sizleri, çalışmalarımızda, 

etkinliklerimizde ve mücadelemizde 

komisyonun bir parçası olarak 

görüyoruz. Genç meslektaşlarımızı hep 

birlikte bir güç olmaya çağırıyoruz.” 

diyerek genç meslektaşlarımıza 

komisyona katılmaları ve aktif olarak 

görev almaları çağrısı ile tamamladı.

Taşkıran’dan sonra söz alan Odamız 

Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, 

Odamız Yönetim Kurulu ve Denetleme 

Kurulu üyelerini genç meslektaşlarımıza 

tanıttıktan sonra TMMOB örgütlülüğü, 

Odamızın çalışma şekli, işleyişi 

hakkında bilgi verdi. Odamızın sadece 

Yönetim Kurulundan oluşmadığı, 

Oda Denetleme Kurulu, Onur 

Kurulu, Danışma Kurulu, Şubeler, 

Temsilcilikler, İş Yeri Temsilcilikleri 

ve Komisyonları ile birlikte büyük 

bir yapı olduğunu vurguladı. Bu 

yapı içerisindeki organların büyük 

fedakarlıklarla ve özveriyle çalıştıklarını 

ifade etti. Odamızın kuruluşundan bu 

yana mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 

sorunlarını, halkımızın sorunlarından 

ayrı tutmayan bir anlayışla çalışma 

yaptığını ve bu doğrultuda mesleğimiz 

açısından büyük kazanınmlar elde 

edildiğini belirtti. Oda örgütlüğünün 

ve genç meslektaşlarımızın bu süreçte 

odamıza katkı vermelerinin önemine 

değinerek konuşmasını tamamladı.

Genç Harita Mühendisleri “Birlikte Çözüm Birlikte Hareket” Dedi

HKMO
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Odamız, 1954 yılında 60 üye ile 

TMMOB’nin on kurucu Odasından biri 

olarak kurulmuştur. Bugün üye sayısı 12 

binin üzerindedir. 10 şube, 9 merkeze 

bağlı temsilcilik ve 160 il/ilçe/işyeri 

temsilcilik birimleri ile çalışmalarını 

sürdürmektedir.

Odamız, kuruluşundan bu yana mesleki, 

sosyal, kültürel ve toplumsal alana 

yönelik bilimin ışığında ve aklın yol 

göstericiliğinde çalışmalarına devam 

etmektedir. Odamız, mühendislik, bilim 

ve teknolojinin halkın ve toplumun 

hizmetine sunulmasında, mesleğimizin 

daha güzel bir hayatı yaşanabilir 

kılmasındaa, ülkenin kalkınması ve 

gelişmesi yönünde her zaman bilinçle 

hareket etmiştir ve edecektir.

Odamız bu anlayışla çalışmalarını 

sürdürürken Oda birimlerinin 

gereksinim duyduğu fiziksel mekanların 

gerekliliğini bilmektedir. Bu çerçevede 

bugüne dek öncelikle Şubelerimizden 

gelen fiziki mekan taleplerinin yerine 

getirilmesinde büyük özen gösterilmiştir.

Oda Genel Merkezinin çalışmalarını 

daha rahat yürütebilmesi, üyelere daha 

iyi hizmet verebilmesi için geniş bir 

mekana gereksinim duyulduğu sürekli 

gündeme getirilmekteydi.

Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz 

“Odamız Mülk Alım Komisyonu” 

çalışmalarını değerlendirerek 16.04.2012 

tarihinde, Ankara İli, Çankaya İlçesi, 

Kızılay Mahallesi 1169 Ada 23 Parsel, 

No: 51 de bulunan 438 m² yüzölçümlü 

10 bağımsız bölümden oluşan 

taşınmazın alımı gerçekleştirilmiştir. 

(İzmir 2 Caddesi üzerinde) Mülk alımı 

gideri Oda gelir bütçesi içerisinden 

sağlanmıştır.

Odamıza Yeni Hizmet 
Binası Alındı 

HKMO
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10 Mayıs 2012 Perşembe günü 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Öğrencileri Odamızı 

ziyaret etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri 

Ankara’ya düzenledikleri teknik gezi 

kapsamında Odamızı da ziyaret etti. 

Odamız 2. Başkanı Hasan Tuzcu , 

Odamız Genel Sekreteri Mustafa 

Erdoğan, Odamız Genel Saymanı 

Hüseyin Altun , Odamız Örgütlenme 

Sekreteri Burak Kukul ve Odamız 

Yönetim Kurulu Üyesi Önder 

Serkan Atagün Odamızı ziyaret eden 

öğrencilerle yemekte biraraya geldi.

Mustafa Erdoğan TMMOB’nin 

bugünkü yol haritasının 1970’li yıllarda 

sevgili Başkan Teoman Öztürk’ün 

“Yüreğimizdeki insan sevgisini 

ve yurtseverliği, baskı ve zulüm 

yöntemlerinin söküp atamayacağının 

bilinci içinde, bilimi ve tekniği 

emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 

emekçi halkımızın hizmetine sunmak 

için her çabayı güçlendirerek sürdürme 

yolunda inançlı ve kararlıyız.” sözü 

ile şekillerenerek bugünlere geldiğine 

değindi. Ve bağlı Odaların da bu yol 

haritasını kendi yol haritası gibi algıyıp 

halktan ve emekten yana çalışmalarını 

sürdürerek bugünlere geldiğini 

vurguladı. Öğrencilere, birlikte olmanın 

koşullarını yaratmanın, ideolojik 

tartışmalar yerine birlikte hareket 

etmekten geçtiğini, TMMOB ilkeleri 

altında ideolojik farklılıklar yerine 

TMMOB’un yol haritasının içerisinde 

kalarak mücadele etmekten geçtiğinin 

önemine değindi.

Yüreğimizde İnsan Sevgisi Var

HKMO
Mayıs 2012
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Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun Kamu İhale Kurumu Kurul Üyesi 
ve Meslektaşımız Mehmet Zeki Adlı Ziyareti 

HKMO
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12.06.2012 tarihinde Odamız Genel 

Başkanı Ertuğrul Candaş, Genel 

Sekreter Mustafa Erdoğan, Yönetim 

Kurulu Üyemiz Salih Suiçmez ve Oda 

çalışanımız Harita Müh. Rabia Reyhan 

Kocakaya, 25.04.2012 tarihinde KİK 

Kurul Üyeliğine atanan Mehmet Zeki 

Adlı’yı makamında ziyaret etti.

KİK’de Düzenleme Dairesi Başkanı olan 

Ergün Taşçı’nında katıldığı ziyarette 

ihale mevzuatıyla ilgili görüş alışverişinde 

bulunuldu. İhale mevzuatında 

mesleğimizi ilgilendiren konularda, 

ilgili kurumlarla ortak toplantılar 

yapılarak sorunların aşılabileceği ve 

meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların 

çözümü için ileriki süreçte görüş 

alışverişlerinin yapılmasının yararlı 

olacağı ifade edildi.

TKGM Genel Müdürü Davut Güney 

ziyaret edilerek temel sorunlar hakkında 

çözüm önerilerimiz iletildi.

 

21 Haziran 2012 tarihinde Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürü Davut Güney’i 

Oda Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, 

Genel Sekreter Mustafa Erdoğan, Genel 

Sayman Hüseyin Altun, TMMOB 

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten, 

Oda Müdürü Timur Bilinç Batur ve 

Ankara Şube Yazman Üyesi Sabit Nazım 

Akar makamında ziyaret etti.

Ziyarette, LİHKAB mevzuatı ile ilgili 

gelişmeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

tarafından yayınlanan 2012/12 sayılı 

Genelge, TUSAGA-AKTİF (CORS-TR) 

sorunları, “Arazi Yönetiminde Taşınmaz 

Değerleme ve Kadastro” konulu TKGM 

ile ortaklaşa düzenlenen Sempozyumun 

sonuçlarının değerlendirmesi ve 

TKGM’de görevli meslektaşlarımızın 

sorunları hakkında çeşitli konulara 

değinildi.

Oldukça verimli ve yararlı geçen 

görüşme sonunda önemli saptamalar ve 

çıkarımlar yapılarak önümüzdeki süreçte 

meslek alanlarımıza olumlu yansıyacağını 

umut ettiğimiz konularda görüş birliğine 

varıldı.

TKGM Genel Müdürü Davut Güney`i Ziyaret 

HKMO
Haziran 2012

HKMO
Mayıs 2012

22-23 Nisan tarihinde gerçekleşen 

43. Genel Kurul sonrasında Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Ankara 

Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, 12 

Mayıs 2012 tarihinde Genel Merkez 

Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik etmek 

ve yeni çalışma döneminde başarılar 

dilemek üzere Genel Merkezimizi ziyaret 

ettiler.

Genel Merkezimiz ve Ankara Şubemiz 

Yönetim Kurulu Üyeleri, birlikte 

çalışmanın, üretmenin ve birlikte 

paylaşmanın önemine değinerek, 

yeni çalışma döneminde ortak aklın 

paydasında buluşmanın gerekliliğini 

vurguladılar.

Ankara Şubemize bu nazik ziyaretten 

dolayı teşekür ediyor ve Ankara 

Şubemize 10. Dönem çalışmalarında 

başarılar diliyoruz.

Ankara Şube Yönetim Kurulu Genel Merkezimizdeydi
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği’nin 1973- 1980 yılları arasında 

başkanlığını yapan, mühendis-mimar 

hareketinin toplumcu bir çizgiye 

sahip olmasına önderlik eden Teoman 

ÖZTÜRK, aramızdan ayrılışının 18. 

yılında anıldı.

Teoman Öztürk’Ün Karşıyaka 

Mezarlığı’nda bulunan anıt mezarında 

bir tören düzenlendi. Törene, TMMOB 

Yönetim Kurulu üyeleri, Odaların Genel 

Merkez ve Şube Yönetim Kurulları ile 

üyeler katıldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, 1954 yılında kurulan 

TMMOB’un yol haritasının, 1970’lerde 

dönemin devrimci, demokrat, yurtsever 

mühendis ve mimarları tarafından 

belirlendiğini vurgulayarak, o dönemde 

birlik içinde faaliyet sürdürmek 

amacıyla biraraya gelen mühendis ve 

mimarların, Türkiye’nin, emekçi halkları 

ve onların çocuklarının aydınlık geleceği 

için kararlar aldıklarını ve bugün o 

dönemde çizilen yol haritasının bugün 

TMMOB’nin yol haritası olduğunu dile 

getirdi. Sn. Soğancı’nın konuşmasının 

ardından, anıt mezara karanfiller 

bırakıldı.

Anma sonrası Yenimahalle Belediyesi 

ve TMMOB tarafından Mehmet 

Akif Ersoy Mahallesi’nde yaptırılacak 

öğrenci evi ve sosyal tesislerinin temel 

atma törenine gidildi. Törene CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 

Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Bülent 

Tanık, milletvekilleri, bürokratlar, DİSK 

ve KESK yöneticileri katıldı.

Açılış konuşmasını Mehmet Soğancı’nın 

yaptığı temel atma töreninde Soğancı, 

1973-1980 yılları arasında TMMOB 

Başkanlığı görevini yürüten Teoman 

Öztürk’ün vefatının 18. yılında böyle 

bir tesisin temelini atmanın gururunu 

yaşadıklarını söyledi.

Soğancı’dan sonra Yenimahalle Belediye 

Başkanı Fethi Yaşar, öğrenci evi ve 

sosyal tesislerini TMMOB ile 13 

ayda tamamlayacaklarını söyledi ve 

‘‘Ranta değil, halka teslim olmak bizim 

amacımız’‘ dedi.

Yaşar’dan sonra konuşmasını yapan 

Sn. Kılıçdaroğlu, barınma sorunuyla 

ilgili siyasi iktidara eleştilerde bulundu. 

Öğrenci yurdu sorununun dünyanın 

en basit sorunu olduğunu, istenmesi 

durumunda 1 yılda bütün üniversite 

kampüslerinde öğrencilerin kalabileceği 

yurtlar yapılabileceğini ifade etti. 

Türkiye’nin iyi yönetilemediğini, baskı 

ve tutuklamalarla yarı açık cezaevine 

dönüştürüldüğünü ve baskının yoğun 

olduğu bir dönemde TMMOB’nin 

böylesine bir eserin altına imza atmasının 

büyük önem taşıdığını ifade etti. 

TMMOB öğrenci yurduna Teoman 

Öztürk’ün adının verileceğini tahmin 

ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından konuk protokol 

TMMOB Başkanı ile birlikte temele 

ilk betonu atmak üzere butona bastılar. 

Program Oğuz Aksaç Konseriyle sona 

erdi.

Teoman Öztürk 
Anması ve TMMOB 
Öğrenci Evi 
Temel Atma Töreni 
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Değerli Meslektaşlarımız,

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, ilk 

sayısıyla (Cilt:1, Sayı:1, Mayıs 2012) 

Derginin yeni web sitesinden, http://

www.hkmodergi.org/ tüm okuyucuların 

erişimine açılmıştır.

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası’nın hakemli 

dergisi; yeni biçimi, idari yapısı, ulusal 

ve uluslararası editöryal yapılanması ve 

yeni adıyla “Jeodezi ve Jeoinformasyon 
Dergisi” olarak yayın hayatına 

başlamıştır. Dergi 2003-2011 yılları 

arasında “HKM Jeodezi, Jeoinformasyon 

ve Arazi Yönetimi Dergisi” adı altında 

yayımlanmaktaydı.

Dergi altı ayda bir yayımlanan, açık 

erişimli, yaygın ve süreli bir yayındır. 

Dergide araştırma, uygulama, derleme 

türünde makalelere, editöre mektup, 

teknik ve kısa notlara yer verilmektedir. 

Yazarın yazısı yayına kabul edilmesi 

ve tasarım kuralları çerçevesinde sayfa 

düzeninin tamamlanmasından sonra, 

Dergi web sitesinden resmi olarak iki 

hafta içerisinde yayımlanacaktır. Yazının 

basılı biçimi sonraki sayılarda yer alır. 

Hakemli değerlendirme sürecinden 

geçerek yayımlanmak için kabul edilen 

İngilizce ve Türkçe yazılar dahil tüm 

elektronik içeriğe Dergi web sitesinden 

ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, Derginin “Elektronik Başvuru 

ve Hakemli Değerlendirme Sistemi”, 

değerlendirilmek, düzenlenmek 

veya elektronik formatlarda (PDF) 

yayımlanmak üzere, yazarlara çevrimiçi 

sistem üzerinden yazılarını gönderebilme 

ve takip edebilme olanağı sunmaktadır. 

Bilgilerinize Sunulur...

Saygılarımızla...

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi İlk Sayısı İle 
Okuyucuların Erişimine Açıldı... 

HKMO
Temmuz 2012

HKMO
Temmuz 2012

Sayın Üyelerimiz,

Odamız süreli yayınlarından “Harita 

Bülteni”nin 84. Sayısı yayına 

hazırlanmıştır. Bundan önceki tüm 

sayılarda sizlere basılı olarak ulaştırmaya 

çalıştığımız, bunun için çok büyük 

maddi kaynak ve emek harcadığımız 

“Harita Bülteni”nin bu sayıdan itibaren 

doğayı, derelerimizi korumak ve gelişen 

teknolojiyi toplum yararına kullanmak 

amacıyla az sayıda basılması ve dağıtımın 

belirli birimlere yapılması kararı 

alınmıştır. Bu nedenle Harita Bülten’i 

bu sayıdan itibaren, basılı bülten yerine 

e-posta ile e-bülten şeklinde sayısal 

olarak sizlere ulaştırılacaktır.  Buna 

rağmen e-posta kullanmayan ya da yine 

de basılı olarak adreslerine ulaştırılmasını 

talep eden üyelerimize, bu isteklerini 

belirten yazılı talepleri sonrasında 

bültenin basılı hali posta adreslerine 

gönderilecektir. 

Bilgilerinize sunarız,

Sevgilerimizle.

Duyuru
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Örgütlülüğe inanmış biriyim. 

Hayatın her alanında, başarılı 

olmanın en önemli kuralı bu 

bence

H. Hasan Tuzcu (HKMO II. Başkanı)

Röportaj

Kısaca H. Hasan Tuzcu Kimdir?

1952 yılında Konya’ya bağlı Cihabeyli 

ilçesinin Halikanlı Köyünde doğdum. 

Bir çiftçi ailenin dokuzuncu ve en son 

çocuğu olarak, sağ kalanlar arasında 

da dördüncü sırada yerimi aldım. 

İlkokulu köyde okudum. Ortaokulu 

Cihanbeyli’de lise ve yüksekokul 

eğitimimi Konya’da bitirdim.

Sayın Hasan Bey, hangi üniversiteyi ne 
zaman bitirdiniz? Üniversite yıllarında 
ne gibi zorluklarla karşılaştınız

1973 yılında Konya’da Konya Devlet 

Mimarlık ve Mühendislik Akademisine 

bağlı olarak açılan harita kadastro 

mühendisliği bölümüne kaydımı 

yaptırdım.1977 yılının sonunda da 

mezun oldum. Tüm eğitim dönemim 

zorluklar içinde geçti sayılır. Bunun 

yanı sıra, daha lise yıllarında Türkiye’de 

gelişen öğrenci gençlik hareketinin 

etkisine girdim. Felsefeyle, edebiyatla 

ve siyasetle tanıştım. Öğrenci gençlik 

örgütlülüğü içinde yerimi aldım. 

Olaylı yıllardı; bilhassa Konya politik 

bir merkezdi. Bu zorlukların tam 

merkezinden geçerek okuldan mezun 

olmak, o dönem için kolay olmadı. 

12 Eylül’le sonuçlanan bu dönemin 

genç bir mühendisi olmak, ülke ve 

dünya sorunlarıyla ilgili olmak, içinde 

yaşadığın toplumsal kesimin çıkarları 

doğrultusunda hareket etmek bedel 

ödemeyi gerektiren bir durumdu. Bu 

zorluklarla iç içe devam eden bir yaşam 

sürdüm.

Meslek hayatınız hangi işle başladı? 
Ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

1978 Mayıs’ında tayinim Van’a çıktı. 

İmar İskan Bakanlığı, Afet İşleri Bölge 

Müdürlüğünde mühendis olarak işe 

başladım. On bin müstakil afetzede 

konutu planlanmıştı. 180 köyde 

yapılacak bu konutların, köy imar 

planları, kamulaştırma, aplikasyon, 

tapu tahsis işlemlerinin yapılması 

görevi benim bağlı olduğum Etüd Proje 

Başmühendisliğinin göreviydi ve benden 

başka görevli mühendis yoktu! Üstelik 

başka teknik personel de yoktu ve ben 

6 bin dosyaya bakmak zorundaydım. 

Sabahları ofisimin önü uzun dilekçeci 

vatandaş kuyruklarıyla dolardı.

Sorunlar çığ gibiydi. Bütün bu 

sorunların üstesinden gelmek elbette 

zordu. Ama şunu söyleyebilirim hiç 

pes etmedim. Hep olumlu davranarak 

çözüm üretmenin bir parçası oldum. 

Çok koşturdum. Kısa sürede iç olurla 

yetki alarak baş mühendisliğe yükseldim. 

Aldığım yetkileri, sorumluluk içinde 

fazlasıyla kullandım. Çok yanlış da 

yaptım. Ama ana eksende doğrulardan 

hareket etme prensibinden ayrılmadım. 

Bu iş karmaşası içinde TMMOB Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası Van 

Temsilciliği görevi, memur örgütlülüğü 

olan TÜMDER, Van Şubesinde vb. 

sivil toplum örgütleri içinde yer almak 

gibi sosyal alanda çabalarım sürdü. 

Özel yaşamıma da çeki düzen vermeyi 

ihmal etmedim. Bu üç yıllık süreye 

nişanlanmak, evlenmek gibi önemli 

konuları da çözerek, sağlıklı başarılı bir 

çizgi izlemeye çalıştım. Memurluğa, 

evliliğe Van’da yaşamaya tam alışmaya 

çalışırken, askerlik çağrısı geldi. 1980 

Nisan’ında askere gittim. Askerlik 

dönüşü memurluğa da alınmadım. Özel 

sektörde iş aramaya başladım. Ankara 

İçmesuyu Projesi Çamlıdere Barajı 

İsale Hattı İnşaatı, askerlik dönüşü 

ilk durağım oldu. Çalıştığım proje 

önemliydi. Ankara içme suyu planlandığı 

gibi zamanında bitirilmeliydi. 

Çamlıdere Barajı-Ankara arası 68 km’lik 

isale hattının 23 km’si tünel içinde 

geçiyordu. O yıllar tünel açmak kolay 

değildi, teknoloji yeni gelişiyordu. 

Benim bulunduğum şantiye 7 km’lik 

tünel inşaatının yapım sorumlusuydu. 

Ben de etüd proje aplikasyon şefiydim. 

7 km uzunluğundaki tünelin akslarını 

yeraltında hassasiyetle çalıştırmak önemli 

bir marifetti. Mühendislik ölçmelerinde 

kör poligonla tünel akıslarını 

kavuşturmak davul zurnayla kutlanan bir 

gelişmeydi. Bu heyecanı hiç unutamam.

Ankara Metrosu Projesi, Kızılay İstasyonu

Öğrencilik Yılları

Ankara İçmesuyu Projesi Çamlıdere Barajı 

İsale Hattı İnşaatı
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Kızılcahamam’dan sonra Manisa’da iş 

buldum. Manisa Soma da hayatımda 

önemli bir dönüm noktası. Bu küçük 

şirin maden işçilerinin yoğun olarak 

yaşadığı Ege ilçesinde 9 yıl kaldım. 

SOMA-B Termik santralinin tüm 

ünitesinin inşaat ve montajında ölçme 

grup şefi olarak görev yaptım. Çocuklar 

büyüdü, kaldığımız sitede Çek, Alman 

ve Türkiyeli aileler yan yana kaldık. 

Çocuklar okulda da maden işçilerinin 

çocuklarıyla birlikteydiler.

Hayat insanı böyle sürükler oradan 

oraya; umutlarla, acılarla, sevinçlerle, 

yeni heyecanlarla...

Meslek yaşamınızda Ankara 
metrosu önemli yer tutuyor? Metro, 
projelendirme anlayışımız ve Ankara 
hakkında düşünceleriniz nedir? 
Nelerle karşılaştınız?

Ankara İçme Suyu Projesiyle, 

Ankara’nın yakınından geçmiştim. 

Bu defa ulaşımın praçası olan Ankara 

Metrosu projesiyle Ankara’nın tam 

göbeğinde buldum kendimi. Yapım 

konsorsiyumunda harita mühendisi 

olarak projede yer aldım. Türkiyede 

ilk defa metro yapıyorduk. Zorlukları 

oldukça fazlaydı. Konsorsiyum ortağımız 

altyapı (yeraltı) kadastro paftaları istedi. 

Türkiye’de böyle bir çalışma maalesef hiç 

yapılmamıştı. Türkiye’de o dönem, yerin 

altından geçen ne varsa Allah’a emanetti. 

Elektrik, su, kanalizasyon, PTT, 

sinyalizasyon, doğalgaz, pissu... Ortada 

hiçbir belge, proje yoktu. Elleri sıvadık 

daha çok geceleri, 100 metrede bir 

güzargah boyunca enine kazılar yaparak 

mevcut altyapıyı tespit etmeye çalıştık. 

Güzergah geometrisinde, aliymanlarla 

daire yaylarının geçişinde kullanılan 

spiral eğrilerinin aplikasyonunda, 

tecrübesizdik. Kanadalı proje firmasının 

kullandığı 11. Dereceden Barnet 

Eğrisinin Aplikasyonunu duyunca 

epey bir telaşlanmıştım. Neyse ki sonra 

formülünü aplikasyon değer tablolarını 

bulduk. Rahatladık. Ankara metrosu 

benim için, önemli bir deneyimdi. 

Umuyordum ki, Ankara’nın ana ulaşım 

sorunu, metro projesinin önemli 

güzergahlarının yapımı ile çözülür. Fakat 

öyle olmadı. 1990’dan bu yana. 1996 

yılında devreye giren benim çalıştığım 

konsorsiyum tarafından yapılan Kızılay-

Batıkent hattından başka bugün 2012 

yılındayız hala 14.6 km’lik hatla 

yetiniyoruz.

Avrupa’da gelişmiş ülkelerde şehir içi 

ulaşım metroyla çözülmüşken ülkemizde 

maalesef durum oldukça acıklıdır. 

Güvenparkın içine sıkıştırılmış yüzlerce 

minibüs, yollara düşürülmüş eski 

otobüsler, oldukça sıkışmış bir trafik, 

yollar bol altgeçitli yağmur, kar yağınca 

can güvenliği de kalmıyor. Bir gecede 

mücavir alanı 50 km. yarıçap olarak 

belirlenen Ankara, artık etrafındaki 

tüm köylerle birleştirildi. Toprak rantı 

aldı başını gitti. Şehrin içme suyu, 

kanalizasyon, dere ıslahı, imar yolları, 

park ve yeşil alanlar, gecekondulaşma, 

kentsel dönüşüm, eğitim gibi sorunlar 

hergün artarak yığılmaktadır.

Bir kıyaslama yaparsak, sadece ulaşımda 

Londra’da 450 km. metro mevcut 

çalışır durumdadır. Ayrıca tren hatları 

da oldukça faal durumda. Şehrin bir 

başından öbür başına en geç 1 saatte 

varabiliyorsunuz. Eviniz, işiniz ne kadar 

birbirinden uzak olursa olsun, sizin 

için bir büyük zorluk olmuyor. Hem 

ucuz, hem hızlı. Ankara’da Elvankent’te 

oturan bir vatandaşımız, Kızılay’dan 

evine iki buçuk saatte otobüste çoğu 

zaman ayakta gitmek zorunda. Bundan 

başka yol yok zannediyor. Oysa ki 

dünyada bu sorunlar çok önceden 

halledilmiş durumda. Benim de 22 yıldır 

yaşadığım bu şehir, 90 yıllık geçmişine 

rağmen, bugün, yarın önemli sorunlarla 

yüzyüze.Ankara’ya takılmamak elde değil. 

İnsan yaşadığı şehrin güzel olmasını 

ister, gelişmiş ve mutlu insanlarla dolu 

sokaklarda, caddelerde, bulvarlarda 

yürümek ister. Buna hakkımız var. 

Kocaeli’nde çalıştığınız önemli bir 
proje de var?

Ankara Metrosu’ndan sonra, Birecik 

Barajı Proje Koordinasyonu’nda çalıştım. 

1996 yılında İzmit Kentsel ve Endüstriyel 

Su Temin Projesi’nde harita mühendisi 

olarak görev yaptım.Bu proje zor ve 

tartışmalı bir proje olarak kamuoyu 

gündemine girmişti. Teknik olarak 

komplike bir çalışmaydı. Baraj dolgu 

yapısı, dipsavak tüneli, su alma yapısı, 

dolusavak yapısı, büyük bir arıtma sistemi 

(senede yüz kırk milyon m³) su arıtma 

kapasiteli, 180 km. boru hattı (100 km’si 

çelik), 24 depo, 4 adet pompa istasyonu, 

katodik koruma sistemi, skada elektronik 

kumanda sistemi, kamulaştırma, imar 

(29 belediye sınırlarından geçen bir 

güzergah), harita, aplikasyon, inşaat 

izleme, boru montajı, As-Built projelerin 

hazırlanması; tüm çalışmalar 30 ay 

gibi kısa bir zamana sığdı. Böylesi 

bir projede çalışmak tabii ki zordu, 

ancak tecrübe bakımından avantajlı bir 

harita mühendisiydim. Uygulama ve 

koordinasyonda belli deneylere sahiptim. 

Mesleğimi mühendislik projelerinin 

uygulamalarında yaşamak bana moral 

veriyordu. Bu projeyi de tamamladıktan 

sonra; kendi işimi yapma hevesi hep 

vardı. Bunu da denemek lazım diye karar 

verdim. Tek başına verdiğim bir karardı. 

Doğru muydu yanlış mıydı bilmiyorum. 

Ama ben çalışmaktan korkmadım. 

1999’dan bu güne yüzlerce harita işi (irili 

ufaklı) yaptım. Serbest çalışma farklı 

bir olay. İyi düşünülmesi gereken bir 

iş, ucu açık, çok belirsizliğin olduğu bir 

alan. Avantajlarını dezavantajlarını iyi 

değerlendirmek gerekir.

Mühendislik tecrübesi, bilgi, beceri, geniş 

bir düşünme projeksiyonu sağlayan bir 

avantajdır. Profesyonel olarak emeğinin 

karşılığını aldığından imkan ve olanakları 

bu oranda artar.

SOMA-B Termik Santrali
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Hayatın her alanında olduğu gibi bu 

alanda da bana hep emek yoğun işler 

düştü, hep çalıştım, koşturdum. Bu gün 

de öyle!

Mesleğimizin ülkemizde ve 
dünyadaki durumu hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Yurt dışında da 
projelerde çalıştınız...

2007 yılında, Katar’da Katar Gaz’ın ihale 

ettiği bir projede yer aldık. Doğalgazdan 

dizel elde etme projesiydi. Otuz üç ay 

ekip olarak başından sonuna kadar tüm 

ölçmelerini üstlendiğimiz bir projeydi. 

Serbest çalışırken yurtdışında başka 

bir çalışmada Ürdün-Disi içmesuyu 

projesiydi. Bu projenin de hazırlık ve 

projelendirme aşamalarında yer aldık. 

Ürdün ve Katar deneyimimiz ufkumuzu 

önemli ölçüde olumlu etkiledi. Bence 

her mühendis büyük düşünmeli. 

Çünkü mühendislik, geniş düşünme ve 

uygulama alanı yaratan bir güç. 

Odamızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Meslek Odaları hakkında görüşleriniz 
nedir?

2004 yılında emekli oldum halen 

çalışmaya devam ediyorum. HKMO 

Yönetim Kuruluna 2010 yılında 

seçildim. Bu görevimi de yapmaya 

gayret ediyorum. Örgütlülüğe inanmış 

biriyim. Hayatın her alanında, başarılı 

olmanın en önemli kuralı bu bence. 

Örgütlü olmak; insan tek başına bir güç 

değildir. Tüm mühendis arkadaşlarımıza 

bu konuda iş düşüyor. Örgütlü toplum 

sorunların tespit ve çözümde hızlı 

davranabilen toplumdur.

Genç haritacılara öğütleriniz var 
mıdır?

Genç mühendis arkadaşlarımıza 

buradan Bülten aracılığıyla ulaşırken, 

söyleyeceklerimin olduğunu 

düşünüyorum. İnsan olmak büyük bir 

şans. Doğada insandan daha avantajlı 

bir varlık yok. Bunun önce kıymetini 

bilmemiz gerekir. Bu dünyada doğayla, 

çevreyle barışık, eşit, özgür, demokratik 

kurallar içinde, barış ve refah içinde 

yaşamamız gerektiğine inanmalıyız. 

Hiçbir ayrımı  (cins, dil, din, ırk, 

mezhep vs.) kabul etmememiz gerekir. 

Sömürüsüz güzel bir dünyada yaşamak 

mutlu bireyler olmak olanaklıdır.

Harita mühedisini nasıl tarif edersiniz? 
Sizce iyi bir harita mühendisi hangi 
özellikleri taşımalıdır?

Harita mühendisi iletişimi iyi kurabilen, 

yaptıklarına saygılı çalışkan, kararlı, 

teknoloji ve gelişmeleri iyi takip eden, 

araştıran, okuyan, dinleyen, bilimsel 

metodları kullanan, eleştirileri dikkate 

alan, kendi karar veren, sorunlara çözüm 

öneren, çevresine pozitif enerji veren 

kişidir. İyi bir harita mühendisi prensip 

ve ilke sahibi olmalı, planlı ve programlı 

çalışmalı ve zamanı iyi kullanmalıdır. 

Mesleğimizin geleceğini özellikle uydu 
teknolojisi ve dijital gelişmelerdeki 
durum nedeniyle siz nasıl 
görüyorsunuz? 

Dünyada ve ülkemizde meydana 

gelen değişim ve ilerleme, süphesiz 

toplumsal gelişmeyi de ciddi bir 

şekilde etkilemektedir. Her konuda 

olduğu gibi üniversitelerimizin, eğitim 

kurumlarımızın buna uyum sağlamadığı 

da bir gerçek. 

Odanın ve TMMOB’nin vazgeçilmez 

hedefl eri arasında olan teknolojiyi, bilimi 

halkımızın hizmetine sunma görevine 

sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirtmek 

isterim. Sürekli hale gelen Türkiye 

Harita Teknik ve Bilimsel Kurultayları, 

mühendislik sempozyumları, coğrafi 

bilgi sistemleri kongreleri, her yıl 

sürekli yenilenerek farklı konularda 

yapılan eğitimler, paneller, konferanslar, 

kongreler, yapılan yayınlar bunun açık 

çabalarıdır. 

Bilimde teknolojide, demokratik 

gelişmelerde, insanı merkezine alan, 

aydınlık bir gelecek için yapılması 

gerekenler konusunda, HKMO olarak 

her çaba içinde olan Odamız bundan 

sonrada bu hedefl erinden asla taviz 

vermeyecektir. Odamız geldiği nokta 

itibariyle örgütlü, gelişen kurumsal 

yetkinleşmiş emek ve bilimsel gücüyle, 

üyelerinin yanındadır. Diğer meslek 

Odalarıyla seviyeli bir birlik ve 

dayanışma içindedir. TMMOB’ye bağlı 

meslek disiplinleri içinde saygın yerini 

korumaya devam edecektir. İktidarın 

yarattığı tüm olumsuzluklara, baskıya 

karşı emek ve demokrasi güçleri ile birlik 

ve dayanışma içinde olacaktır.

Teşekkür ederiz.
Katar Gaz Raslaffan GTL Projesi

Harita mühendisi iletişimi iyi 

kurabilen, yaptıklarına saygılı 

çalışkan, kararlı, teknoloji ve 

gelişmeleri iyi takip eden, araştıran, 

okuyan, dinleyen, bilimsel metodları 

kullanan, eleştirileri dikkate alan, 

kendi karar veren, sorunlara çözüm 

öneren, çevresine pozitif enerji veren 

kişidir. İyi bir harita mühendisi 

prensip ve ilke sahibi olmalı, planlı 

ve programlı çalışmalı ve zamanı iyi 

kullanmalıdır. 
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CBS/UKVA Çalıştayı 

İlki 2005 yılında gerçekleştirilen CBS 

UKVA Çalıştayı`nın ikincisi 12-13 

Nisan 2012 tarihlerinde Ankara`da 

gerçekleştirildi. Çalıştaya çeşitli kamu 

kurum ve kuruluş temsilcileri, HKMO 

Oda Yönetim Kurulu, akademisyenler 

ve kamu ve özel sektörde çalışan 

meslektaşlarımız katıldılar.

Çalıştayda “UKVA kurulması sürecinde 

neredeyiz? UKVA gerçekleştirim modeli 

ne olmalıdır?”, “Çevre, Doğal Kaynaklar, 

Tarım ve Kent Yönetimi için UKVA” 

ve “Yerel Yönetimler ve Acil Durum 

Yönetimi için UKVA” konu başlıklarında 

3 forum düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 

HKMO CBS Komisyonu Başkanı 

Prof. Dr. Çetin Cömert konuşmasında, 

çalıştayın amacı, düzenlenecek 

forumların konu başlıkları ve tartışılacak 

konu başlıkları hakkında kısa bilgiler 

verdi.

HKMO Genel Başkan’ı A. Fahri Özten 

konuşmasına CBS Genel Müdürü’nü, 

Hacettepe Üniversitesi Geomatik 

Bölüm Başkanı’nı, kurum temsilcilerini, 

akademisyenleri, meslektaşlarımızı ve 

katılımcıları Oda adına selamlayarak 

başladı.

Bilginin bir güç, doğa ve insan arasındaki 

dengenin düzenleyicisi olduğunu 

belirten Özten, yaşamı her yönüyle 

izleme, irdeleme, modelleme imkânı 

sunan bu gücün hayata geçirilmesinde 

bilgi sistemlerinin kurulmasının önem 

arz ettiğini dile getirdi.

UKVA’nın, kamu kurumları, yerel 

yönetimler, özel sektör ve üniversiteler 

arası etkileşimle, veri ve servislere 

hızlı erişim sağlayacağını, ülkemizin 

bilgi altyapısının ve e-Türkiye’nin 

temel bileşeni olduğunu dile getiren 

Özten, UKVA olmadan sistemlerin 

oluşturulamayacağını belirtti.

“Bilgi toplumu olma olgusu ulaşılacak 

başarıda önemli. Veriler güncel ve 

kaliteli olmalı. Bu sebeple UKVA, veri 

alt yapısının kurulmasında önemlidir.” 

diyen Özten, bu veri alt yapılarının 

oluşturulmasında görev alacak mühendis 

ve plancıların yetişmesinde bilimsel, 

özerk ve demokratik üniversitelerin 

önem arz ettiğini belirtti.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 35.000 

mühendis, mimar ve şehir plancısının 

üniversitelerden mezun olduğunu, 

harita ve kadastro mühendisliği 

eğitimi veren 14 üniversitenin her yıl 

yaklaşık 1200 öğrenci aldığını belirten 

Özten, mezun olan mühendis mimar 

ve şehir plancılarının %25’inin işsiz 

olduğunu, yeni iş alanlarının yaratılması 

aşamasında UKVA’nın önemli bir proje 

olduğunu, ivedilikle kurulması için 

gerekli adımların atılması ve acil eylem 

planlarının hayata geçirilip uygulanması 

gerektiğini dile getirdi.

CBS’nin 1980’lerde Odamız tarafından 

teknik kurultaylarda ifade edilmeye 

başlandığını, CBS’nin Türkiye’de hayata 

geçirilmesi için çeşitli etkinliklerin 

düzenlendiğini, yoğun bir çaba 

içerisine girildiğini ve çalışmanın 

hayata geçirilmesi için gerekli desteğin 

verilmesinin önemini ifade eden Özten, 

çalıştayın başarılı geçmesini dileyerek, 

emeği geçen herkese ve katılımcılara Oda 

adına teşekkürlerini iletti.

CBS Genel Müdürü Okan Erhan 

Ofl az konuşmasında CBS’nin önemini 

ve gerekliliğini belirterek kurumların 

çatışmaları bir yana bırakıp CBS alt 

yapısının oluşturulması için bilgi 

alışverişinde bulunmalarının önemini 

dile getirdi.

CBS Komisyonu Başkanı ve KTÜ 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Cömert 

gerçekleştirdiği sunumda, ülkemizin veri 

alt yapısının eksikliğinden kaynaklanan 

bazı sorunlara yer vererek, tarımsal 

gelişim, afetlerin yönetimi, deprem 

yönetimi, taşkınların modellenmesi 

gibi önem arz eden durumlarda, veri alt 

yapısının oluşturulması ile yaşanılacak 

faciaların önüne geçilebileceğini belirtti.

Kurumların UKVA’ya veri yüklemesi, 

isteyen kurumların da anlık veri 

alabilmesi için kurumlarda, özellikle 

TKGM ve HGK’de dönüşüme 

gerek olduğunu söyleyen Cömert, 

TURKSAT’ın fizibilite raporunun 

yetersiz, beklentileri karşılamayan bir 

rapor olduğunu, UKVA’nın KİK’e tabi 

ihale süreçleri ile yapılması gerektiğini, 

CBS Genel Müdürlüğü’nde yeterli 

teknik ve alt yapının oluşturulması 

gerektiğini belirtti.

Çalıştay programı çerçevesinde kurum 

temsilcileri kurumlarının görüşlerini 

dile getirdiler ve katılımcıların sorularını 

yanıtladılar.

HKMO
Nisan 2012
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HKMO CBS komisyonu 

yürütücülüğünde düzenlenen CBS/ 

UKVA Çalıştayı, 12-13 Nisan 

2012 tarihlerinde Ankara’da Milli 

Kütüphane’de gerçekleşmiştir. 

Öncelikle, HKMO CBS komisyonu, 

Çalıştaya gerek konuşmacı ve gerekse 

katılımcı olarak kamu kurumlarından, 

özel sektörden, üniversitelerden ve diğer 

katılım gruplarından katkı koyan bütün 

katılımcılara teşekkür eder. 

Çalıştay süresince yapılan 

değerlendirmeler ve ortaya çıkan 

sonuçlar, genel bazda ve Çalıştay 

forumları bazında aşağıda özetlenmiştir. 

Genel sonuçlar: 

Genel olarak, yalnızca HKMO’nun 

düzenlemiş olduğu çalıştay ya da 

sempozyumlarda değil, ülkemizde 

düzenlenen benzer pek çok etkinlikte, 

öteden beri bir problem olan, özellikle 

kamu kurumu sunumlarında, konuların 

ilgili etkinliğin sorgulamaya çalıştığı 

noktalara çekilmesi bağlamındaki 

eksiklik bu çalıştayda da yaşanmıştır. 

Bu soruna yönelik olarak, çalıştaydan 

önce katılımcı kamu kurumları ile 

görüşmeler yapılmış olmakla birlikte, 

sorunun çözümü için HKMO 

tarafında bu tür çalıştayların ön hazırlık 

çalışmaları sırasında kurumlarımızın 

bu konuya ikna edilmesi noktasında 

daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği 

anlaşılmıştır. Kurumlarımız tarafında 

ise, kurumlarımızın neleri başarıp, 

neler başaramadıklarını yeteri açıklıkta 

anlatmaları noktasında bir “anlatım 

tarzı” benimsemeleri gerekmektedir. 

Yalnızca başarılanların anlatılması, 

ülkemiz adına sevindirici olmakla 

birlikte, başarısızlıkların tespiti ve 

sorunların giderilmesine katkı yapması 

beklenen bu tür çalıştayların hedefine 

ulaşamaması sonucunu doğuracaktır. 

HKMO CBS komisyonu, yalnızca bu 

çalıştay için değil, Ülkemizde yapılan 

benzer bütün etkinliklerde bu konuya 

gerekli önemin verilmesini arzu 

etmektedir. 

Diğer yandan, Kamu kurumlarımızda 

UKVA ‘nın “aşağıdan-yukarıya” 

(bottom-up) kurulması bağlamında katkı 

yapacak çeşitli projelerin yürütülmekte 

olduğu görülmüştür. Bu ülkemiz adına 

sevindirici bir gelişmedir. 

Bununla birlikte, kamu kurumlarımızın 

yürüttüğü projelerdeki üniversite 

katkısının yeterli düzeyin çok altında 

olduğu görülmüştür. HKMO, 

üniversitelerimizin uygulamanın 

içerisinde olmalarının hem araştırma 

hem de öğretim faaliyetlerini çok olumlu 

etkileyeceği için, kamu projelerindeki 

üniversite katkısının artırılması 

gerektiğini, bunun için kamu kurumları 

ve üniversitelere görev düştüğünü 

düşünmektedir. Kamu projelerindeki 

HKMO katkısının ise, örneğin ilgili 

toplantılara katılım gibi, geleneksel 

düzeylerde kaldığı, bu bakımdan CBS 

komisyonunun uzmanlık alanlarında 

daha etkin tarzlarda katkı verebileceği 

vurgulanmıştır. 

Forumlar bazındaki sonuçlar: 

Forum-1, genelde UKVA gerçekleştirim 

metodolojisi, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, CBS Genel Müdürlüğü’nün 

UKVA gerçekleştirimi için yeterli yasal 

ve teknik desteğe sahip olup olmadığı, 

TURKSAT A.Ş nin konumu, UKVA 

için gerekli kurumsal dönüşümler, 

INSPIRE metodolojisi’nin Ülkemizde 

uygulanabilirliği temel konularına 

odaklanmıştır. 

CBS Genel Müdürlüğü, Genel Müdür 

Sn. Okan Erhan Ofl az’ın sunumu 

ile temsil edilmiştir. CBS Genel 

Müdürlüğü’nün UKVA gerçekleştirimi 

için yeterli yasal ve teknik desteğe 

sahip olup olmadığı konusu, birimin 

bünyesinde yürütülmekte olan Kent 

Bilgi Sistemi (KBS) ve TUCBS projeleri 

üzerinden tartışmaya açılmıştır. UKVA 

çalıştayı konusu itibarı ile, burada 

yalnızca UKVA/TUCBS projesi üzerinde 

durulacaktır. 

CBS Genel Müdürlüğü sunumu 

ve tartışmalara sonucunda, UKVA 

projesinin yürütülebilmesi için gerekli 

yasal desteğin bu Müdürlüğümüz 

bünyesinde henüz oluşturulamadığı 

sonucuna varılmıştır. Yasal destek 

konusunda bir mevzuat hazırlığından 

bahsedilmiş olmakla birlikte, konunun 

detayları sunulmamıştır. O nedenle bu 

konu belirsizliğini korumaktadır.

 

Benzer şekilde, teknik destek ya da 

teknik yeterlilik konusunda da çeşitli 

yetersizlik ve eksiklikler söz konusudur 

bunlar aşağıda özetlenmiştir. 

Öncelikle, TUCBS Projesinin, 30 

Kasım 2011 olarak proje yüklenicisi 

tarafından taahhüt edilen zamanda 

tamamlanamadığı ve altı aylık ek 

süre verildiği ve buna göre projenin 

Haziran 2012 de tamamlanacağı, 

açık bir dille belirtilmemekle birlikte, 

CBS Genel Müdürlüğü sunumundan 

anlaşılmıştır. Ancak, proje tesliminin 

belirtilen tarihten daha ileri bir tarihe 

ertelenmeyeceğinin garantisinin ne 

olduğu anlaşılamamıştır. HKMO 

CBS Komisyonu, ülkemiz için hayati 

önem taşıyan ve ilk ihalesi Ağustos 

2008 de yapılan bu projedeki zaman 

kayıplarından endişe duymaktadır. 

Komisyon, bu konuda sorumluluk 

mercilerinin ve sorumlulukların açık 

bir biçimde tanımlanması gerektiğini 

düşünmektedir. 

Projelerin nasıl bir metodoloji ile 

yürütüldüğü konusu, CBS Genel 

Müdürlüğünü’nün gerek 26 Mart 2012 

tarihinde Harita Genel Komutanlığı’nda 

düzenlenen Bakanlıklararası Harita 

İşlerini Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu (BHİKPK) Genel Kurulu’ndaki 

CBS / UKVA Çalıştayı 2012 Sonuç Raporu 
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sunumunda ve gerekse bu çalıştaydaki 

sunumunda yer almamıştır. UKVA bir 

ülke projesidir. Bu nedenle HKMO CBS 

Komisyonu, proje metodolojisini ilgili 

kesimlerle paylaşması beklenmektedir. 

Benzer uluslar arası projelerde proje 

metodolojileri ve yol haritaları, proje 

paydaşları bir yana tüm kamuoyuna 

açıktır. 

Projedeki yol haritalarının netleşmediği 

görülmüştür. Sunulan bazı yol 

haritalarının ne kadar gerçekçi oldukları, 

ülkemiz öncelikleri ile ne kadar 

örtüştüğü noktasında tatmin edici 

açıklamalar yoktur. 

Özetle, HKMO CBS komisyonu, 

projenin bu ana kadar geldiği nokta ve 

bundan sonrası ile ilgili açıklamaları 

tatmin edici bulmamıştır. Komisyon 

projede görülen aksaklık ve eksikleri, 

projenin ileri ülkelerdeki proje 

yükleniciliği yükümlülüklerine eşdeğer 

yükümlülüklerle yürütülmemesi 

olduğunu düşünmektedir. Eğer varsa 

bu yükümlülükler HKMO ve ilgili 

kamuoyuna açıklanmalıdır. Aksi 

durum söz konusu ise, HKMO, gerekli 

yasal düzenlemelerin yapılmasını 

beklemektedir. 

Diğer yandan, projenin KİK’e tabi 

ihale süreçleri ile değil de doğrudan 

TÜRKSAT A.Ş. üzerinden yürütülmesi, 

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında 

faaliyet gösteren özel sektörümüzün 

proje konuları ile ilgili alanlarda 

kendini geliştirmesi ve dolayısı ile 

harita mühendisleri adına yeni iş 

alanları yaratması adına da sakıncalı bir 

yaklaşımdır. TUCBS projesi çok farklı 

sektörleri içeren çok büyük bir projedir. 

Projenin farklı boyutları, farklı özel 

sektör kurumlarına ihale edilebilir ve 

proje eş zamanlı olarak birçok koldan 

yürütülerek hem ülkemiz zaman 

kazanabilir hem de çeşitli iş alanları 

yaratılabilir. Böyle bir projenin tek bir 

yüklenici ile yürütülmeye çalışılması, 

ülke olarak zaten çok geri kaldığımız 

bir alanda kabul edilebilir bir yaklaşım 

değildir. 

Komisyon bu projenin Kamu 

İhale Kanunu’na tabi bir tarzda 

yürütülmesinin kaçınılmaz olduğunu 

düşünmektedir. Aksi takdirde bu projede 

başından beri yaşanmakta olan zaman 

kayıpları devam edecektir. HKMO, 

önemli bir paydaşı olduğunu düşündüğü 

bu projede bu uyarıyı yapmayı, 

sorumluğunun bir gereği olarak 

görmektedir. 

UKVA Çalıştayı’nda “kurumsal 

dönüşümler” adı altında her üç forumda 

da sorgulanmaya çalışılan, başta HGK 

ve TKGM gibi temel veri sağlayıcısı 

kurumlarımızın, UKVA üzerinden diğer 

kurumlara veri sunabilmesi bakımından 

hangi noktalarda olduklarının tespit 

edilmesi idi. Bu bakımdan TKGM de 

Web servisleri alanında önemli çalışmalar 

olduğu görülmüştür. HGK’nın ise 

ilgili uluslararası standartlara göre, 

internet üzerinden diğer kurumlara 

veri sunmayı düşündüğü, ancak böyle 

bir projenin henüz başlatılamadığı, 

“haritaların gizliliği” konusunun 

henüz aşılamadığı ancak HGK’nın bu 

engelinin kaldırılması noktasındaki 

olumlu görüşlerinin yasal onay bekleme 

sürecinde olduğu belirtilmiştir. 

Forum-1’de ayrıca, UKVA projesi ile 

oldukça ilgili bir proje olan TEIEN 

projesi tartışılmış, bu tür proje 

şartnamelerine ilgili kamu kurumlarının 

etkin katılımının sağlanmasına yönelik 

yasal yaptırımlar konmasının gerekliliği 

vurgulanmıştır. 

Forum-1’de ayrıca, özel sektörün 

UKVA projelerinde yer almayı arzu 

ettikleri dile getirilmiştir. CBS Genel 

Müdürlüğü ‘nün bu bağlamda olmasa 

da UKVA projesi ile ilgili 14 özel sektör 

temsilcisinden görüş istemesi olumlu 

bir gelişme olarak değerlendirilmekle 

birlikte bu girişimin somut sonuçlarının 

beklenmekte olduğu dile getirilmiştir. 

Forum-1’de INSPIRE metodolojisinin 

Türkiye’de uygulanabilirliği konusu, 

Artvin Çoruh Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 

ve HKMO CBS komisyonu üyesi 

Yrd.Doç.Dr. Halil Akıncı tarafından 

irdelenmiştir. Ülke genelinde böyle bir 

metodolojinin nasıl adapte edileceği 

konusunda ilgili kurumlar tarafından 

yeterli titizliğin gösterilmediği ve böyle 

bir metodoloji için gerekli teknik 

donanıma sahip yeterli insan kaynağı 

konusunda ülkemizin problemleri 

olduğu konusu dile getirilmiş ve kabul 

görmüştür. 

Forum-2, UKVA için gerekli Kurumsal 

dönüşümlerde neredeyiz?, Kurum içi 

ve kurum dışı “birlikte işlerlik” hangi 

düzeydedir? Temel Kurum projeleri 

nelerdir? Kurum kendi işleri için yeterli 

veri altyapısına sahip midir? İş süreçleri 

uygun mudur? Aksayan yönler var mıdır? 

Yeni yasal düzenlemeler gerekli midir? 

Konularına odaklanmıştır. Bu forumda 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) 

Mekânsal Planlama Gn. Md., ÇŞB 

Çevre Yönetimi Gn. Md., ÇŞB ÇED 

İzin ve Denetim. Gn. Md., birimlerimiz 

çalıştay öncesi kendileri ile görüşülmesi 

ve davet edilmelerine rağmen 

çalıştayımıza katkı sunamamışlardır. 

ÇŞB Tabiat Varlıkları Gn. Md., Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı katılmışlardır. 

Tarım Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü ise katılacağını bildirmekle 

birlikte toplantı saatinde gelişen bir 

idari görev sorumluluğu nedeni ile 

çalıştayımıza katkı koyamamıştır. 

Orman ve Su işleri Bakanlığı 

sunumunda çeşitli kurum projeleri 

tanıtılmıştır. Bakanlık bünyesinde 

geliştirilen Geoportal tartışılmış, bu 

portalin CBS Genel Müdürlüğü’ne 

devredileceği belirtilmiştir. Portalden 

çeşitli verilerin indirilebileceği ancak 

mevcut durumda yavaş olduğu 

belirtilmiştir. Bu projenin, istendiğinde 

kamu kurumlarında üst düzey işler 

yapılabileceğinin bir göstergesi 

olduğu sunumu yapan, Orman 

ve Su işleri Bakanlığı CBS Dairesi 

Başkanı, Ethem Akgündüz tarafından 

belirtilmiştir. Bununla birlikte portale 

farklı kurum verilerinin yüklenmesi 
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noktasında yasal desteklere gereksinim 

olduğu anlaşılmıştır. Orman ve Su 

işleri Bakanlığı’nın projelerinde 

üniversite katkısının çok kısıtlı 

olduğu görülmüştür. Ayrıca kurumsal 

dönüşümlerde eksiklikler olduğu 

değerlendirilmiştir. 

ÇŞB Tabiat Varlıkları Gn. Md. 

görüşlerini, Sayın Dilek Tezel 

sunmuştur. Sunumda kurumun mülga 

Özel Çevre Kurumu döneminden 

başlayarak devam eden projeleri 

tanıtılmıştır. 

Bu sunumda çalıştay konusu ile 

bağlantılı olarak en dikkat çekici nokta, 

yeni kurulacak bölge komisyonlarına 

yönelik olarak hazırlanmakta olan 

yönetmelik taslağında, bu komisyonların 

bir “CBS altyapısı” ya da yerel KVA 

desteği ile karar vermesinin daha doğru 

olacağı yönündeki CBS komisyonu 

önerisinin genel müdürlüğü işlemlerinde 

yavaşlamaya neden olabileceği 

düşüncesiyle, yönetmelikte yer 

almadığının tespiti idi. 

CBS komsyonu, bu durumun mutlaka 

yönetmelikte yer alması gerektiğini 

vurgulamıştır. Türkiye’deki tek projede 

benzer sebeplerle aceleci davranıldığı 

için, bugün UKVA’nın “aşağıdan 

yukarıya doğru” kurulmasının çok zor 

olduğunu, oysa projelerin KVA işleyişi 

ile kotarılmaları durumunda UKVA 

nın anılan yöntemle kurulmasının 

sağlanabileceğini belirtmiştir. O nedenle 

ilgili düzeltmenin yapılması gerektiğini 

ve bu konuda komisyonun katkı 

verebileceğini belirtmiştir. 

Bu forumda tartışılması düşünülen fakat 

ilgili kurumların katılamaması nedeni 

ile tartışılamayan ÇED konusunda 

irdelenmesi düşünülen de, tıpkı 

anılan komisyonların CBS ve KVA 

teknolojilerini kullanarak doğru ve 

hızlı kararlar üretmesi ve dolayısıyla 

hem hazırlanma ve hem de kontrol 

aşamalarında ÇED’lerin mevcut 

yöntemlere oranla çok daha doğru 

ve hızlı bir biçimde hazırlanması ve 

değerlendirilmesi konusu ile aynıdır. 

Çalıştay’ın son forumu olan yerel 

yönetimler ve acil durum yönetimi ana 

temalı forum-3’te ise ana konular yerel 

yönetimler “KBS” lerini iş süreçlerinde 

ne kadar kullanıyor? Ulusal Adres Veri 

Tabanı (UAVT)’nin, son durumu ve 

gelecek planlaması nedir? AFAD Ulusal 

Deprem Stratejisi Eylem Planı (UDSEP) 

yeterli midir?, Türkiye acil durumları 

yönetmeye hazır mıdır? Acil durumlarda 

yetki paylaşımı doğru mudur? İş 

süreçlerinde yasal altyapı eksiklikleri 

var mıdır? UKVA için gerekli kurumsal 

dönüşümlerde neredeyiz? Kurum içi 

ve kurum dışı “birlikte işlerlik” hangi 

düzeydedir? Temel Kurum projeleri 

nelerdir? Konuşmacılar ise TKGM, 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ), Yerel 

Yönetim (İstanbul Belediyesi), AFAD, 

DSİ, Meteoroloji Gn. Md. idi. Çalıştay 

öncesi görüşülmüş olmakla birlikte, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkı 

sunamamıştır. 

NVİ, geniş katılımlı bir sunumla 

önemli bir katkı koymuştur. UKVA ile 

ilişkili temel proje olan Ulusal Adres 

Veri Tabanı (UAVT) nin Mekansal 

boyutu içerecek şekilde genişletilmesi 

projesi (MAKS) üzerinde duruldu. 

Çalıştay teması ile ilgili en önemli 

konu olarak, belediyelerin toplamakla 

yükümlü olduğu numarataj verileri ve 

belediyelerin sorumluluğundaki bina 

bilgilerinin hangi bölümünün NVİ de 

tutulacağının, nasıl ve ne şekilde replike 

edileceğinin, belirlenip belirlenmediğini, 

belirlenmemişe bu konunun, UKVA 

ilkeleri doğrultusunda yeniden 

değerlendirilmesinin gerektiği, CBS 

komisyonu tarafından belirtildi. 

NVİ yetkilileri, proje ile ilgili iki çalıştay 

yapıldığını, çeşitli konuların tartışıldığını 

belirtti. HKMO CBS komisyonu, proje 

ile ilgili bazı belirsizliklerin olduğunu 

ve bu alanlarda anılan çalıştaylara katkı 

verebilecek teknik uzmanlığa sahip 

olduğunu belirtmiştir. 

AFAD, temelde Ulusal Deprem Stratejisi 

Eylem Planı (UDSEP) kapsamında 

bir sunum yapmıştır. Çalıştay teması 

ile ilgili ana konu olarak UDSEP’te 

UKVA vurgusunun eksik olduğu, oysa 

Dünya genelinde UKVA ihtiyacının 

en yoğun hissedildiği durumların acil 

durum ve afet yönetimleri olduğu, 

CBS komisyonu tarafından dile 

getirilmiş ve bu konunun UDSEP’e 

dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Sunumu yapan AFAD Deprem Dairesi 

Başkanı Dr. Murat Nurlu, bu konunun 

ileriki UDSEP sürümlerine dahil 

edilebileceğini belirtmiştir. Forumda 

ayrıca en yakın acil durum olan 23 Ekim 

2011’de yaşadığımız Van depreminde 

UKVA eksikliğinden kaynaklanabilecek 

sorunlar irdelenmeye çalışılmıştır. AFAD 

ın yeni bir kurum olduğu eksikliklerin 

bulunduğu değerlendirilmiştir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aynı 

zamanda CBS komisyonu üyesi olan 

A. Tolga Taştekin ve DSİ Genel 

Müdürlüğü Kemal Seyrek’in sunumları 

ile temsil edilmiştir. Bu sunumlarda 

kurum projeleri sunulmuş, tartışmalar ile 

kurumsal dönüşümler değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Bu anlamda eksiklikler 

olduğu görülmüştür. 

Eylül 2009’da 32 kişinin ölümüne 

neden olan “Ayamama Deresi Taşkını” 

örneğinde DSİ, belediye, Meteoroloji 

ve diğer kurumların işbirliğinin önemi 

vurgulanmıştır. CBS komisyonu 

buradaki kurumsal iletişimlerin yasal 

olarak zorlanması gerektiği, acil durum 

senaryolarının ilgili kurumlar tarafından 

değerlendirilerek, gerektiğinde kamunun 

ya da ilgililerin uyarılması için gerekli 

yasal ve teknik önlemlerin alınması 

gerektiğini, UKVA ya da yerel KVA 

ların ve CBS lerin bu alanda yeterli 

teknik desteği sunduğunu belirtti. 

CBS komisyonu dere yataklarının en 

güncel haritalarının elde edilmesi için, 

LIDAR teknolojilerinin kullanılabilme 

olanaklarının değerlendirilmesinin 

faydalı olacağını önermiştir. 

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası CBS Komisyonu 
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TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü ortak çalışması olan 

“Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme 

ve Kadastro” konulu sempozyum, 22-

23 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara’da 

gerçekleştirildi.

“Her şeyin ölçüsü insandır” sloganı ile 

düzenlenen Sempozyumda, “Uluslararası 

Uygulamalar ve Deneyimler”, “Taşınmaz 

Değerlemenin Genel Ekonomideki ve 

Yargıdaki Yeri”, “Planlı Kalkınmada 

Taşınmaz Değerleme”, “Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Projesi`nde 

Taşınmaz Değerleme”, “ Kamu 

Yönetimi`nde Taşınmaz Değerleme 

I”, “Kamu Yönetimi`nde Taşınmaz 

Değerleme II” konu başlıklarında 

6 oturum ve ayrıca “Düzenleyici ve 

Denetleyici Kuruluşların Değerleme 

Yaklaşımları ve Beklentileri” konu 

başlıklı 1 panel gerçekleştirilmiştir. 

Bu Sempozyuma yerli ve yabancı 

konuklardan oluşan konunun uzmanı ve 

ilgilisi yaklaşık 600 kişi katılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, 

genel müdürler, milletvekilleri, 

çok sayıda meslektaşımız, birçok 

akademisyen, yerli ve yabancı 

konukların katıldığı sempozyumda 

açılış konuşmasını HKMO Kadastro 

Komisyonu Başkanı ve Sempozyum 

Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Hüseyin 

Erkan gerçekleştirdi.

Erkan konuşmasında nüfusun artışına 

paralel olarak tarıma bağlı toprak 

miktarının azaldığını ve ekonomik 

etkinliklerin kayıt altına alınmasının 

kalkınmadaki önemini dile getirerek, 

kamu yönetimine güven sağlamada 

Taşınmaz Değerlemenin Türkiye ve 

dünyadaki önemini ve gerekliliğini 

belirtti.

Kadastro ve değerleme konusunun 

dünyadaki gelişim süreci hakkında 

bilgiler veren Erkan, özellikle 

değerlemeyle ilgili dünyadaki ilk 

çalışmaların adil ve düzenli vergi 

alabilmek için daha çok mali 

amaçla başlatıldığını dile getirerek, 

sempozyumun hedef ve beklentilerini 

belirtti.

Katılımcıları HKMO adına sevgi ve 

dostlukla selamlayarak konuşmasına 

başlayan Genel Başkanımız Ertuğrul 

Candaş, Taşınmaz Değerlemesi alanında 

konuyla ilgisi olmayan meslek gruplarına 

“Her Şeyin Ölçüsü İnsandır”
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SPK`ca sertifikalar verilmesinin taşınmaz 

değerleme konusuna toplumda duyulan 

güveni sarstığını ifade etti.

Bilginin her toplumun kendi kültürel 

değerleriyle şekillendiğini dile getiren 

Candaş başka ülkelerdeki modellerin 

ülkemizde aynen uygulanmasının doğru 

olmayacağını, bu örnek modellerden 

yararlanarak kendimize en uygun 

modelin oluşturulması gerektiğinin de 

altını çizdi.

Odamızdan hiçbir görüş alınmadan, afet 

riski altındaki alanların dönüştürülmesi, 

“2B” alanlarının satışı konularında 

yasaların ard arda çıktığı bu günlerde 

bu sempozyumun sonuçları açısından 

çok önemli olduğunu vurguladı. 

Sempozyumda değerleme süreçlerine 

ilişkin dikkat çekilmesinde yarar 

gördüğü noktalara da değinen Candaş, 

katılımcıların konu ile ilgili bilgi 

paylaşımlarının öneminden yola çıkılarak 

ihtiyaçlara cevap veren stratejiler 

belirlemede başta harita mühendislerine 

çok önemli sorumluluklar düştüğünü 

söyledi. Candaş ayrıca, Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odasının 

değerleme konusunu ciddiye aldığını, 

düzenlenen sempozyumun da bunun 

somut bir örneği olduğunu belirtti 

ve etkinliğe emeği geçen herkese 

teşekkürlerini sunarak başarı dileklerini 

iletti.

TKGM Genel Müdürü Davut Güney 

konuşmasında kadastro çalışmalarının 

tarihi süreci hakkında bilgiler vererek 

sorunlu birimler dışında Türkiye 

kadastrosunun tamamlandığını ifade etti.

Taşınmaz değerlemenin önemine ve 

gerekliliğine değinen Güney, TKGM 

Modernizasyon Projesi kapsamında yer 

alan taşınmaz değerleme çalışmaları 

hakkında önemli bilgiler verdi. 

Güney ayrıca, TKGM`nin değerleme 

konusunda sorumluluk alabileceğinin 

altını çizdi.

Kocaeli milletvekili İlyas Şeker yaptığı 

konuşmasında sağlıklı taşınmaz 

değerleme için kadastro alt yapısının 

önemli olduğunu belirterek, bu noktada 

TKGM`ye görevler düştüğünü, bu 

nedenle de kadastro çalışmalarının 

güvenilir olması gerektiğini ifade etti. 

Türkiye kadastrosunun %98,2`sinin 

tamamlandığı bilgisini de veren Şeker, 

değer tespitinde özellikle kadastro 

ve imar verilerini doğru bir şekilde 

okuyabilecek meslek disiplinlerine 

ihtiyaç olduğunun önemini vurguladı. 

Bu süreçte harita mühendislerinin yeri ve 

önemini de vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan 

Yardımcısı Muhammet Balta yaptığı 

konuşmasında bölgesel gelişme ve kalite 

artırımı için taşınmaz değerlemenin 

önemli olduğunu, değerlemesi yapılan 

taşınmaz verilerinin güncelliğinin 

sağlanması için uygun programlamanın 

belirlenmesi gerektiğini belirterek, bunu 

da TGKM`nin, Modernizasyon Projesi 

kapsamında yürüttüğünü ve bu proje ile 

vergi adaleti sağlamada, kentlerin yaşam 

standartlarının arttırılmasında, tarımsal 

yapının etkinleştirilmesinde, sulama 

sistemlerinin sağlanmasında isabetli 

kararların alınmasının sağlanacağını 

belirtti. Sayın Balta ayrıca, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 

yürütülen eylem planlarının hedefl erine 

de değindi.

Sempozyumda gerçekleştirilen 

oturumlarda sunumlarının ardından 

konuşmacılar, konuklardan yöneltilen 

soruları cevapladılar.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş’ın konuşma metninin tamamına 

aşağıdaki link adresinden ulaşabilirsiniz. 

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

ekler/4c5605d340d696f_

ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0

HKMO
Mayıs 2012
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TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü ortak çalışması 

olarak 22-23 Mayıs 2012 tarihlerinde, 

Ankara’da ATO Uluslararası Kongre 

ve Sergi Sarayı toplantı salonunda 

yapılan Arazi Yönetiminde Taşınmaz 

Değerleme ve Kadastro Sempozyumu, 

yaklaşık 600 konuk ve uzmanın katılımı 

ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 Taşınmazların bilimsel teknik 

yöntemlerle güncel ve güvenilir verilere 

dayalı olarak belirlenen değerleri, 

vergi hesaplamaları, kamulaştırma, 

sermaye piyasası uygulamaları, kentsel 

dönüşüm ve imar uygulamaları, ayni 

hak tesisi gibi pek çok etkinliğin 

dayanağını oluşturmaktadır. Bu nedenle 

taşınmaz değerlerinin tarafsız, doğru ve 

güvenli biçimde belirlenmesi, güncel 

tutulması, kamu ekonomisi, toplumsal 

sorunlar, kamu yönetimi ve ülkemizin 

planlı kalkınması için büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle Ülkemizde 

yapılacak çalışmalar bütününün 

bir parçası olan “Arazi Yönetiminde 

Taşınmaz Değerleme ve Kadastro” 

konulu Sempozyum düzenlenmiştir. 

 

 Arazi Yönetiminde Taşınmaz 

Değerleme ve Kadastro Sempozyumu, 

taşınmaz değerleme sektöründe faaliyet 

gösteren kamu ve özel sektör aktörlerini 

bir araya getirerek arazi yönetimi, 

kadastro ve taşınmaz değerlemeye ilişkin 

bilimsel görüşlerin sunulmasına ve bu 

yolla TKGM tarafından yürütülen Tapu 

Kadastro Modernizasyon Projesinin 

”Taşınmaz Değerleme” alt bileşenine de 

katkı sağlanmasına ortam hazırlamıştır. 

 

1- Türkiye’de Taşınmaz Değerleme 

İhtiyacı 

 Ekonomi ve kamu yönetiminin çok 

geniş bir alanında taşınmaz değerlerine 

ihtiyacı vardır. Taşınmaz sektörü, (arazi, 

arsa ve yapıları ile) Türkiye’de ekonomik 

etkinliklerde %50’yi aşan çok büyük bir 

ağırlığa sahiptir. Fiziki çevrenin şekli, 

büyüklüğü, sahipliliği, kullanımı ve 

gelecekteki durumu üzerinde üretilen 

projeler sonucu, kentler ve yapılar sürekli 

değer kazanır.  

Ekonomik etkinliklerin kayıt altına 

alınması ve kayıt dışılığın azaltılması 

kalkınma çabalarına önemli ekonomik 

katkılar sağlar. ABD de yaşanan ve bütün 

dünyayı sarsan konut kredileri kaynaklı 

finansal krizde, taşınmaz değerlemesinin 

önemi ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle 

doğru ve güncel taşınmaz değerlerine 

ihtiyaç vardır. 

 Taşınmaz değer bilgileri belirlendiği ve 

kayıt altına alındığı takdirde: 

• Finansal piyasalarda güven ve istikrar 

sağlanır. 

• Tasarruf sahiplerinin hak ve 

menfaatleri korunur.  

  

• Kredi sisteminin etkin bir şekilde 

çalışabilmesi sağlanır. 

• Teminatların gerçeğe uygun 

değerinin ortaya konularak banka 

tarafından kredilendirilebilecek 

oranın doğru olarak hesaplanması 

mümkün olur. 

• Tüm bankacılık sektörü ve finansal 

piyasalardaki sistemik riskler için 

doğru ve yeterli teminatların alınması 

mümkün olur. 

• Adil bir vergi sistemi 

oluşturulabilmesi, kamu gelirlerinin 

artırılması ve kayıt dışılığın 

azaltılması sağlanır. Ekonomik 

etkinliklerin kayıt altına alınması ve 

kayıt dışılığın azaltılması ile önemli 

ekonomik ve toplumsal yararlar elde 

edilir, adaletsizliklerin önüne geçme 

ortamı yaratılır ve kamu yönetiminde 

güven ortamı gerçekleşir. 

• Kamulaştırma işlemlerinde  sosyal 

adalet ve güven sağlanır. 

• İmar uygulamaları, kentsel 

dönüşüm projeleri, afet yönetimi 

vb uygulamalarda, kamunun 

ve kişilerin, mülkiyet hakları 

değerleri içinde korunur ve kentsel 

gelişim rantları kente ve topluma 

kazandırılır. 

• Kayıt dışılığın azaltılması ile 

ilgili olarak da “Kayıt dışı 

ekonomiyle mücadele stratejisi 

eylem planı (2011-2013)” 35 

nolu Eylemde “Tapu TAKBİS 

sisteminin tamamlanarak verilerin 

çevrimiçi olarak, paylaşılabilir hale  

getirilmesi sağlanacaktır.” hükmü 

yer almakta ve “Çevre ve Şehircilik    

Bakanlığı (Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü)” sorumlu 

ve koordinatör kuruluş olarak 

gösterilmektedir. Bu doğrultuda 35 

nolu Eyleme önemli katkı sağlanır. 

  

2-Sempozyumda Yapılan 

Değerlendirmeler ve Uluslararası 

Deneyimler: 

 

2.1 Türkiye ye ilişkin 

Değerlendirmeler 

 

• Ülkemizde taşınmaz değerlemeye 

yönelik hükümleri içeren, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası başta 

olmak üzere birçok kanun, tüzük, 

“Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro” 
Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
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yönetmelik ve tebliğ bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, Türkiye’de taşınmaz 

değerlemenin yasal ve kurumsal 

yapısı, oldukça karmaşık 

durumdadır. 

• Taşınmaz değerleme çalışmaları, 

farklı uygulamalarda birçok farklı 

kurumun bünyesinde oluşturulan 

değer takdir komisyonları tarafından 

yürütülmektedir. Değerle ilgili 

anlaşmazlıkların yargıya taşınması 

durumunda, değerleme görevini 

bilirkişi komisyonları üstlenmektedir. 

• Kamusal alanda değerleme yapan 

kurum ve komisyonlar dışında, 

sermaye piyasasına yönelik değerleme 

faaliyetleri de (ipotek, alım-satım 

vb.), “taşınmaz değerleme şirketleri” 

tarafından yapılmaktadır. 

Uygulamalar için gerekli yapılanmalar, 

bütüncül bir yaklaşımla değil, dönemsel 

ihtiyaçları karşılamak için çok parçalı 

yapıda oluşturulmuştur. 

Taşınmaz değerleme, sistemimizde 

yaşanan sorunların ve değerleme için 

gerekli olan bilgileri eksiksiz sağlama, 

kurumsal yapılanmayı tek bir çatı 

altında toparlama görevini üstlenen 

bir yönlendirici ve sorumlu kurumun 

olmayışının temelinde, taşınmaz 

değerleme sürecinin bir bütün olarak ele 

alınmaması yatmaktadır. Bu nedenle, 

kamu kaynaklarının etkin ve verimli 

değerlendirilmesini sağlayacak, güncel 

taşınmaz değerlerinin belirlenmesini ve 

kayıt altına alınmasını gerçekleştirecek, 

vergi ve harç kayıplarını önleyecek, 

kalkınma politikalarına yardımcı olacak 

bir sistem içerisinde mevzuat bütünlüğü 

sağlanması gerekmektedir. 

2.2 Uluslararası Deneyimler: 

 

a) Danimarka Uygulamaları: 

 

Danimarka’da değerleme etkinliklerini 

düzenleyen “Değerleme Yasası” yanında, 

Değerleme Rehberi adlı bir döküman 

bulunmakta, bu dökümanda, değerleme 

çalışmalarında izlenecek yol ve detayları 

gösterilmektedir. 

Danimarka’da çeşitli kurum ve kuruluşlar 

taşınmaz değerleme yapmakta; örneğin, 

ipotek teminatlı taşınmaz finansman 

sistemi kapsamında kredi veren özel 

şirketler kredi vermeden önce, taşınmaz 

acentaları da satıştan önce değer 

belirlemektedir. Vergi amaçlı kamusal 

değerleme çalışmaları, kamu organı 

“Gümrükler ve Vergi İdaresi” 

kuruluşlarında yapılmaktadır. 

 

Değerleme çalışmalarının önemli 

girdilerinden emsal taşınmaz 

alım-satım fiyatları, belediyeler 

tarafından, belediyelere verilen satış 

beyannamelerinden sağlanmaktadır. 

 

Diğer önemli girdi ise, mülkiyet 

kayıtlarının bulunduğu taşınmaz kaydı 

ile yapı karakteristiklerinin bulunduğu 

bina ve konut kaydıdır. Taşınmazlarda 

meydana gelen önemli değişiklikler, 

düzenli olarak bu veri tabanında 

güncellenmektedir. 

 

Taşınmaz malikleri belirlenen değerlere 

itiraz edebilmektedir. İtirazlar, her biri 

4–9 üyeden oluşan itiraz komisyonuna 

yapılmaktadır. Anlaşmazlığın 

çözülememesi durumunda yargı yoluna 

başvurulmaktadır. 

 

Değerlemede iki değer sistemi 

bulunmaktadır: Arazi Değeri Sistemi 

ve Taşınmaz Değeri Sistemi. Arazi 

değeri sisteminde araziler, izin verilen 

en iyi kullanım durumuna göre 

değerlendirilmektedir. Taşınmaz 

değer sistemi ise, taşınmazın, mevcut 

pazar değerinin hesaplanması esasına 

dayanmaktadır. 

 

Çalışmalar sırasında CBS 

teknolojilerinden yararlanılmaktadır. 

İnternet ortamından erişilebilen 

sistemde bir taşınmazın, bulunduğu 

yerin bilgileri girilerek, en son ne zaman 

değerlendirildiği, arazi değeri ve taşınmaz 

değeri gibi bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

 

b) İspanya Uygulamaları:  

 

Kadastro örgütü tarafından oluşturulan 

ya da ürettirilen ve kayıt altına alınan 

taşınmaz değerleri, “kadastro değeri” 

olarak tanımlanmaktadır. 

 

Değer kavramının tanımlanması ve 

oluşturulması sırasında; 

 

• Uluslararası Değerleme 

Standartlarından, pazar değeri 

tanımının dikkate alındığı, 

• Kadastro değerinin pazar değerini 

aşmaması ilkesinin benimsendiği, 

• Kadastro değerinin belirlenmesinde, 

yargı kararlarının veya diğer yasal 

düzenlemelerin dikkate alınması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Taşınmaz değerini belirlemede aşağıdaki 

ölçütlere uyulmaktadır: 

 

• Taşınmazın konumu (kentsel gelişim 

ve üretim kapasitesi), 

• İnşaat malzeme maliyeti, müteahhit 

karı, ödenen ücretler ve yapı vergileri, 

kullanım, kalite, yapı yaşı, vb., 

• Üretim maliyetleri, satış karı, satış 

olmadığında ortaya çıkan sonuçlar, 

• Pazar durumu ve değeri, 

• Günümüzde kadastro değeri, pazar 

değerinin yarısı kabul edilmektedir., 

 

Taşınmaz değerleme çalışmalarında 

toplu değerleme yöntemi esas alınmakta  

ve özel mülkiyet konusu bütün 

taşınmazların değerleri belirlenmektedir. 
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c) Finlandiya Uygulamaları: 

 

Finlandiya taşınmaz değer bilgileri 

kadastro bilgileri arasında yer almakta, 

kadastro kuruluşu tarafından üretilmekte 

ya da ürettirilmekte ve güncel 

tutulmaktadır. 

Vergilendirmeye esas toplu değerleme 

çalışmaları yürütülmekte ve belli 

aralıklarla güncellenmektedir. 

Kamulaştırma çalışmalarındaki 

değer tespiti de kadastro tarafından 

yapılmaktadır. 

 

d) Almanya Uygulamaları: 

 

Taşınmaz değerleme işlemlerini 

düzenleyen mevzuat; “İmar Kanunu” ve 

“Değerleme Tüzüğü” dür. 

 

Vergi amaçlı taşınmaz değerleme, 

Maliye Bakanlığı bünyesinde 

yürütülmekte, diğer bütün değerleme 

çalışmaları iki temel yapı tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bunlar; 

“Değerleme Uzmanları Komisyon” ve 

“Lisanslı Özel Değerlemeciler” dir.. 

 

Değerleme uzmanları komisyonlarının 

görevi; taşınmazla ilgili işlem yürüten 

uzmanlar ve vatandaşlar için yerel 

taşınmaz pazarını anlaşılır kılmak ve 

saydam hale getirmektir. Komisyonların 

görevleri, taşınmazlar için güncel alım-

satım fiyatlarını tespit etmek, yerel 

taşınmaz pazar raporlarını hazırlamak ve 

her yıl 1 Ocak’ta önerilen yaklaşık arazi 

değerleri haritasını yayınlamaktır. Her 

komisyon belirli bir bölge veya kentten 

sorumludur. Bu uzmanlar, genellikle 

haritacılar, inşaat mühendisleri, 

mimarlar, emlak komisyoncuları, banka 

yöneticileri, tarım uzmanları vb.’dir. 

 

Almanya’nın bazı eyaletlerinde, 

değerleme uzmanları komisyonlarının 

yaptığı çalışmaları denetleyen ve bu 

çalışmalara yapılan itirazlarda hakemlik 

görevi gören “Değerleme Uzmanları 

Yüksek Komisyonu” da bulunmaktadır. 

Almanya’daki değerleme çalışmalarında, 

karşılaştırma yöntemi, değerlemede en 

güvenilir yöntem olarak görülmektedir. 

 

e) İsviçre Uygulamaları: 

 

İsviçre’de taşınmaz değerleme süreci 

bütüncül olarak ele alınmamakta, 

farklı kurum ve kuruluşların 

kendi komisyonlarınca değerleme 

yapılmaktadır. Ülkede, taşınmazların 

değerlemesi daha çok işletme 

ekonomisinin bir öğesidir. Dolayısı ile 

değerleme uzmanı, istediği yöntemi 

seçmekte serbesttir ve değerlemeyi 

ne şekilde yapacağını kendisi belirler. 

Değerleme uzmanları kendilerini 

meslek kuruluşlarının (SEK/SVIT) 

oluşturdukları standartlara göre 

yönlendirirler. Değerlemede esas alınan 

kriterler tapu belgesi, kadastro planı, 

kira sözleşmesi, bina sigorta belgesi, 

taşınmaza ait giderler ve taşınmaza ait 

plan, projedir. Bunun yanı sıra, İsviçre 

Parlamentosu 11 Aralık 2009 tarihinde 

İsviçre Medeni Kanunu’nun ayni 

haklar bölümünde önemli değişiklikler 

yapmıştır. Buna bağlı olarak tapu sicil 

yönetmeliği genişletilmiş ve verilerin 

elektronik ortamda aleni olması ile 

ilgili yeni bir yönetmelik çıkartılmıştır. 

Konu ile ilgili referandum, Nisan 2010 

tarihinde gerçekleşmiş ve yönetmelik 1 

Ocak 2012„de yürürlüğe girmiştir. 

 

f ) Dünya Bankası Görüşü 

 

Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) (Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)’nün 

Arazi yönetimi hakkında yayımlanmış 

olduğu kılavuzdaki (Voluntary 

Guidelines on the Governance of 

Tenure ) değerlemeye ilişkin önerileri 

Türkiye’nin benimsemesi önerilmiş 

ve Dr. Heinonen’e göre, kılavuz, 

Türkiye’nin değerleme politikasına 

temel teşkil edebileceği vurgulanmıştır. 

Bu belge, sadece TKGM için değil,  

Türkiye’deki profesyonel değerlemeciler 

için, özellikle pazar verileri ile taşınmaz 

değerlerini belirleyen çalışmalar için ve 

TKMP’nin 4 üncü bileşeni “Taşınmaz 

Değerlemesi” nin alt bileşeni için de 

önemlidir. 

 

3- Yeniden Düzenlemeye İlişkin 

Öneriler: 

 

 Türkiye’de taşınmaz değerleme ile ilgili 

olarak, aşağıdaki önerilerin dikkate 

alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

i. Ülkemizdeki sosyo-ekonomik gerçekler 

ve koşullar da göz önüne alınarak 

taşınmaz değerleme faaliyetleri tek çatı 

altında toplanmalı, idari, yasal ve teknik 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

ii. Mekânsal bilgi sistemlerinin temeli 

olan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 

(TAKBİS) projesini yürüten TKGM, 

vergilendirmeye esas toplu değerleme, 

değer haritalarının üretimi ve ulusal 

taşınmaz değerleme bilgi sisteminin 

kurulması görevlerini üstlenmelidir. 

iii. TAKBİS’in veri paylaşımı yolu ile 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

entegrasyonunun yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır. 

 

iv. Uluslararası standartların 

uygulanabilmesi için değerleme 

raporlarının ve faaliyetlerinin izlenmesi 

gerekmektedir. 

 

v. Taşınmaz değerleme konusunda 

yeni kurumsal yapılanmada ilgili 

disiplinlerden nitelikli eleman açığı 

giderilmelidir. 

 

vi. Taşınmaz değerleme modellerinde 

ve taşınmaz değerleme standartlarında 

veri transferi, ağ yapısı ve CBS destekli 

yaklaşımlar tercih edilmelidir. 

vii. Yerel yönetimlerin, hâlihazır 

haritalarını güncel tutmaları ve kent bilgi 

sistemlerini kurmaları, imar planlarını, 

imar uygulamalarını, yapı ruhsatına 

ve teknik alt yapılara esas mimari ve 

mühendislik projelerini TAKBİS ve 



41Panel - Forum - Sempozyum
H i Bül i H iHarita Bülteni Haziran 2012

Kent Bilgi Sistemlerindeki verilerden 

yararlanarak hazırlanmalıdır. 

 

viii. TKGM’ nin yürüttüğü TKMP’nin 

4. bileşeni “ Taşınmaz Değerlemesi” 

projesi kapsamında yapılacak olan 

çalışmaların hedefl erine ulaşması için 

paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte 

yürütülmeli ve siyasi otoritenin desteği 

sağlanmalıdır. 

ix. Taşınmaz Değeri; taşınmazların 

parsel no, malik, yüz ölçümü gibi 

mülkiyete ilişkin en temel verilerinden 

birisidir. Mülkiyete ilişkin bilgileri 

tutmakla yükümlü olan, TKGM 

bünyesinde kurulacak, etkin, verilerinin 

sağlıklı olduğu, kolay erişilebilen, ülke 

genelinde sorgulamaların yapılabildiği, 

karşılaştırma algoritmaları kurulmuş 

ve ekonomi üzerinde olumlu etkiler 

sağlayacak “Taşınmaz Değerleme Bilgi 

Sistemi” oluşturulmalıdır. 

4- Sağlanacak Yararlar: 

 

Önerilen bu yapılanma ile; 

• Taşınmazın değerini etkileyebilecek 

tüm faktörler tespit edilerek bilgi 

sistemi ortamında, veri girilebilir, 

güncellenebilir, sorgulanabilir, 

analiz edilebilir ve paylaşılabilir 

hale dönüştürülmesi sağlanacak ve 

değerleme alanında önemli bir bilgi 

kaynağına ulaşılmış olacaktır. 

• Bu kaynağın, ulusal düzeyde, diğer 

sistemlere uyumlu hale gelmesi ve 

merkezi yapıda olması, değerleme 

sektörünün daha etkin ve verimli 

sonuçlar elde edebilmesine ortam 

sağlayacaktır. 

• Tüm değerleme faaliyetleri 

uluslararası değerleme standartlarında 

ve uluslar arası düzeyde uygulanabilir 

ve denetlenebilir duruma gelecektir. 

• Kamulaştırma, kentsel dönüşüm 

uygulamalarında sosyal adalet 

sağlanabilmiş olacaktır. 

• Kamusal yatırımlar sonucu oluşan 

değer artışlarının sağlıklı bir 

şekilde takibi ve vergilendirilmesi 

sağlanabilecektir. 

• Vergi ve harç kaybı önlenecek, 

vergiye gönüllü uyum ve vergi 

adaletine katkı sağlanacaktır. 

 

5- Sonuç 

 

Bu sempozyumun amacı; taşınmaz 

değerlerinin belirlenmesi ve kayıt 

altına alınmasına ilişkin sorunların 

ve çözüm önerilerinin, kamu ve özel 

sektör uzmanlarınca tartışılmasını 

sağlamak, öneriler ışığında sorunun 

köklü çözümüne yönelik ülkemize özgü 

bir modelin oluşturulmasına ve Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

yürütmüş olduğu TKMP’nin 4 üncü 

bileşeni “Taşınmaz Değerleme” 

çalışmaları kapsamında yapılacak olan 

çalıştay ve vergilendirmeye esas pilot 

uygulamaya yönelik çalışmalara katkı 

sağlanması olarak belirlenmiştir. 

 Taşınmaz değerleme sistemimizde, 

değerleme için gerekli olan bilgileri 

sağlayan, kurumsal yapılanmayı tek 

bir çatı altında toparlama görevini 

üstlenen bir yönlendirici ve yaşanan 

sorunları çözümleyici sorumlu kurumun 

olmayışının temelinde, taşınmaz 

değerleme sürecinin bütüncül olarak ele 

alınmaması yatmaktadır. Bu nedenle, 

kamu kaynaklarının etkin ve verimli 

değerlendirilmesini sağlayacak, güncel 

taşınmaz değerlerinin belirlenmesini ve 

kayıt altına alınmasını gerçekleştirecek, 

vergi ve harç kayıplarını önleyecek, 

kalkınma politikalarına yardımcı olacak 

bir sistem içerisinde mevzuat bütünlüğü 

sağlanması gerekmektedir. 

Taşınmaz değerleme, taşınmazların 

özellikleri birbirlerinden farklı 

olduğundan ekonomik ve teknik 

anlamda çok zor olan bir çalışmadır. 

Taşınmaz piyasalarında istikrarın 

sağlanabilmesi için de, taşınmaz 

değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına 

alınması gereklidir. Taşınmaz değerleri, 

statik olgular olmadığından, pazarın ve 

geniş anlamda ekonomideki koşulların 

değişim hızına bağlı olarak, değerleme 

işleminin belirli aralıklarla yenilenmesi 

gerekmektedir. 

Sempozyum çalışmalarının 

değerlendirilmesi sonucunda taşınmaz 

değerlerinin belirlenmesi ve kayıt 

altına alınmasının, ülkemizde: 

 Vergi adaleti sağlanması, planlı 

kalkınma, özel mülkiyetteki 

taşınmazların değerlerinin bilinmesi, 

ekonomik işlemlerin kayıt altına 

alınması, yargının kamulaştırma, konut, 

şirket varlıkları vb. konulardaki dava 

yükünün azaltılması, davalarda taşınmaz 

değerlerine ilişkin bilirkişi raporlarının 

Coğrafi/Kent Bilgi Sistemlerine, 

bilimsel teknik verilere dayalı 

olarak düzenlenmesinin sağlanması, 

kamulaştırma işlemlerinin adil ve 

sorunsuz biçimde gerçekleştirilmesi, 

kentsel dönüşüm projelerinde kamunun, 

gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazlarının 

değerleri ile orantılı olarak mülkiyet 

haklarının korunması,  rantların kente 

ve topluma kazandırılması, toplumsal 

huzur ve barışın sağlanması yönlerinden 

ivedilikle gerçekleştirilmesi gereken bir 

kamu görevi olduğu ortak görüşüne 

varılmıştır. 

Yöneticileri, kurum ve kuruluşları, 

karar vericileri, mühendis, mimar, şehir 

plancılarını, kısaca herkesi, ülkemize 

özgü yasal, saydam, toplumsal, teknik ve 

idari bir altyapı oluşturulmasına “Her 

Şeyin Ölçüsü İnsandır” yaklaşımıyla 

bakıyor ve “Birlikte Üretmek, Yönetmek 

ve Paylaşmak İçin” insan ve toplum 

yararına, “Ortak Bir Çözümde’’ 

birleşmeye davet ediyoruz. 

 

Saygılarımızla...  

SEMPOZYUM DÜZENLEME 

KURULU 
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1961 Anayasası ile koruma altına alınmış 
olan orman ve orman niteliğindeki 
alanların 1982 Anayasası`nda kısmen 
korumasız bırakılması ve daraltılmasına 
dair hükümlerin yer alması, günümüze 
değin pek çok tartışmayı beraberinde 
getirmiştir. 

Siyasal iktidarlar bu tarihten sonra “2B 
alanları” olarak bilinen “orman vasfını 
yitirmiş araziler”in satışı için, konuyu 
sürekli gündemde tutmuş, 2003 yılında 
Anayasa değişikliği yapılması bile göze 
alınmış ama başarılamamıştır. Bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini kaybetmiş 
iddiası ile orman rejimi dışına çıkarılan 
alanlarla ilgili olarak kadastro işlemleri için 
2009`da “5831 Sayılı Tapu Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun”da yapılan değişiklikle, 
bugün gündeme getirilen satış işlemlerinin 
temeli atılmıştır. Bu değişiklikler ile ilgili 
bazı hükümlerinin iptali için ise Anayasa 
Mahkemesi`ne gidilmiştir. 

Ülke topraklarının önemli bir kısmını 
oluşturan ormanlar, tarım-çayır-mera 
alanları ve 2B arazileri, sadece insanlığın 
değil, içinde yaşayan fl ora faunası 
(bitki ve hayvan varlığı) ile birlikte 
tüm canlıların ortak yaşam alanıdır. Bu 
alanlar, insan yaşamının olmazsa olmazı 
olan su ve oksijenin ana unsurudur, rant 
kaynağı değil, korunması ve geliştirilmesi 
gereken doğal varlıklardır. Bu alanları 
korumak insanlığın temel görevidir.

“Orman alanları” 2011 verilerine göre 
20 milyon hektar (Türkiye`nin % 26`sı) 
düzeyindedir.

“Tarım alanları” 2011 yılı verilerine 
göre 24 milyon hektara (Türkiye`nin 
%31`ine) denk gelmektedir.

“Çayır-Mera alanları” ise 2010 yılı 
verilerine göre 14 milyon hektar 
(Türkiye`nin %18`i) oranındadır.

Söz konusu “2B alanları”, toplam 473 
bin hektardır. Bu alanların 208 bin 
hektarının kadastro ve güncelleme 

çalışması yapılmış, 205 bin hektarlık 
kısmının ise kadastro ve güncelleme 
çalışmaları devam etmektedir. 2B alanları 
üzerindeki yerleşim yeri olarak tespit 
edilen alan ise 21.173 hektardır. 

Son yıllarda küresel mali piyasalar, 
“toprak” ve “tarım arazileri” gibi doğal 
kaynakları en karlı ve güvenilir yatırım 
aracı olduğunu ilan etmektedirler.

Ülkemizde son 30 yıldır sürdürülen 
politikalar sonucu üretim 
ekonomisinden uzaklaşılmış, “sıcak 
para”ya bağımlı hale gelinmiş, “cari açık” 
ve “bütçe açığı” giderek derinleşmiştir. 
Bu politikalar sonucu özelleştirmeler 
hızla hayata geçirilmiş, içerisinde fabrika, 
tesis ve arazilerin bulunduğu yaklaşık 5 
bine yakın ülke varlığı satılarak tasfiye 
edilmiştir.

Bu gelişmelerin devamı olarak, 2B 
arazilerinin satılmasını gündeme getiren 
“Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman 
Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait 
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanun Tasarısı” Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı`nca 1 Şubat 2012 tarihinde 
TBMM`ye sunulmuştur. Söz konusu 
yasa tasarısı şu an TBMM Genel Kurulu 
gündemindedir.

Tasarının gerekçesinin “Orman sınırları 
dışına çıkarma işlemi sonucunda 
Hazine ile yargı makamları önünde 
karşı karşıya gelen vatandaşlar açısından 
mevcut ihtilafın” çözülmesi olduğu iddia 
edilmektedir. Bugüne değin toplum 
nezdinde sorun teşkil ettiği düşünülen 

alanlar, toplam 2B alanları içinde sadece 
% 5`lik kısmı kapsayan ve üzerinde 
yapılaşmanın olduğu alanlar iken, 
bu tasarı ile yapılaşmamış ve yeniden 
orman vasfı kazandırılabilecek tüm 2B 
alanlarının satışının gerçekleştirilmesi 
istenmektedir.

Yasa tasarısında özetle;

•  2B alanlarının tasarrufunun Maliye 
Bakanlığı`na devredileceği, satışa 
çıkarılacağı,

•  2B alanlarının, “kentsel dönüşüm”ün 
uygulanacağı proje alanları 
kapsamına alınacağı ve sınırları 
belirleme yetkisinin de Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve 
belediyelere verileceği, bu süreçte 
TOKİ`ye öncelik tanınacağı,

•  Hak sahiplerine doğrudan satılacak 
taşınmazların satış bedelinin, rayiç 
bedelinin % 70’i olacağı,

•  Başvuru sahiplerinin, satış bedellerine 
mahsup edilmek üzere, belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde olan 
yerler için iki bin lira, dışında olan 
yerler için bin lira başvuru bedeli 
ödemesinin şart koşulduğu,

•  “İdarece tespit edilen satış bedelini, 
itiraz ve dava konusu etmeksizin 
kabul edenlerin bu Kanuna göre hak 
sahibi sayılacağı”

•  Yapılacak satış sürecinde “3194 
sayılı İmar Kanunu” hükümlerinin 
uygulanmayacağı,

•  Köy nüfusuna kayıtlı olma 
koşulunun aranmayacağı, vb.

hükümleri yer almaktadır.
Görüldüğü üzere bu tasarı, 2B 
arazilerinin satılmasının ve ormanların 

2B`ler Satışta! 
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korumasız bırakılmasının yolunu 
açmakta, orman köylülerinin 
kalkınmasına değil daha da 
yoksullaşmasına neden olmakta, bir 
kısmının da kullanmakta olduğu 
arazilerini elinden almaktadır.

Diğer taraftan, 20 Ocak 2012 tarihinde 
TBMM`ye sunulan “Yabancıların 
Mülk Edinimi” ile ilgili yasa tasarısında 
“karşılıklılık ilkesi”nin kaldırılması 
ve planlı veya plansız alanlarda 600 
dönüme kadar yabancı kişilerin mülk 
edinimine izin verilmesi ile birlikte 
değerlendirildiğinde, bu tasarının, 2B 
arazilerinin yabancı kişi ve şirketlere 
de satılabilmesinin önünü açacağı 
görülmektedir. 

2B`ler Satışta!

2B arazilerinin satılmasını gündeme 
getiren “Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve 
Hazine Adına Orman Sınırları Dışına 
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile 
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun Tasarısı” Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’nca 1 Şubat 2012 
tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Söz 

konusu yasa tasarısı şu an TBMM Genel 
Kurulu gündemindedir. Bu konuda, 
Anayasa Mahkemesi`nin 1988`den bu 
yana konuya ilişkin bütün kararlarında, 
bu alanların satışa konu edilemeyeceği, 
orman alanlarının daraltılamayacağı 
ve yasa koyucunun, bu alanların 
kullanıcılarına veya başkalarına, hatta 
orman içi köyler halkına satılmasını veya 
bu amaçla devredilmesini sağlayacak 
bir düzenleme yapamayacağı yönünde 
hükümleri mevcuttur. Bu düzenleme 
ile yapılacak satışlar, açıkça “Anayasa`ya 
aykırılık” içerecektir.

Ayrıca bu tasarıyla eş zamanlı 
olarak Meclis`e sunulan ve genel 
kurulda görüşülmekte olan afet riski 
altındaki yapıların dönüştürülmesini 
amaçlayan “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı” da 2B alanlarını, 
orman ve meraları yerleşime açmayı 
öngörmektedir. 

Doğal, tarihi ve kültürel miraslarımıza 
saldırının giderek arttığı, yaşam 
alanlarımızın daraltıldığı günümüzde 
tasarının yasalaşması, orman işgallerine 
“af” çıkarmak, kaçak yapılaşmanın 

önünü açmak, gizli bir imar aff ını 
gündeme getirmek yanında, orman 
köylülerinin yaşam alanlarıyla beraber, 
geleceğini de tehlikeye atmak olacaktır. 
İmar Kanunu hükümlerinin yok 
sayılması ile de kentsel ve kırsal alanda 
çarpık yapılaşmanın önü açılacak, 
telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı 
gündeme gelecektir. 

“Bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini kaybetmiş alanların orman 
rejimi dışına çıkarılması” hükmünün ise 
bilimsel bir yaklaşım olmadığı açıktır. 

Yapılması gereken, giderek azalmakta 
olan orman, mera, tarım alanları gibi 
doğal varlıkların rant uğruna tasfiye 
edilmesi değil, korunarak ve geliştirerek 
topluma geri kazandırılmasıdır. 
Yapılması gereken, ülke varlığı ve yaşam 
alanlarımız olan 2B arazilerinin satışı ile 
bütçeye yama yapılması değil, üretim 
ekonomisinin hayata geçirilmesidir.

Gelecek kuşaklara karşı bu tarihsel 
görevde herkese sorumluluklar 
düşmektedir.

Saygılarımızla… HKMO
Mayıs 2012

Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 

16.05.2012 tarihinde TBMM`de 

görüşülerek yasalaştı. Yasayla birlikte, 

ülkemiz topraklarında görülmemiş 

oranda bir “rant” ve “yağma” 

döneminin hukuk dışı, anti demokratik 

bir yöntemle başlatılmak istendiği 

anlaşılmaktadır.

Topraklarımızın yüzde 65’i 

(nüfusumuzun yüzde 71’i) 1. ve 2. 

derece deprem bölgesi içerisinde yer 

almakta, 3. ve 4. derece deprem bölgeleri 

de dikkate alındığında topraklarımızın 

yüzde 92’sinin deprem tehlikesi içinde 

bulunduğu bilinmektedir.

Türkiye’de, 74 milyon vatandaşımız 

toplam 19 milyon “bina stoku” içinde 

yaşamaktadır. Bu binaların 9 - 11 

milyonu can ve mal güvenliği açısından 

sakıncalı ve 14.8 milyon yapı ise 

“kaçak”tır. Bu yapıların, % 40’ı projesiz, 

% 67’si ise projesine uygun yapılmamış 

ve iskan ruhsatı al (a)mamış yapılardır.

Bu yapıların yenileme çalışmaları 

için 400 milyar doların üzerinde bir 
fi nansman gereksinimi olduğu yasanın 

gerekçesinde ifade edilmişti. 

Yasanın uygulamaya geçilmesiyle birlikte 

yukarıdaki rakamlara bakıldığında 

büyük bir toplumsal ve hukuksal kaosun 

ortaya çıkacağı açıktır. Yasa, Anayasa’nın 

yaşam ve konut hakkını düzenleyen 

55. ve 56. maddelerini ihlal ettiği gibi 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

(özel yaşam ve aile yaşamına saygıyla 

ilgili) 8. Maddesinin ihlali anlamına da 

gelmektedir.

Bu uygulamada mağdur olacak kişiler, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

AİHM’in, 24 Nisan 2012’de “Yordanova 
Davası” diye bilinen, Bulgaristan 

ile ilgili bir davada verdiği kararı 

emsal göstererek, tazminat davaları 

açabilecekler, kamuyu büyük tazminatlar 

ödemeye mahkum edebileceklerdir.

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 
Kanun” Yeni Bir “Afet Riski” Yaratacaktır!
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Ayrıca, yürürlükte bulunan 3194 

imar, 4342 mera, 3621 kıyı, 5403 

toprak yasaları gibi bir çok yasa, bu 

yasa karşısında “uygulan (a)mayacak 

mevzuat” haline gelmekte, yerel 

yönetimlerin yetkileri ise büyük oranda, 

valilikler aracılığıyla Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile TOKİ’ye devredilmek 

istendiği görülmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

olarak, tüm ülkenin imar ve yapılaşma 

faaliyetlerini baştan aşağı değiştirecek 

böylesine önemli bir yasa çıkarılırken, 

uluslararası sözleşmelerde ve Anayasa’da 

belirtilen barınma hakkının temel insan 

hakkı olduğu kabul edilerek, denetimsiz 

ve ruhsatsız yapılaşmayı kolaylaştıran 

düzenlemeleri ortadan kaldıracak ve afet 

riskine karşı alınması gereken önlemleri 

demokratik, bilimsel ve insanı merkeze 

alan bir anlayışla ele alacak bir yöntem 

ve anlayışla davranılmasını yasa tasarı 

aşamasında defalarca dile getirmiştik.

Ne var ki yasanın birinci dereceden 

muhatabı olan yerel yönetimlerin, 

meslek Odalarının ve üniversitelerin 

görüşünün alınmamasının yanında, 

TBMM’de ilgili komisyonlarda bile 

tam görüşülmeden Genel Kurul’a, 

Van Depremi’ni fırsata çevirircesine 

getirilmesi ve sonuçta alışılageldiği 

üzere geceyarısı, büyük bir hızla 

yangından mal kaçırır gibi yasalaşmasını 

HKMO olarak kamuoyunun dikkatine 

sunuyoruz.

Yasaya göre:

- Yasa, uygulamada, TMMOB’a bağlı 

meslek Odalarından, kent nüfusuna 

göre çok düşük oranda sayı verilerek 

“kayıtlı bilirkişi” talep etmekte, ancak 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kayıtlı 

değerleme uzmanlarına (SPK’dan 

belge alanların hemşire ve öğretmen de 

olabildiği göz ardı edilerek) sınırlama 

getirilmemektedir.

• “Rezerv yapı alanı” tanımı yapılmakta, 

bu tanımda, Bakanlığa resen yapı alanı 

belirleme yetkisi tanınmaktadır. Bu 

tanımı yapmada Bakanlar Kurulu, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tek 

yetkili kılınmaktadır. Riskli yapıların 

tespitine yapılacak itiraz beş kişilik bir 

heyet tarafından karara bağlanacak, 

bu heyetin üyelerinin ikisi Bakanlıkta 

görevli kişiler, üçü ise Bakanlığın seçtiği 

öğretim üyeleri olacaktır.

• “Riskli alanlar”ın dışındaki yapılara 
da el atılmakta, “riskli yapılar dışında 

kalan diğer yapılar da” denerek, 

bakanlıkça “gerekli görülen” yapılar da 

“bu kanun hükmüne tabi kılınır” hale 

getirilmektedir.

• “Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan 

taşınmazlar”, “Bakanlığa tahsis veya 
devir edilebilir” veya “Bakanlığın talebi 

üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz 

olarak devredilebilir” denilerek kamuya 
ait hazine mallarının Bakanlık eliyle 
özel kişilere devri kolaylaştırılmaktadır.

• Bakanlıkça “riskli yapılar” olarak 

belirlenmiş taşınmazlar tam bir 

karantinaya alınmakta, “elektrik, su ve 
doğalgaz hizmetleri verilemez ve verilen 

hizmetler ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından durdurulur” kesin hükmü 

getirilmektedir. Bu durum bugüne dek 

yerel yönetimlerce uygulanan insancıl 
tavra aykırı olduğu kadar, uluslararası 
hukukun yukarıda anımsattığımız 
“konut hakkı” maddesine de aykırıdır.

• Riskli kabul edilen yapılarda yaşamını 

sürdüren insanlara, geçici konut 

veya işyeri tahsisi veya kira yardımı 

“yapılabileceği” ifade edilerek, bu 

yardım keyfi liğe terk edilmiştir. Bu esnek 

tavır, mağdur kişileri iktidarın insafına 

bırakacaktır.

• Kamulaştırma işlemlerini 

“hızlandırma” gerekçesiyle, “TOKİ 

veya İdare”, vatandaşın muvafakati 

aranmadan, “mirasçılık belgesi 
çıkartmaya, kayyum tayin ettirmeye 
veya tapuda kayıtlı olan son malike göre 

işlem yapmaya yetkili” kılınmaktadır.

• “Bakanlık, TOKİ ve İdare”, “riskli 
yapıların bulunduğu taşınmazlara 
ilişkin her tür harita, plan, proje, 
arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile 
toplulaştırma yapmaya yetkilidir” 

denmektedir.

• “Riskli” alanlardaki ve rezerv 

yapı alanlarındaki uygulamalarda 

faydalanılmak üzere “özel kanunlar ile 

öngörülen alanlara ilişkin bulunanlar 

da dahil, her tür ölçekteki planlama 

işlemlerine esas teşkil edecek standartları 

belirlemeye veya özel standartlar ihtiva 

eden planlar yapmaya”, “Bakanlık” 

yetkilendirilmektedir.
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• Yapılan devir işlemleriyle, 

“kamulaştırmaya dair ihtilafl ar 

hakkındaki dava ve takipler, sadece 

bedele ilişkin olarak yürütülür 

ve sonuçlandırılır” denerek, 

kamulaştırmalarda para ilişkisi 
dışında başka bir hukuki sürece izin 
verilmemektedir.

• “Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve 

yıktırma iş ve işlemleri ve değerleme 

işlemlerini engelleyenler hakkında” 

TCK’nin ilgili hükümleri gösterilmekte 

ve hiçbir insani diyaloğa yer 
verilmemektedir.

• Bu Kanun uyarınca yapılacak planların, 

yürürlükteki 3194 sayılı İmar Kanunu 

hükümleri dahil olmak üzere, imara 

ilişkin hükümler ihtiva eden bütün 
mevzuat kısıtlamalarına “tabi olmadığı” 
belirtilerek, yürürlükteki yasalar yok 
sayılmaktadır.

• Turizmi Teşvik Kanunu, Boğaziçi 

Kanunu, Zeytincilik Kanunu, Orman 

Kanunu, Mera Kanunu, Toprak Koruma 

ve Arazi Koruma Kanunu, Askeri Yasak 

Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 

Kıyı Kanunu gibi temel yasalar hiçe 

sayılarak, bu ve “diğer kanunların”, 

tasarıdaki maddelere “arazi kullanımı 

bakımından uygulanmasını engelleyici 

hükümleri ve diğer kanunların bu 

kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz” 

denerek, tüm rant alanlarının akıbeti bu 
tasarıya bağlanmaktadır.

• Yasanın 16. maddesi, İskân Kanunu’na 

ek madde ekleyerek, “afet riski veya 

fen ve sanat-sağlık kurallarına aykırılık 

nedeniyle veya Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek özel proje alanlarında 

yapılacak iskan çalışmalarının orman 
veya mera vasıfl ı alanlarda” da 

yapılacağını belirtmektedir. Böylece 
tasarı, orman ve mera vasıfl ı alanları da 
yerleşime açmayı öngörmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanının yukarıdanberi 

anlatılan gerçekler ışığında yasayı 

imzalamayarak yeniden görüşmek üzere 

TBMM’ye göndermesini istiyoruz.

Basına, kamuoyuna ve üyelerimize 

saygıyla duyururuz.

HKMO
Mayıs 2012

“Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 

3 Mayıs 2012 tarihinde Meclis Genel 

Kurulu’nda onaylanarak yasalaştı. 

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. ve 

36. maddelerini yeniden düzenleyen 

bu yasanın getirdiği en önemli 

değişikliklerden biri, yabancılara mülk 

ve toprak satışında “karşılıklılık” esasını 

kaldırmasıdır. Buna göre, hangi ülke 

vatandaşlarına veya ticari şirketlere 

taşınmaz satılacağı, Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenecektir. Aynı maddede 

yapılan bir diğer önemli değişiklikle, 

yabancıların edinebilecekleri taşınmaz 

miktarı kişi başına 2,5 hektardan 30 

hektara çıkarılmış, “ülke menfaatlerinin 

gerektirdiği hallerde” Bakanlar Kurulu 

bu miktarı 60 hektara çıkarabilmeye 

yetkili kılınmıştır. Ayrıca yabancıların 

edinebilecekleri taşınmazlar ve 

sınırlı ayni hakların toplam alanı, 

özel mülkiyete konu alanlar için ilçe 

yüzölçümünün yüzde 10’una kadar 

varabilecektir.

Bu yasanın getirdiği en tehlikeli 

değişiklik ise, yabancı şirketlerin mal 

edinimini düzenlemektedir. Buna göre, 

yabancı ülkelerin kanunlarına göre 

kurulmuş ve uluslararası kuruluşların 

yüzde elli veya daha fazla oranda 

hissesine sahip oldukları Türkiye’de 

kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, 

taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak 

edinebilecek ve kullanabileceklerdir. 

Şirketlere, “ana sözleşme” gibi muğlâk 

bir sınırlama dışında bir miktar 

sınırlaması, bu şirketlerin yatırım yapma 

sorumluluğu ve bu yatırımların kontrolü 

yahut sınırlaması görülmemektedir. 

Şirketler sonsuza dek yaşamazlar. Şirket 

tasfiye olunca şirketin yabancı ortakları 

taşınmazın sahibi olmaya devam 

edecek midir? Bu konuda bir açıklık 

ve sınırlama getirilmemiştir. Ayrıca 

yabancılar sadece işyeri ve konut değil, 

isterlerse arazi de satın alabileceklerdir.

Bilindiği üzere Türkiye, Lozan 

Antlaşması sonrası kapitülasyonların 

Osmanlı Devleti de Toprak Satmaya Başlamıştı!
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kaldırılmasının yanında, yabancıların 

mülk edinimini, Tapu Kanunu, Köy 

Kanunu ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Kanunu’nda belirtilen yasalarla 

düzenlemiştir. İlk defa 1984’te bu 

kanunlarda değişikliğe gidilmiş ve Özal 

Hükümeti döneminde İstanbul’da Sevda 

Tepesi, Suudilere satılmıştır. Neo-liberal 

uygulamaların bir uzantısı olan bu ilk 

hamlenin ardı kesilmemiş ve 1986, 

2003, 2006 ve 2008 yıllarında, ilgili 

yasada değişiklik yapılmasını hedefl eyen 

tasarılar TBMM’ye sunulmuştur. 

Buna karşın, Anayasa Mahkemesi, bu 

yasaları iptal etmiş ve “karşılıklılık” 

ilkesini korumuştur; yabancıların mülk 

ediniminin belli sınırlamalar dâhilinde 

yapılmasını düzenlemiş ve toprak 

satışında 2,5 hektar sınırını muhafaza 

etmiştir. Siyasal iktidarın yaklaşık on 

yıldır peşine düştüğü bu proje, bugün en 

uç haliyle yeniden karşımıza çıkmıştır.

Oysa mevcut durumda yabancı gerçek 

ve tüzel kişiler 81 ilimizin tümünde 

zaten toprak satın alabilmektedir. Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20 Ocak 

2012 tarihinde açıkladığı rakamlar 

değerlendirildiğinde, karşımıza şöyle bir 

tablo çıkmaktadır: Türkiye’de yabancılara 

satılan toprakların toplam miktarı 136 

milyon 530 bin metrekare civarındadır. 

1934’ten 2002’ye kadar 11 milyon 961 

bin 565 metrekare satış yapılmışken, 

geri kalan kısım 2002’den 2011’e kadar 

geçen sürede gerçekleşmiştir. Yani, 80 

yılda satılan toprak parçasının neredeyse 

10 katı son 10 yıl içerisinde satılmıştır. 

Ayrıca 30 Kasım 2002 ve 30 Kasım 

2011 tarihleri arasında ülkemizde 96 bin 

735 adet taşınmaz, 103 bin 809 gerçek 

kişiye satılmıştır. Aynı tarihler arasında 

ülkemizde 13 bin 486 adet taşınmaz, 

tüzel kişilere (şirket, banka, yabancı 

temsilcilikler ve 4875 sayılı yasaya 

tabi olan yabancı sermayeli şirketler) 

satılmıştır. Bu taşınmazların toplam alanı 

30 milyon 447 bin 810 metrekaredir. 

Bu süre içerisinde, sermayesi kısmen ya 

da tamamen yabancılara ait olan ancak 

ticaret siciline kayıtlı olduğu için yabancı 

sayılmayan şirketlere satış konusunda da 

rekor kırılmıştır. Bu statüdeki 2 bin 567 

kişiye, toplam 13 bin 391 adet taşınmaz 

satılmıştır.

Meclis’te kabul edilen bu yasa, 

karşılıklılık hükmünü kaldırarak, 

yabancılara toprak satışını, önüne 

geçilemez bir hale sokacaktır. Mevcut 

durumda 62 ülke ile karşılıklılık 

uygulaması varken ve bu uygulamaya 

rağmen süreç Türkiye aleyhine 

işlemekteyken, şimdi tüm ülkelere, 

özellikle de “yatırım gücü yüksek!” 

Suudi Arabistan, İran ve Birleşik Arap 

Emirlikleri gibi ülkelere taşınmaz mülk 

edinimi yolları da açılacaktır.

Bu anlayışın Osmanlı’nın 1868’de 

imzaladığı “İstimlâk Nizamnamesi”ne 

benzediğini, yabancılara taşınmaz 

ve toprak satışının, sonuçta 

işgali de getirdiğini anımsatmak 

isteriz. Osmanlı’nın, yabancılara 

borçlanmasından iki yıl sonra alelacele 

uygulamaya koyduğu toprak satışı 

politikası, bugünün Türkiye’sinde 

yeniden karşımıza çıkmıştır. Bilinmelidir 

ki; Osmanlı’nın çöküşü yıllarında, 

topraklar elden çıkınca, “egemenlik” 

de gitmişti. Ekonomik olarak dışa 

bağımlılık, siyasi olarak bağımlılığı da 

doğurmuştu.

Unutulmamalıdır ki, topraklarımız 

öncelikle bu ülkede yaşayan tüm 

insanların ortak varlığıdır. Topraklarımız, 

hem bir üretim faktörü hem de milli 

bir servettir, kuşaklara bırakacağımız bir 

emanettir. Dünya nüfusunun artması, 

kent-taşra dengesinin bozulması ve 

aşırı betonlaşma ile beraber, kentlerin 

yaşanılmaz hale geleceği ve gerek 

yaşam alanı olarak gerekse de gıda 

üretim faktörü olarak topraklarımızın 

hayati değer kazanacağı görülmelidir. 

Devlet, ortak varlığımızı satmakla değil, 

Anayasa’nın 23. ve 56. maddelerinde 

belirtildiği üzere, sosyal ve ekonomik 

gelişmeyi sağlamakla, ülkenin her 

kaynağını ziraat ve sanayi açısından 

değerlendirmekle ve halkın yararına en 

iyi şekilde kullanmakla görevlidir.

Sattığımız topraklar için yarın pişman 

olmadan, bu girişimden hemen 

vazgeçilmelidir. Çünkü fabrikalardan 

tarım arazilerine varıncaya dek üretim 

araçlarının mülkiyetini yabancılara 

devretmiş bir millet, egemenliğini de 

tehlikeye atmış demektir.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın söz konusu 

yasayı bu çerçevede hakiki bir sağduyu 

ile değerlendirmesini ve Meclis’e geri 

göndermesini önemle talep ediyoruz.

Basına ve kamuoyuna önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

HKMO
Mayıs 2012
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Yanlış ekonomi politikalarının bedeli 
emekçilerin omuzuna yıkılmak 
istenmektedir...

Bir ülkede gerçek demokrasinin ölçütü, 

o ülkedeki ulusal gelirin ülke nüfusuna 

paylaşımındaki adaletle doğru orantılıdır. 

Bu adaletli paylaşımın ise ancak hukuk 

devleti ilkesinin kabul edilmesi ve 

örgütlü toplumla sağlanabildiği sayısız 

tarihsel deneyimle kanıtlanmıştır.  

Ülkemiz, ne yazık ki sanayileşmesini ve 

demokratikleşmesini tamamlayamamış 

ve haftada 1 milyar dolar borç faizi 

ödemek durumunda olan bağımlı bir 

ülke konumunda kalmıştır. Dışarıdan 
nasıl gelirse gelsin mantığıyla “sıcak 
para” bağımlısı haline getirilmiş bir 
ekonominin en küçük krizde faturayı 
emekçilerin sırtına vuracağı açıktır. 

1970 yılında çalışma yaşamını ve temel 

sendikalar mevzuatını düzenleyen 274 

sayılı İş Yasası ve 275 sayılı Sendikalar 

Yasasıyla DİSK ve temel işçi hakları 

tasfiye edilmeye çalışılmıştı. Bu 

yasa 168 fabrikada 150 bin işçinin 

direnişine neden olmuş, direnişe polisin 

müdahalesi sonucu 3 işçi ölmüş, 200’den 

fazla işçi yaralanmış, sıkıyönetim ilan 

edilmiş ve yüzlerce sendikacı “12 Mart” 

mahkemelerinde yargılanmıştı. 5 bine 

yakın işçi ise işten atılmıştı. Yasayı iki yıl 

sonra Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. 

Bu direnişten 42 yıl sonra bugün, 

emekçilere ve işçi haklarına yönelik 

saldırılar değişik biçimlerde sürmektedir. 

TBMM gündeminde bulunan ve 

Türkiye çalışma yaşamında, bugüne 

dek hiç görülmemiş uygulamalara 

neden olacak yasa tasarıları, “Toplu İş 
İlişkileri Kanun Tasarısı” ve “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanun Tasarısı”  “Kriz ve 
işsizliğe çare” olacağı propagandasıyla 

yasalaştırılmaya çalışılmaktadır. “Kısmi 
süreli iş sözleşmesi”ni öngören 

“esnek çalışma yöntemi” ve “yaptığın 
işe göre ücret”, “kiralık işçi” ve 

“kıdem tazminatı” düzenlemesini 

içeren bu yasalar emekçilerin en 

önemli kazanımlarını yok etmeyi 

amaçlamaktadır.

Siyasal iktidar, en küçük bir hak arama 

eylemini bile yasaklamakta, yabancı 

ve yerli tekellere ülke kaynaklarını ve 

birikimlerini devreden sermayeden yana 

yanlış ekonomi politikalarının yükünü 

emekçilere ödetmekte ve sürekli gündem 

yaratmaktadır.

Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 2011 verilerine göre,  iş 

bulma şansını yakalamış emekçi sayısı 

10 milyon 430 bin civarındadır. 

Sendikalaşma oranı ise 1950’den sonraki 

en düşük seviyededir ve % 70’i asgari 

ücretle çalışmaktadır.

Bugün, TOGO işçilerinin grevi, işten 

çıkarılan 305 HAVA-YOL üyesi işçinin 

geri alınması için “iş yavaşlatma eylemi” 

gibi direnişler genişleyerek ve dayanışma 

bilinci daha da artarak sürmektedir. 

Yağma ve talan ekonomisi hiç bir hukuk 

kuralını tanımamaktadır. Dünyada 

eşi benzeri görülmemiş biçimde 

bir karar olan “Yargı Kararlarının 
Uygulanmamasına İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı” 12 Haziran 2012 

günü Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Buna göre, Kuşadası Limanı ve Çeşme 
Limanı, Eti Alüminyum A.Ş., SEKA 
Balıkesir Kağıt İşletmesi, TÜPRAŞ’ın 

özelleştirilmesinin, Ortaçağ yönetim 

biçimlerindeki gibi  hiçbir yargı kararı 

olmadan gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.  

Uygulanan yanlış ekonomi 
politikalarında yolun sonu 
görülmüştür. Uygulamalarıyla ülke 

ekonomisini daha da dışa bağımlı hale 

getiren siyasal iktidarın geldiği nokta, 

grev yasağı, engelleme gibi bilinen klasik 

uygulamalardır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

olarak gerçek demokratik, bağımsız bir 

Türkiye için  “örgütlü” bir toplum ve 

“hukuk devleti” olma gerçeğini bir 

kez daha anımsatıyor ve yasal haklarını 

kullanarak direnen tüm emekçilerin 

yanında olduğumuzu bildirmek 

istiyoruz.

Basına ve kamuoyuna önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

“15-16 Haziran” Direnişinin Temsilcileri Emekçilerin Yanındayız... 

HKMO
Haziran 2012

Kararlı ve bilinçli yürüyüș 15-16 Haziran direniși
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HKMO
Haziran 2012

Samsun ilimizde geçtiğimiz günlerde 

yaşanan yoğun yağışlar sonrası oluşan sel 

nedeniyle 6’sı çocuk olmak üzere toplam 

11 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. 

Üzüntülüyüz. 

Öncelikle belirtmeliyiz ki; Samsun 

ilimizdeki aşırı yağışlar sonrası oluşan 

selin, Mert Irmağı taşkınına yol açması 

bir afet değildir. Bunu afete dönüştüren 

şey bilimsel verilerin göz ardı edilmesidir.

Yapılması gerekenler yapılmazsa 

felaketler de kaçınılmaz olur. 

Bunu bilimsel veriler ile donatarak 

defalarca belirttik ve ilgilileri uyardık. 

Ülkemizde yaşanan afetlerin felaketlere 

dönüşmemesi için öneri ve uyarılarımızı, 

en son olarak Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün kapatılması gündeme 

geldiğinde yaptığımız basın açıklamaları 

ile kamuoyuna duyurduk. 

Ne yazık ki uyarılarımızın tersi yapıldı. 

Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak 

için doğal bitki örtüsünün, özellikle de 

ormanların korunması gerekirdi. Tersi 

yapıldı. KORUNMADI, ÜSTELİK 
2B YASASI İLE ORMANSIZLAŞMA 
TEŞVİK EDİLDİ. 

Yerleşim yerlerinin dere yatakları ve sel 

bölgelerinin dışına çıkartılması gerekirdi. 

Tersi yapıldı. İMARA AÇILDI. 

Akarsu yataklarının temizlenmesi ve 

genişletilmesi gerekirdi. Tersi yapıldı. 

DARALTILDI.

Bu yanlışlar sadece Samsun ilimizde 

değil, ülkemizin her yerinde yapıldı 

ve yapılmaktadır. Görünen o ki; 

yetkililer yaşanan acılardan yeterince 

ders çıkarmamıştır. Hala ormanlarımız 

daraltılmaktadır, dere yatakları imara 

açılmaktadır ve hatta imara açılan bu 

yerler kentlerin cazibe merkezleri haline 

getirilmektedir.

Bilindiği gibi, hemen hemen her yıl 

ülkemizin değişik bölgelerinde sel 

felaketleri can ve mal kayıplarına neden 

olmaktadır. Daha dün gibi hatırladığımız 

17 Ağustos 2009’da Bartın, Ordu ve 

Artvin’de, 9 Eylül 2009’da İstanbul 

İkitelli’de, 27 Ağustos 2010’da Rize’de 

onlarca can ve çok büyük miktarda 

mal kaybına neden olan sel felaketleri 

maalesef yetkilileri uyarmaya yetmemiş 

görünmektedir. 

Samsun`da, Mert Irmağı yatağında 

kentsel yenileme (gecekondu dönüşüm) 

projesi kapsamında yapılan konutlar 

TOKİ tarafından inşa edilmiştir. Bu 

taşkın alanını imara açanlar, konutlara 

ruhsat ve iskan verenler, denetleyenler, 

hem kişi hem de kurum olarak, yaşanan 

afetin, can ve mal kayıplarının birinci 

derecede sorumlularıdır. Sorumluların 

derhal hesap vermesi gerekir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

olarak, Samsun’da yaşanan su taşkını 

nedeniyle can ve mal kaybı yaşayan 

yurttaşlarımız için üzüntü duyduğumuzu 

belirtiyor, bu olayların bir daha 

yaşanmamasını umuyor ve yetkilileri 

tekrar tekrar uyarıyoruz: Kentlerimizi 

bilimsel veriler ışığında, çağdaş kent 

yönetimi anlayışıyla yönetmeye davet 

ediyoruz.

Rantınız Batsın!
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Sevgili Arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere, Yönetim Kurulumuz 23 

Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda 

konu ile ilgili olarak 447 sayılı kararı 

almıştı:

“Emeğin bayramı 1 Mayıs’ın diğer emek 

ve meslek örgütleri ile birlikte başta 

İstanbul Taksim Meydanı’nda olmak 

üzere tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, 

buna yönelik yapılacak miting, basın 

açıklaması vb. etkinliklerde bağlı 

birimlerimizin ve üyelerimizin katılımları 

ile yer alınmasına, örgütlü olduğumuz 

il ve ilçelerde, 1 Mayıs’ın kutlanması 

için yapılacak çalışmaların İl/İlçe 

Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla 

yürütülmesine karar verildi.”

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB, başta İstanbul Taksim olmak 

üzere ülkenin tüm 1 Mayıs alanlarında,

Emperyalizme bağımlılık temelinde 

kamu yönetiminin yeniden 

yapılandırılması sürecinde çıkarılan 

KHK’lar ile meslek alanlarımızın ve 

örgütümüz TMMOB’nin teslim alınmak 

istenmesine,

Neo-liberal politikalar ile kentlerimizin, 

kıyılarımızın, ormanlarımızın, 

akarsularımızın, tarım alanlarımızın, 

doğal, kültürel ve tarihi mirasımızın, 

kamusal değerlerimizin sermayenin 

talanına açılmasına,

Ülkemizin NATO Füze Kalkanı 

Radar Sistemi ile ABD üssü 

haline getirilmesine, Suriye’yi işgal 

politikalarına ve emperyalizm ile her 

türlü bağımlılık ilişkilerine,

4+4+4 yasası ile eğitimin özelleştirilmesi, 

piyasanın ucuz iş gücü ihtiyacının 

karşılanması ve sömürüye rıza gösterecek 

dindar bir nesil yetiştirme planlarına,

Kıdem tazminatının kaldırılmasına, 

özel istihdam büroları ve bölgesel asgari 

ücret uygulamasına, taşeronluğa, esnek-

güvencesiz ve kuralsız çalışmaya, iş 

cinayetlerine, sahte sendika yasasına, 

sağlığın ticarileştirilmesine,

Kürt sorununda baskı ve şiddete dayalı 

politikalara; gazetecilere, öğrencilere, 

sendikacılara ve seçilmişlere karşı 

uygulanan baskı, gözaltı ve tutuklama 

furyasına, özel yetkili mahkemelere 

ve terörle mücadele yasasına; Kadın 

cinayetlerine, tacize, tecavüze ve şiddete, 

karşı, emekçilerle omuz omuza yerini 

alacaktır.

Sevgili Arkadaşlar,

AKP’nin mesleğimizi ve örgütümüz 

TMMOB’yi yeniden yapılandırma 

politikaları karşısında boyun eğmeden 

Oda Genel Kurullar sürecimizi 

demokrasi şöleni olarak gerçekleştirmeye 

devam ediyoruz.

Genel Kurullar sürecimiz içerisinde 

TMMOB’nin mücadele çizgisini 

bilinçlerimizde ve yüreklerimizde 

yeniden ürettik. Güç biriktirdik, 

güç topladık, yenilendik. Şimdi, 

Genel Kurullar süreci boyunca ortaya 

çıkardığımız enerjiyi 1 Mayıs alanlarına 

taşıma zamanı.

Emekten ve insandan yana tavır alan 

bir meslek örgütünün kadroları olarak, 

her zamankinden daha dik ve her 

zamankinden daha kararlı bir şekilde, 

“sömürüye, zora ve zulme karşı, gün 

birlik, mücadele ve dayanışma günüdür” 

diyerek 1 Mayıs’ta İKK’larımızın olduğu 

her yerde, dost emek - meslek örgütleri 

ve demokrasi güçleri ile birlikte yan 

yana, omuz omuza alanlarda olacağız.

Bize, hepimize, İl/İlçe Koordinasyon 

Kurullarımıza, Oda, Şube ve Temsilcilik 

Yönetim Kurullarımıza şimdi bir büyük 

görev düşüyor.

Şimdi görevimiz; örgütlü üyelerimiz ile 

birlikte 1 Mayıs’ta ülkenin her yerinde 

TMMOB pankartlarımızı açmak ve 

emeğin bayramını emekçilerle ve emek 

dostları ile birlikte alanlarda kutlamak.

Haydi, emeğin birlik, mücadele, 

dayanışma gününü kutlamaya.

Haydi, 1 Mayıs alanlarına.

Haydi, 1 Mayıs’a.

Yaşasın 1 Mayıs

Mehmet Soğancı
TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı

1 Mayıs İle İlgili Olarak TMMOB Örgütlülüğüne

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü dolayısıyla 27 Nisan 2012 tarihinde 
TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı. 



50 TMMOB Güncesi
Harita Bülteni Haziran 2012

Toplumsal Yaşamın Bilimsel-Teknik 
Ölçütlere Göre Düzenlenmesini 
Savunmaya Devam Edeceğiz !

1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan 

ve 23 Odanın üst birliği olan TMMOB, 

kökleri 1900’lü yılların başına dayanan 

bir örgütlenme ve mücadele geleneğinin 

ürünüdür. TMMOB ve bağlı Odaları, 

bir yandan meslek-meslektaş haklarını 

koruyup geliştirirken, diğer yandan 

bilimsel-teknik mesleki bilgi birikimini 

ve örgütsel gücünü kamu ve toplum 

yararına sunmak için faaliyet yürüten ve 

yasal dayanağını Anayasa’nın 123, 124, 

135. maddelerinden alan kamu kurumu 

niteliğinde, kamu tüzel kişiliğine sahip 

meslek kuruluşlarıdır ve yerinden 

yönetim esasına dayanırlar.

Bilinen bu gerçeklere rağmen, 7, 8 ve 9 

Mayıs 2012 tarihli Bugün Gazetesinde 

yayınlanan “Odalara da Reform Şart” 
, “Reform Talebine Destek Yağdı” ve 
“Meslek Odalarına Reform Yolda” 

manşetleri altında kamuoyunu yanlış 

bilgilendirmeye yönelik sözde “haber” 

ve yorumlar yer almıştır. Odalarımıza 

ve Birliğimize saldırı niteliğinde olan 

bu “haberlerle”, kamuoyu nezdindeki 

saygın konumumuza gölge düşürülmeye, 

mesleki faaliyetlerimiz hakkında 

kuşku uyandırılmaya ve karalamaya 

çalışılmaktadır.

Meslek camiamızdan dahi olmayan bir 

takım kişilere ve adı belirtilmeyen bir-

iki mühendise dayandırılan “haberler” 

ve yorumlar sübjektif bir kurgu ile 

oluşturulmuştur.

Bu “haberlerin” neden yapıldığını 

değerlendirirken Bugün gazetesinin 

sahibinin kim olduğunun bilinmesinde 

fayda vardır.

Gazetenin sahibi, Koza davetiye işi ile 

başlayıp, Eti-Gümüş ihalesine giren, 

ardından Bergama Altın Madenlerini 

Normandy Madencilik’ten devralan 

kişidir. TMMOB’nin Bergama’daki altın 

arama ve çıkarma faaliyetleri nedeniyle 

davalık olduğu Koza Grubunun 

sahibidir. Bu nedenle Bugün gazetesinde 

bu tür haberlerin yayınlanması çok da 

şaşırtıcı olmamıştır.

Söz konusu gazetenin haberlerinde 

Odalarımızın Bakanlıkların verdiği 

yetkiyle ya da yerel yönetimlerle 

yaptıkları protokoller kapsamında 

yürüttüğü LPG sızdırmazlık kontrolleri, 

asansör periyodik kontrolleri gibi 

çalışmaları sorun oluşturuyormuşçasına 

sunulmuştur. Bu durum en hafif tabirle 

vermekte olduğumuz kamusal hizmete 

saygısızlıktır. Zira Odalarımız bu 

kontrolleri, “hizmetin niteliğini artırma” 

amacıyla yapmaktadır.

“Haber” içeriğinde “Meslek odaları; 

üye olma zorunluluğu, aidatları, keyfi 

uygulamaları, denetim yetersizliği gibi 

nedenlerle tartışma konusu olmaya 

devam ediyor” ifadelerine yer verilerek 

sanki kamuoyunda Odalar hakkında 

bir tartışma varmış gibi gerçek dışı bir 

izlenim yaratılmaktadır. Oysa, kamu 

kurumları dışında özel sektörde çalışan 

mühendislerin Odalara üye olma 

zorunluluğu; kamu düzeni ve toplumun 

can ve mal güvenliği açısından uzmanlık 

gerektiren işlerdeki proje onayı, belge 

alma zorunluluğu ve tüm bu işlemler için 

alınan bedeller, Yasa ve Yönetmeliklerle 

belirlenmiştir.

Dünya genelindeki uluslararası 

meslek örgütlerinde de, meslek 

mensupları meslek odalarına üye olmak 

zorundadırlar. Gelişmiş demokrasilerde 

mühendislik, mimarlık veya şehir 

plancılığı gibi her biri ayrı bir bilim dalı 

olan, belirli ilkelere göre uygulanması 

gereken mesleklerin, denetim, mesleki 

yeterlilik gibi kamu sağlığını ve 

güvenliğini güvence altına alan süreçlerle 

birlikte işletilmesi gerektiği bilinmekte, 

mesleklere ve meslek örgütlerine böyle 

bir anlayışla yaklaşılmaktadır.

Söz konusu “haberler”de TMMOB 

ve bağlı odaların gelirlerine yönelik 

kurumlarımızı karalamayı amaçlayan 

mesnetsiz ve yanlış görüşlere yer 

verilerek, varlığı anayasa ile güvence 

altına alınmış kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı 

zamanda meslektaşlarına ve topluma 

22 Oda Başkanından Kuşatmalara Karşı Duruş

Bugün gazetesinde 4 gündür TMMOB`ye ve bağlı Odalarına saldırı niteliğinde ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik 

yayınlanan haberler üzerine TMMOB`ye bağlı 22 Oda 10 Mayıs 2012 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi. 22 Odanın imza 

attığı metni TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı okudu.
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hizmet veren kuruluşlar olduğu gerçeği 

örtbas edilmektedir.

TMMOB ve bağlı Odaları birer 

ticarethane ya da şirket değildir. Binlerce 

mühendise, mimara ve şehir plancısına 

hizmet veren Odalarımızın hizmetleri 

karşılığında gelir elde etmesi olağandır. 

Odalarımızın dönemsel çalışma raporları 

gelirlerimizin ve giderlerimizin tüm 
açıklığıyla ortaya konulduğu yazılı 
kaynaklardır. Sanıldığı gibi kozmik 
odalarda saklanmayıp tüm üyelerimizin 
bilgi edinme hakkı saklıdır.

Odalarımızın gelir giderlerinin Genel 
Kurullarda bir sayfa olarak çıkarıldığı 
gibi ahlaksız bir yorumun kabul edilmesi 
mümkün değildir. Gerçek haberciler 
için, kendi denetim mekanizmalarının 
yanı sıra ilgili Bakanlıkların mali ve 
idari denetimine de açık olan, bütçesi 
bakımından şeff afl ığı ve açıklığı ilke 
edinmiş olan Odalarımızın mali 
raporlarına erişim son derece basit ve 
kolaydır. Ancak doğru bilgi vermek için 
öncelikle “Haberler”e imza atanların 
“doğru habercilik” anlayışına ve “mesleki 
etik değerlere” sahip olmaları gerekir.

Yine aynı “haber”lerde TMMOB ve 
bağlı Odalarımızın işleyişine müdahale 
edilmekte, siyasi iktidar eliyle birliğin 
daha sembolik ve işlevsiz hale getirilmesi, 
yeniden yapılanma gibi önerilere de yer 
verilmektedir.

TMMOB ve bağlı Odaları olarak, bu 
tür art niyetli tutumlarda asıl olarak 
neyin hedefl endiğini çok iyi bilmekteyiz. 
Plansız ve denetimsiz hareket eden 
özel sektöre karşılık, insan hayatını 
merkeze alan, meslek etiğini ve mesleğin 
bilimsel esaslara uygun olarak hayata 
geçirilmesini savunan kurumlarımız, 
önünde hiçbir engel görmek istemeyen 

bir anlayış tarafından “engel” olarak 

görülmektedir.

Oysa bizler yine bilmekteyiz ki, katliam 

gibi iş cinayetlerinin sorumlusu bu 

anlayıştan başka bir şey değildir. 

Mesleklerimiz insan hayatıyla ilgilidir, 

insan hayatını ve kamu yararını savunan 

kurumlarımızın “ideolojik” bulunması, 

ancak ve ancak “ideolojik” bir yaklaşımı 

benimseyenler tarafından yapılabilecek 

bir yorumdur. Bu anlamda Liberal 

Düşünce Topluluğunun “liberalizm” 

gibi bir ideolojinin penceresinden 

mesleklerimize ve meslek odalarımıza 

yönelik yorumlarını ve çalışmalarını 

nesnel bulmamız mümkün değildir. 

Aynı ideolojinin mensuplarının meslek 

odalarının birer sivil toplum kuruluşu 

haline getirilmesini savunması da 

şaşırtıcı değildir. Zira sivil toplumdan 

anlaşılan kendilerinin de ifade ettiği 

üzere “apolitik” olmak, eleştirmemek 

ve koşulsuz bir şekilde itaat etmektir. 

Meslek odalarının kamu kuruluşu 

niteliğinin ortadan kaldırılmasını 

savunmak, mesleklerin kimi bilimsel 

esaslara uygun bir şekilde, insan 

hayatının değeri üzerine kurulan 

bir etik anlayışla icra edilmesinin 

bir kamu görevi olduğunu inkâr 

etmektir. Bu anlamda mesleğimizin 

icrası, kamu sağlığını, hayatını ve 

yararını ilgilendirdiğinden kamu 

niteliği taşımaktadır. Aksini savunmak 

ilkesizliğin ilke edinilmesi anlamına 

gelmektedir ve “bırakınız yapsınlar” 

anlayışıyla kamu sağlığını ve güvenliğini 

hiçe saymaktır.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 

hizmetleri; çevre ve kentleşme 

politikalarının dinamik güçlerinin 

başında yer alırlar. Ciddi bilim-

teknik politikaları, olağan koşullar ve 

toplumsal bir kalkınma perspektifi 

içinde mühendislik, mimarlık, şehir 

plancılığının yeri, konumu vb. böyledir, 

böyle olmalıdır. Ancak Türkiye’nin 

kalkınma dönemlerinde belirli bir yeri 

olan meslek disiplinlerimiz bugün 

bilimsel gereklerden hızla uzaklaşan 

bir tarzda ve çok yönlü olarak 

etkisizleştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya 

çalışılmakta, mesleki deformasyon, 

işsizlik ve yoksullukla yüz yüze 

getirilmektedir.

Öyle ki meslek disiplinlerimiz yakın 

dönemin ekonomi politikalarına bağlı 

olarak siyasi iktidarlar tarafından ikinci 

plana itilmiş, bazı alanlardaki yetkiler 

uluslararası sermaye kuruluşlarına 

devredilmiş, bazı alanlar neredeyse 

ortadan kaldırılmış; mühendislik, 

mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin 

ana sektörleri kamusal fayda anlayışından 

çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, 

ticarileştirmenin arpalıkları haline 

getirilmiştir.

Kentler rantlara göre şekillendirilmekte, 

plansızlık egemen kılınmaktadır. Çalışma 

yaşamı, mühendislik bilimlerinin 

uygulanması gereken işçi sağlığı ve 

iş güvenliği önlemlerinin dışında 

tutulmaktadır. İnsanca barınma hakkının 

ve deprem gerçeğinin gerektirdiği, 

yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su 

kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi 

alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir 

plancılığının mesleki denetim, periyodik 

kontrol, ölçüm vb. bilimsel-teknik 

kriterleri devre dışı bırakılmaktadır.

Son yıllarda yapılan mevzuat 

değişiklikleri ile meslek disiplinlerimizin 

uygulama alanları daraltılmıştır. Bunlara, 

son bir yıl içinde çıkarılan Kanun 

Hükmünde Kararnameler (KHK) 

ile yeni halkalar eklenmiş ve kamu 

yönetiminin tekelci/otoriter nitelikte 

yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, gerek 

mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 

gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa 

ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak 

bir şekilde iktidar bürokrasisi tarafından 

düzenlenmesi öngörülmüş ve bu yönde 

adımlar da atılmıştır.

Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare 

Hukuku çerçevesinde merkezi idare 

ile özerk yerinden yönetim kuruluşları 

arasında olması gereken vesayet 

denetimini aşan, tekelci, otoriter bir 

yönetim anlayışının ürünü olarak 

bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin 

özerkliğini ortadan kaldırmakta, 

bazılarını da doğrudan bakanlık 

bünyesine almaktadır. Ana amaç, 

mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 

meslek örgütlerinin yürüttüğü kamusal 

hizmetleri, kamu otoritesi yoluyla 
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serbestleştirip, piyasaya sunmak ve rant 

alanlarına dönüştürmektir.

Demokrasiden yürütme erkinin 

tahakkümünü anlayanların, meslek 

örgütlerini ve sivil toplumun “apolitik” 

olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal 

iktidarın güdümünde çalışmalar 

yürütmesini savunanların, kamu 

yararını, halk sağlığını ve can güvenliğini 

sermayenin önünde bürokratik engeller 

olarak görenlerin TMMOB ve bağlı 

odalarını hedef tahtasına oturtması bizler 

için olsa olsa bir onurdur.

TMMOB ve Odalarımızı karalama, 

yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş iç 

işleyişimiz hakkında yanlış kanılara 

sebebiyet verme ve kuşku uyandırma 

içerikli bu “haberler”e yönelik örgütlü 

üyemiz ile birlikte gereken mücadeleyi 

vereceğimizi ve yargı işlemlerini 

başlattığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaları, ülkeye, 

topluma, mesleğe ve meslektaşlarına 

ilişkin sorumluluklarını aynı anlayışla 

yürütme kararlığındadır.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü

• Çevre Mühendisleri Odası

• Elektrik Mühendisleri Odası

• Fizik Mühendisleri Odası

• Gemi Makinaları İşletme 
Mühendisleri Odası

• Gıda Mühendisleri Odası

• Harita Ve Kadastro Mühendisleri 
Odası

• İç Mimarlar Odası

• İnşaat 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

• Orman Mühendisleri Odası

• Petrol Mühendisleri Odası

• Peyzaj Mimarları Odası

• Şehir Plancıları Odası

• Tekstil Mühendisleri Odası

• Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, Bugün gazetesinde 7 

ve 8 Mayıs 2012 tarihlerinde yayımlanan 

haberler üzerine 8 Mayıs 2012 tarihinde 

bir basın açıklaması yaptı.

 

Bugün Gazetesi TMMOB Hakkında 

Yaptığı Yalan Ve Gerçek Dışı Haberle 

Hangi Provokasyonun Peşinde?

7 Mayıs 2012 tarihli Bugün gazetesinde 

“Odalara da Reform Şart” başlığı, 

yine gazetenin bugun.com.tr internet 

sitesinde “Meslek Odalarında 

Denetimsiz Saltanat” başlığı ile 

Birliğimizi ve bağlı odalarımızı gerçek 

dışı mesnetsiz şekilde suçlayan ve yalanla 

dolu bir haber yayımlanmıştır. Gazete 8 

Mayıs 2012 tarihli nüshasında da benzer 

içerikli yayınını sürdürmüştür.

Bergama’daki altın arama ve çıkarma 

faaliyetleri nedeniyle davalık olduğumuz 

Koza Grubunun sahibi olduğu 

Bugün gazetesinde bu tür haberlerin 

yayınlanması bizim açımızdan çok da 

şaşırtıcı olmamıştır.

Bugün Gazetesi’nin TMMOB’ye ilgisi 

nereden geliyor?

Bugün Gazetesi’nin sahibi, Koza 

Davetiye işi ile başlayıp, Eti-Gümüş 

ihalesine giren, ardından Bergama Altın 

Madenlerini Normandy Madencilik’ten 

devralan kişidir. Yani kağıtla başlayıp, 

gümüş ve 50 milyon dolarla 820 milyon 

dolarlık altın madeni sahibi olmuştur.

Bergama Altın Madeninde yabancı 

şirketlerin aşamadığı sorunları 6 

ayda nasıl aştınız sorusuna, verdiği 

yanıtta “Yabancılar ilk geldiğinde 

bölge insanlarını incitmişler, Afrika 

gibi görmüşler. Ben onlara gerçeği 

anlattım. Bu orada yaratılan direnişi 

kırdı” (Vatan Gazetesi 28 Mayıs 2007) 

diyebilmektedir. Oysa satın aldığı gazete 

ve televizyonlar aracılığıyla Bergama’da 

hukuk mücadelesi verenler ve çevreciler 

deyim yerindeyse “linç” edildi. Yerli 

bir şirketin altın madenini işlettiğine 

inandırılan halk, Koza Altın İşletmeleri 

TMMOB`den Basın Açıklaması
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A.Ş’nin % 60 oranındaki ortağının 

Amerikan sermayeli olduğunu Çevre ve 

Orman Bakanlığı’nın soru önergesine 

verdiği yanıtla öğrenebilmiştir.

TMMOB ve Odaların, Bergama-Ovacık 

altın madeninin işletilmesine ilişkin 

ürettiği bilimsel raporlar, açmış olduğu 

davalar nedeniyle Koza Altın İşletmeleri 

Anonim Şirketi rahatsız olmaktadır. Yöre 

halkının direnişini kırmakla övünen 

grup, anlaşılan odur ki, TMMOB’yi 

de “reform” yoluyla etkisiz bırakmak 

istemektedir. Daha önce de gerek web 

sitelerinde gerekse Bugün gazetesinde, 

televizyonlarında TMMOB ve başkanına 

ağır ithamlar yöneltmişlerdir. Arkasından 

TMMOB’ye ticari itibarlarını sarstığı 

iddiasıyla tazminat davası açmışlardır. 

Gerek TMMOB gerekse Odalarımıza 

karşı açılan tazminat davalarını 

mahkemeler reddetmiştir.

Mahkemeler gerekçelerinde, 

“Davalı Meslek Odası Anayasa 

ve özel kanunlarda yazılı olduğu 

üzere derinliği ile ilgili konularda 

toplumu bilgilendirmek, kamuoyunu 

aydınlatmak, ülke yararına gerekli 

girişimlerde bulunmak ve meslek 

mensupları arasında koordine ve 

dayanışmayı sağlamak üzere örgütlenmiş 

bir anayasal kuruluştur. Davacı şirketin 

Bergama ilçesi Ovacık bölgesinde altın 

madeni çıkarması ve işletmesi ile ilgili 

kamuoyuna yansıyan lehte ve aleyhte 

birçok görüşler ve eleştiriler ve eylemler 

mevcuttur. Bunların her birinin haklılık 

ve doğruluk payları elbette tartışmaya 

açıktır... Davacı şirket kamuoyuna mal 

olan ve son yıllarda ülkemizde en çok 

tartışılan konulardan biri olan altın 

madeninin çıkarılması ve işletilmesi 

konusunda faaliyette bulunmaktadır. 

Madenin çıkarılması ve işletmesinde 

siyanür maddesinin kullanılmasından 

çevreye verdiği her türlü zarara kadar 

kamuoyunda birçok tartışmalar 

yapılmıştır. Davalı Odanın konuyla 

ilgilenmesi görüş beyan etmesi aynı 

zamanda yasal yükümlülüğüdür.” 

diyerek, mahkemelerin gerek gazetede 

haber yapanlar, yaptıranlar, gerekse 

İhracatçı Birlikleri Başkanı, Türkiye 

Teknik Elemanlar Başkanı ve Gemi 

Mühendisleri Odası Başkanının 

bilgisinin önünde olduğunu 

göstermişlerdir. Bugün gazetesinde ve 

internet sitesinde yazılanlar aslında 

“Haber” adı altında örgütümüze yapılan 

alçak bir saldırıdır. TMMOB bu ülkenin 

mühendis ve mimarlarının örgütüdür. 

Uluslararası sermaye ve işbirlikçi sermaye 

ortaklarının “sermayelerine sermaye 

katmak için” ulusal kaynakları sınırsızca 

kullanmalarına aracı olmayacaktır.

Bugün gazetesinin yaptığı yayıncılık, 

Birliğimizi ve bağlı odalarımızı 

işlevsizleştirmek, yeniden şekillendirmek 

ve yandaş meslek örgütü yapmak 

için yürütülen politikaların bir 

uygulamasıdır. Örgütümüzü teslim alma 

yolunda kullanılan “maşa”ların çaresizlik 

içerisinde geldiği son noktadır.

Bilmediğiniz TMMOB’yi size bir kez de 

biz anlatalım:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği (TMMOB) Anayasa’nın 135. 

maddesinde tanımlanan, 6235 sayılı 

Yasayla kurulmuş kamu kurumu 

niteliğinde bir meslek örgütüdür. Bir 

yandan üyelerinin hak ve çıkarlarını 

korur, bir yandan da meslek alanları 

ile ilgili ülke gerçeklerini, sorunlarını, 

çözümlerini kamuoyu ile paylaşır.

TMMOB meslek alanlarıyla ilgili 

gelişmelerin ve politikaların sosyal, 

siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını 

derinlemesine kavrar, yorumlar ve 

toplumu bilgilendirir. İnsana karşı yanlış 

yapan merkezi ve yerel iktidarı uyarır. 

“Kral çıplak” demekten hiç çekinmez. 

Kimseye diz çökmez, boyun eğmez.

İlkeleri vardır bu örgütün:

TMMOB ve bağlı Odaları;

Mesleki demokratik kitle örgütüdür. 

Demokrat ve yurtsever karakterdedir. 

Emekten ve halktan yanadır. Anti-

emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni 

teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin 

karşısındadır. Siyasetin dar anlamını 

aşar, yaşamın her olayını siyasetle 

ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan 

hakları ihlallerine karşıdır, insanlık 

onurunun korunmasından yanadır. 

Örgütsel bağımsızlığını her koşulda 

korur, gücünü sadece üyesinden ve 

bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve 

meslektaş sorunlarının, ülkenin ve 

halkın sorunlarından ayrılamayacağını 

kabul eder. Politikanın oluşturulmasında 

ve uygulanmasında demokratik 

merkeziyetçi yöntemleri uygular. 

Karar alma süreçlerinde demokratik ve 

katılımcıdır. Bağlı Odaları ile birlikte 

mühendis, mimar ve şehir plancılarının 

meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve 

halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme 

ve demokratikleşme alanlarında 

durum tespitleri yapar, politikalar 

ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin 

demokratikleşmesi için çaba sarf 

eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik 

çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. 

Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil 

toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik 

işbirliği içerisindedir.

Yalanlarınız ve provokasyonunuz 

bizi yolumuzdan döndürmeye ve 

bu ilkelerimizden taviz verdirmeye 

yetmeyecektir. Bunu iyi biliniz.

Mehmet Soğancı

TMMOB 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

(HKMO) Anayasanın 135.Maddesi 

ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği yasasına göre 

1954 yılında kurulmuş kamu kurumu 

niteliğinde bir meslek odasıdır. Bugün 

kayıtlı üye sayısı 11 bine ulaşmıştır. 

HKMO kuruluş yılından günümüze, 

daima aklın ve bilimin ışığında yürümeyi 

ilke edinmiş bir kurumdur. Bilimi, 

teknolojiyi ve mühendisliği insanlık 

adına, ülkemizin kalkınmasında ve 

gelişmesinde toplum yararı yönünde 

kullanmayı görev olarak görmüş bir 

kurumdur.

HKMO’nın yaklaşık 60 yıldır bu 

anlayış ve bilinçle gerçekleştirdiği 

bilimsel ve teknik etkinliklerin, 

değerlendirmelerin, tespitlerin ve 

yayımladığı raporların her geçen gün 

gerekliliği ve doğruluğu görülmektedir. 

Meslek alanından hareketle, bugüne 

kadar “Özelleştirmeler”,”Yabancılara 

toprak satışı”, “2B alanların satışı “, “Afet 

riski altındaki alanların dönüştürülmesi” 

konularında olduğu gibi ve buna benzer 

pek çok konuda HKMO toplumu 

uyarma ve bilgilendirme konusunda pek 

çok etkinlik yapmıştır.

Yakın geçmişte çıkarılan bir KHK 

ile TMMOB ve meslek odalarının 

Bakanlığın birer alt birimi olarak 

kurgulandığı görüldü. Anayasa’nın 

135. maddesi yürürlükte ve 6235 

sayılı TMMOB yasası mevcut iken 

Anayasa’ya ve Yetki Yasası’na aykırı bu 

tavır TMMOB ve bileşeni Odalarımız ve 

geniş toplum kesimlerince büyük tepki 

topladı. Gelişmiş demokrasilerin olmazsa 

olmazlarından sivil toplum örgütleri, 

meslek örgütlerinin bağımsızlığını 

ortadan kaldırıp yürütmeye bağlamak da 

herhalde bizdeki ileri demokrasiye uygun 

düşmektedir.

HKMO mesleki ve toplumsal görevlerini 

başarıyla yerine getirirken maalesef 

kendi üyeleri tarafından bile zaman 

zaman siyaset yapmakla suçlanabilmiştir. 

HKMO mesleki sorunların ülke 

sorunlarından ayrı düşünülemeyeceğini 

düşünmektedir.

HKMO sınırlı bütçe olanaklarına 

rağmen diğer Odalara örnek olmuş her 

yıl düzenlemiş olduğu bilimsel ve teknik 

kurultaylar, sempozyumlar,kongreler,ça

lıştaylarla sanki bir üniversiteymişçesine 

ülkemizin bilim dünyasına da büyük 

oranda katkıda bulunmaktadır. Ayrıca 

üniversite öğrencilerine yönelik olarak 

Öğrenci kurultayları ve her iki yılda bir 

düzenli olarak yaptığı Genç Haritacılar 
Günleri ve her yıl düzenlediği Yaz 
Eğitim Kamplarıyla Anadolunun dört 

bir yanından Harita Mühendisliği 

Bölümü ve yakın diğer mühendislik 

öğrencilerine yönelik tamamlayıcı 

nitelikteki teknik ve uygulamalı eğitim 

ve atölye çalışmaları yapılmakta, 

bununla birlikte ülkemizde ve dünyada 

yaşanılmakta olan ekonomik, sosyal ve 

kültürel gelişmelere ilişkin konunun 

uzmanlarıyla tartışma, değerlendirme ve 

bilgi paylaşımıyla geleceğe dair değerler 

hakkında bilinçlendirmeyi, birlikte 

planlama, karar alma, üretim, yönetim 

ve paylaşma sürecini yaratmaları, 

mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal 

gelişmeleri birlikte değerlendirmeleri, 

geleceğe yönelik umutlarını diri 

tutmaları ve yaşamla güçlü bir bağ 

kurmalarına katkı verilmesinin üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca bu kamplarda 

sosyal, kültürel, toplumsal ve mesleki 

alanlarda; akademisyenlerin, gazeteci 

ve sanatçıların, bürokrat, belediye 

başkanları ve siyaset adamlarının 

da katılımıyla güncel ve toplumsal 

gelişmeler, ekonomik, sosyal ve kültürel 

sorunların da ele alındığı söyleşiler, 

konferanslar, paneller ve forumlar, 

spor turnuvaları, yarışmalar, teknik ve 

kültürel geziler ile öğrencilerin atölye 

çalışmalarını içermektedir. Bu yaz da 25 

Ağustos-2 Eylül 2012 tarihleri arasında 

genç haritacıları İzmir –Dikili’de 

ağırlamayı bekliyor.

HKMO’nın sınırlı bütçesiyle yapmış 

olduğu bu tür etkinlikler diğer meslek 

odaları tarafından da ilgiyle izlenilmekte 

ve takip edilmektedir. HKMO bu 

alanın da öncüsü olmuş durumdadır . 

HKMO bugüne kadar gerek mesleki 

alanlarımızda ve gerekse sosyal ve 

toplumsal alanlarda çalışmalarını ilkeli 

ve onurlu bir şekilde sürdürmüştür. Biz 

de kendilerini bu onurlu yürüyüşlerinde 

kutluyoruz.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  
Bilime ve Eğitime Destek Veriyor

HKMO bir meslek Odası olmanın yanısıra her yıl düzenlediği bilimsel ve teknik kurultaylar, 
sempozyumlar,kongreler ve çalıştaylar ile ülkemizin bilimine de katkıda bulunmaktadır.

Prof. Dr. Sebahattin Bektaş
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Ard arda meclise gelen ve mesleğimizi, 

ülkemizin geleceğini yakından 

ilgilendiren “2B” alanlarının yeniden 

düzenlenmesi ve “Yabancılara Toprak 

Satışı”, mera alanlarının kullanımı ile 

ilgili yasalar üzerine, Oda Başkanımız 

Ali Fahri Özten, Kanal B’de Yayınlanan 

“Habercinin Saati” Programının 

konuğuydu.

19 Nisan 2012’de Meclis Genel 

Kurulu`nda yapılan değişikliklerle 

kabul edilerek yasalaşan kamuoyunda 

“2B” olarak adlandırılan orman vasfını 

yitirmiş Hazine arazilerinin satışını 

öngören yasayla ilgili konuşan Özten, 

Türiye’nin genel ekonomik ve siyasi 

yapısını değerlendirerek konuyla ilgili 

Odamızın görüşlerini dile getirdi.

Sayın Özten, Osmanlı’nın “Muhteşem 

Süleyman” tarafından Fransızlara verdiği 

Kapitülasyonlar’ın yabancılara ticaret 

alanında verilmiş tavizlerle ilgili ilk 

anlaşma olduğunu, bu anlaşma ve diğer 

Bugün gelinen noktada ekonomik 

kaygılarla hareket edildiğini, tarihten 

ders çıkarılmadığını anlatan A. Fahri 

Özten, ülke tüketim ekonomisinden 

kendi öz kaynaklarıyla üretim 

ekonomisine geçmediği sürece 

yabancılara toprak satışının, mera 

alanlarının yapılaşmaya açılarak 

kiralanmasının, “2B” alanlarının satışının 

da bu sürece bir katkı sağlamayacağı, 

tam tersine, ülke kaynaklarının halkın 

ve toplumun yararları yönünde 

kullanılması gerektiğini ve bu alanların 

su, temiz hava, tarım alanları gibi yaşam 

alanlarımızın temelini oluşturduğunu 

söyledi.

Odamızın HKMO’nun bu konuda 

çalışmalarının sürdüğünü ve bundan 

sonra da sürdüreceğini vurguladı.

ülkelere taviz anlaşmalarıyla Osmanlı 

halkının ticaretten uzaklaştığını, 

yoksul düştüğünü, Kırım Savaşı’nda 

ilk kez dışarıdan, İngilizler’den de borç 

alındığını vurguladı. Borç almanın daha 

sonra toprak satışına dönüştüğünü 

vurgulayan Özten, bunun da Osmanlı’yı 

Duyun-i Umumiye kuruluşundan ve 

uygulamalarından kurtaramadığını 

söyledi. 1913 yılına gelindiğinde 

İzmir ve Ege bölgesinin tüm verimli 

arazilerinin 1/3’ünün yabancıların elinde 

olduğunu anlattı.

Önceki Dönem Oda Başkanımız Ali Fahri Özten Kanal B`de Yayınlanan 
“Habercinin Saati” Programının Konuğuydu

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş, “Değerleme 
Uzmanlığı” Konusunda Demeç Verdi “Taşınmaz 
Değerleme ve Kadastro Sempozyumu” Ulusal 
Kanal’a Haber Oldu

HKMO
Nisan 2012

Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü ortak çalışması olan “Arazi 

Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve 

Kadastro” konulu sempozyum, 22-23 

Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara’da 

yapıldı.

Ulusal Kanal “Ana Haber”de geniş 

bir biçimde görüntülü olarak yer alan 

haberde, Oda Başkanımız Ertuğrul 

Candaş’la sempozyum salonunda 

yaptıkları röportajın da tamamı 

yayınlandı.

“Değerleme”nin ülkemizde “sorunlu 

bir alan” olduğu saptamasından sonra 

“kimin ne yaptığı, hangi standartlarla 

yaptığı, neden yaptığı bilinmemektedir” 

diyen Oda Başkanımız Ertuğrul 

Candaş’ın şu sözleri haberde yer aldı:

“Toprak konusu çok önemli bir 

konudur. Dikili alanların tespiti 

yapıldı. Bunların hangi değerden nasıl 

satılacağı konusunda kamuoyunu tatmin 

etmeyen sııkıntılar meydana geldi. 

Sermaye şirketleri bu alanları kapatmaya 

çalışmaktadır. SPK’nın taşınmaz 

değerlemesi uzmanlarıyla ilgili hiçbir 

sınır çizmemesi bütünlisanslara 5 dersi 

verdikten sonra belge vermesi zaten bu 

aylanda yaşanan en büyük sıkıntılardan 

biridir. 

Uzman kişilerin bu sürece mutlaka 

katılması gerekir. SPK üzerinde her 

değerlemeci bu işin bize göre en yetkin 

insanları değildir.” 
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TMMOB Adana İl Koordinasyon 

Kurulunca 15 Mart 2012 tarihinde 

“Kentsel Dönüşüm Çalıştayı” 

düzenlenmiştir. Odamızın aktif olarak 

katıldığı çalıştaya TMMOB’ne bağlı 

diğer Odalarda destek vermiştir. 

Çalıştayda “Kentsel Dönüşümün 

Hukuksal Boyutu” konulu oturumunda 

Odamızın Mesleki Uygulamalar ve Yasal 

Temeller Komisyonu Başkanı Namık 

Gazioğlu Başkanlık görevini üstlenmiştir.

Çalıştayda 7 adet masa grubu 

oluşturulmuş olup tüm masalarda 

meslektaşlarımız görev almıştır. 

Kentsel dönüşümün hukuksal 

boyutlarının tartışıldığı 1. Masada Şube 

Başkanımız Hasan Zengin Kentsel 

Dönüşüm Projelerinin Fiziki Boyutu 

konulu, 2. Masada, Seyhan Belesiyesinde 

görev yapan meslektaşlarımız Murat 

Özdemir, Çukurova Belediyesinde görev 

yapan meslektaşımız Suat Bayseçkin ve 

Yüreğir Belediyesinde görev yapan Bora 

Tulunay görev almıştır. 

Kentsel Dönüşüm Projeleri (olumlu/

olumsuz örnekler) konulu 6. Masada 

Trabzon Belediyesinde görev yapan 

meslektaşımız Özer İskender görev 

almıştır. 

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Altyapı 

ve Ulaşım uygulama projeleri ve 

uyuşumu konulu 7. Masada Odamız eski 

Yönetim Kurulu üyesi İlyas Küçüktopana 

görev almıştır. Yazılı ve görsel basının da 

yakından takip ettiği Çalıştayın Sonuç 

Bildirgesi www.tmmob.org.tr sitesinde 

yayınlanmıştır.

Çalıştay ile ilgili olarak basına bildiri 

sunan Şube Başkanımız Hasan Zengin 

bildirisinde özetle;

Adana’da planlama uygulama süreçleri, 

Adana’da yapılan önemli planlama ve 

uygulama çalışmaları, 75. Yıl Orman 
Alanı ve Fuar Alanı, Seyhan Baraj 
Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
imar rantı konularına vurgu yaparak 

“Kentsel dönüşüm ülkemiz için ve 

Adanamız için gereklidir. Ancak kentsel 

dönüşümden önce Adana da bahsetmeye 

çalıştığım planlama ve uygulama 

süreçlerinde yaşanılan olumsuzlukların 

süratle ortadan kaldırılabilmesi için 

Adananın yeniden planlanması 

gerekmektedir. Yeniden yapılacak olan 

planlarda siyasi ve ekonomik rant 

belirleyici olmamalıdır” konularına 

değinmiştir. Bildirinin son bölümünde 

Adana’da yapılması gereken planlama 

ve uygulama çalışmalarında Odamızca 

üzerinde durulan konular sıralanmıştır. 

Bu konular:

• Planlama süreçleri şeff af 

olarak işletilmeli, Planlama ve 

uygulamalar sivil toplumun, meslek 

Odalarının katılımı ve denetimiyle 

gerçekleştirilmelidir.

• Nazım planlar hiçbir şekilde tadilat 

yapılmayacak yeniden ele alınarak 

hazırlanmalı, nazım plana uygun 

olarak hazırlanan uygulama imar 

planları da zorunlu kalmadıkça 

değiştirilmemelidir.

• İmar planları uygulamalarının 

safhasında üretilen parselasyon 

planları ve eklerinin bir sureti Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odasına 

gönderilmelidir.

• Adana’da yapılacak herhangi 

bir yatırım için yapılan plan 

değişikliklerinde kentin var olan 

doğal güzelliklerinin tahrip edilmesi 

yerine yeni bir değer üretilerek 

değişiklikler yapılmalıdır.

• 75. Yıl Cumhuriyet Alanında ve fuar 

alanında bulunan hak sahiplerinin 

mağduriyetleri giderilmelidir

• 13 Eylül 2006 tarih 10966 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen 

“Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası” Seyhan Baraj 

Gölü ile Çatalan Baraj Gölü arasına 

kaydırılmalıdır.

• Yapılacak olan imar planı 

uygulamalarında vatandaşın mülkiyet 

ve konut edinme hakkına saygı 

gösterilmelidir.

• Planlama ve sonrası yapılan İmar 

Planı uygulaması süreçlerinde önemli 

olan “Bilirkişilerin” Bağlı meslek 

odalarının eğitim süreçlerinden 

geçmiş üyelerden seçilebilmesi 

sağlanmalıdır. 

Kentsel Dönüşüm 
Çalıştayı

Harita mühendisliği uygulamaları 

kapsamında mesleki yazılımların tanıtımı 

etkinliklerinden olan Belsiscad yazılımı 

eğitimi 04.08/06/2012 tarihinde 

Şubemizde yapılmıştır. Verilen eğitim 

sonrasında katılımcılara sertifika 

verilmiştir. 

Yazılım Eğitimi
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Danışma Kurulu 
Toplantısı

HKMO Adana Şubemizde 05.04.2012 

tarihinde “Danışma Kurulu” 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 

İl-İlçe Temsilcilerimiz, Temsilci 

Yardımcılarımız, Şube Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve Komisyon üyelerimiz 

HKMO Adana Şube Yönetim Kurulunca 

09.05.2012 tarihinde Adana Merkez 

Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığı 

ziyaret edilmiştir. Belediye Başkanı 

Ahmet Zenbilci’nin mekanında 

yapılan görüşmede öncelikle Sarıçam 

Belediyesinin planlama ve uygulama 

süreçlerinde yaşadığı sorunlar 

konuşulmuştur. Şubemizce, planlama 

süreçlerinde yaşanılan olumsuzlukların 

sadece Sarıçam Belediyesinin değil 

Adana’nın temel sorunu olduğu, 

HKMO Adana Şubemizce 10.05.2012 

tarihinde “Planlı Alanlar Yönetmeliği” 

konulu toplantı yapılmıştır. Toplantıda, 

03 Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Planlı Alanlar Yönetmeliğinde 

yapılan değişiklikler, yapılan toplantıda 

üyelerimiz ile tartışılmıştır. Odamızın 

yoğun emek sarf ettiği Planlı Alanlar 

Yönetmeliğinin mesleğimiz açısından 

bir kazanım olduğu planlama ve 

uygulama süreçlerinin son evresi olan 

yapılaşmadaki denetimsizliği ortadan 

kaldırdığı toplantıda ağırlıklı olarak 

vurgulanmıştır. 

planlama ve uygulamaların eksik ve 

yanlış olarak gerçekleştirilmesinin 

Adana’nın ekonomik sosyal, kültürel vb. 

gelişimini de olumsuz yönde etkilediği 

belediye başkanı ve yetkililere iletilmiştir. 

Toplantının son bölümünde, Oda olarak 

tüm süreçlerde Belediyemizin yanında 

olacağımız konusuna vurgu yapılarak, 

Odamızca yapılan mesleki denetimlere 

Belediyelerinde yardımcı olması 

gerektiği, bu doğru biçimde yapıldığı 

takdirde uygulamalarda var olan çokça 

hatanın ortadan kalkacağı konusunda 

Şube görüşümüz Sayın Başkana 

iletilmiştir. 

Toplantı sonunda Sayın Başkan 

mesleğimiz ile ilgili tüm uygulamalarda 

Odamız ile dayanışma içinde olacağı 

mesleki denetim konusunda da her türlü 

yardımı yapacaklarını bizlere bildirmiştir.

katılmışlardır. Şube Başkanımız Sayın 

Hasan Zengin’in açılış konuşmasından 

sonra Danışma Kurulu üyelerimizce 

oluşturulan gündem dahilinde toplantı 

sürdürülmüştür. Toplantı gündemi, 

Adana Şubemizin geçmiş dönem 

çalışmaları, önümüzdeki dönem çalışma 

programı, yeni çıkan mesleğimiz ile 

ilgili yazılımlar şeklinde düzenlenmiştir. 

Toplantı süresince üyelerimizden gelen 

sorular, yorumlar ve katkılar şubemizce 

kayıt altına alınmıştır. 

Sarıçam Belediye 
Başkanlığı’na Ziyaret

Planlı Alanlar Yönetmeliği 
Toplantısı

Yapı Denetim Firmaları 
İle Toplantı

HKMO Adana Şubemizde, 

Adana’da faaliyet gösteren Yapı 

Denetim Kuruluşları ile bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 08.06.2012 tarihinde 

Şube hizmet binamızda yapılan 

toplantıda, Tapu Planları Tüzüğü, 

Aplikasyon Projesi , Fenni Mesuliyet 

ve Yapı Denetim Kuruluşlarının 

durumları konuşulmuştur. Mesleğimiz 

ve meslek alanlarımız için verimli geçen 

toplantıda Şube Yönetim Kurulumuzca 

Aplikasyon Projesinin yapım aşamaları, 

Fenni Mesuliyet uygulamaları ve 

karşılaşılan sorunların yanında Yapı 

Denetim Kuruluşlarının karşılaştıkları 

sorunlar konuşulmuştur. Yapı Denetim 

kuruluşları yaşadıkları önemli sorunları 

toplantıda dile getirmişlerdir. Bu 

sorunlar, subasman kotundan dolayı 

belediyelerde uzun surelerdir bekleyen 

projeler, aplikasyonlardaki farklılıklar, 

grafik kadastro yapılan yerlerdeki 

projeler olarak ortaya konulmuş ve 

tartışılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adana 

İl Müdürlüğü, Yapı Denetim Birimi 

Müdürü Mehmet Akbal’ın da katıldığı 

toplantı sonunda bir sonraki toplantının, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adana İl 

Müdürlüğü toplantı salonunda yapılması 

düşüncesiyle toplantı sona ermiştir. 
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Şubemizce Meslektaşlarımızın mesleki 

bilgi ve deneyimlerini arttırmak 

amacıyla eğitim etkinliklerimiz 

çerçevesinde; 14 - 18 Mayıs 2012 

tarihleri arasında TMMOB Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Meslek 

İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) de 

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 

olarak, Şube etkinlik alanımız içerisinde 

faaliyete geçen Lisanslı Harita ve 

Kadastro Mühendislik Büroları 

(LİHKAB) ile 6 Nisan 2012 tarihinde 

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi 

Aydınlanmanın gülen yüzü Haldun 

Özen’i, aramızdan ayrılışının 10. yılında 

kabri başında andık...

5 Mayıs 2012 tarihinde, Ankara Şube 

Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 

Dr. Haldun Özen’in eşinin ve dostlarının 

da katılımıyla gerçekleşen bu anma 

toplantısında yapılan konuşmalarla, 

değerli hocamız bir kere daha hatırlandı 

ve kendisinin yeri doldurulamayacak bir 

değer olduğu tekrarlandı.

Şubemizce meslektaşlarımızın mesleki 

bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla 

eğitim etkinliklerimiz çerçevesinde 5 - 6 

Mayıs 2012 tarihleri arasında TMMOB 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi 

(MİSEM) de Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(Temel - Orta Düzey) 

Eğitimi 14 üyemizin katılımıyla 

düzenlenmiştir.

Eğitime katılan üyelerimize ve 

eğitmenimiz HKMO Ankara Şube Yedek 

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Duygu 

Karaca’ya HKMO Ankara Şubesi ve 

üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunarız.

Mapınfo Eğitimi 8 üyemizin katılımıyla 

düzenlenmiştir.

Eğitime katılan üyelerimize ve 

eğitmenimiz Sayın Kıvanç Özyıldırım’a 

HKMO Ankara Şubesi ve üyelerimiz 

adına teşekkürlerimizi sunarız.

(Misem) de değerlendirme toplantısı 

düzenlenmiştir.

Toplantıda, LİHKAB’ların kuruluşundan 

bugüne gelinen süreç ile birlikte, 

uygulamada karşılaşılan problemler 

ve çözüm önerilerine yönelik neler 

yapılabileceği hususlarında katılımcılar 

görüşlerini iletmişlerdir.

Yazılım Eğitimi

LİHKAB Değerlendirme Toplantısı

Dr. Haldun Özen Anıldı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Temel - Orta Düzey) Eğitimi

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 

olarak Şube etkinlik alanı içerisinde 

bulunan il/ilçe temsilcileri ile birlikte 12 

Mayıs 2012 tarihinde Meslek İçi Sürekli 

Eğitim Merkezi (MİSEM)’de toplantı 

düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun temsilciliklerden 

beklentileri ve temsilcilerin karşılaştığı 

sorunlarla ilgili görüş alışverişinde 

bulunuldu. Temsilcilerimizin şube 

adına hareket ettikleri vurgusu yapılarak 

duyarlı davranılması istendi.

Temsilciler Toplantısı
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Şubemizce meslektaşlarımızın mesleki 

bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla 

eğitim etkinliklerimiz çerçevesinde; 

28 Mayıs - 1 Haziran 2012 tarihleri 

arasında TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Ankara şubemizce SPK Lisanslama 

Sınavlarına hazırlık eğitimlerimiz 28 

Mayıs 2012 tarihinde başlamıştır. 

Eğitimler profesyonel eğitmenler 

tarafından Temel Finans Matematiği ve 

Gayrimenkul Değerleme Esasları İnşaat 

ve Gayrimenkul Muhasebesi dersleri için 

eğitim verilmektedir.

Eğitim Merkezi (MİSEM) de Belsiscad 

Eğitimi 5 üyemizin katılımıyla 

düzenlenmiştir.

Eğitime katılan üyelerimize ve 

eğitmenimiz Sayın Cavit Ant’a HKMO 

Ankara Şubesi ve üyelerimiz adına 

teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Ankara şubesi 

olarak, şube etkinlik alamız içerisinde 

bulunan delegelerimiz ile 11 Nisan 

2012 tarihinde Meslek İçi Sürekli 

Şubemizce meslektaşlarımızın mesleki 

bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla 

eğitim etkinliklerimiz çerçevesinde; 

7 - 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında 

TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli 

Eğitim Merkezi (MİSEM) de Coğrafi 

Bilgi Sistemleri (İleri Düzey) Eğitimi 15 

üyemizin katılımıyla düzenlenmiştir.

Eğitime katılan üyelerimize ve 

eğitmenimiz Sayın Türker Akbulut’a 

HKMO Ankara Şubesi ve üyelerimiz 

adına teşekkürlerimizi sunarız.

Eğitim Merkezi (MİSEM)’de toplantı 

düzenlenmiştir.

LİHKAB ve Büro Tescil Yönetmeliği ile 

ilgili olağan genel kurulda görüşülecek 

konular hakkında delegelerle görüş 

alışverişinde bulunuldu.

Delege Toplantısı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (İleri Düzey) Eğitimi

Mesleğimizin Tanıtımı

08.05.2012 tarihinde Yönetim Kurulu 

Üyemiz Ozan Özer ve Şube Müdürü 

Nihan Boztaş tarafından, Öğretmen 

Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi ziyaret 

edilerek üniversite sınavına girecek olan 

öğrencilere harita mühendisliği hakkında 

bilgi verildi.

Öncelikle kısa bir sunumla harita 

mühendisliğinin ne olduğu, 

niteliklerinin ve çalışma alanlarının neler 

olduğu, hangi üniversitelerde eğitiminin 

Mühendisleri Odası, kapsamlı bir şekilde 

öğrencilere tanıtıldı.

Karşılıklı soru cevaplarla geçen ziyaretin 

ardından öğrenci arkadaşlarımızı da 

ileriki süreçlerde aramızda görme 

temennisi ile okuldan ayrılındı.

Bizleri okullarına davet ederek 

mesleğimizin yeni kuşaklara da 

öğretilmesi için bizlere bu fırsatı 

sağlayan, Öğretmen Necla Kızılbağ 

Anadolu Lisesi’nin değerli müdürü ve 

öğretmenlerine teşekkürlerimizi sunarız.

verildiği anlatıldı. Sunumun ardından 

gösterilen mesleğimizin kısa tanıtım 

videosu ile harita mühendisliği ve Harita 

Yazılım Eğitimi

SPK Eğitimleri Devam Ediyor
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29 Şubat 2012 tarihinde, 11. Dönem 

Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 

Döşemealtı Belediye Başkanı Sayın 

Nurettin Tursun’u makamında ziyaret 

ettik. Döşemealtı Belediye Başkanı Sayın 

Nurettin Tursun, 11-12 Şubat 2012 

tarihlerinde gerçekleşen 11.Şube Olağan 

Genel Kurulu sonrasında Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 

Şubesinde yeni seçilen 11. Dönem Şube 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan 

Eciş ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik 

etti. 

Döşemealtı Belediye Başkanı Nurettin 

Tursun ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek, yeni yönetime başarılar 

diledi. Başkan Tursun konuşmasında, 

“Planlama çalışmaları için temel 

bilgiler üreten, yaşamsal alanlarımızı 

gelecek yıllara hazırlarken elbette 

sizlere büyük görevler düşmektedir. 

Yaşadığımız bilgi çağında, harita 

mühendislerimizin teknoloji ile iç içe 

olmaları ve yaptıkları çalışmalar ile 

modern yaşam alanlarımızın temellerini 

oluşturmaktadırlar. Bu anlamda 

sizlere büyük görevler düşmektedir. 

Çalışmalarınızda başarılar diler, yeni 

yönetimin kentimize hayırlı uğurlu 

olmasını dilerim.” dedi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş ise; ziyaretimizde hazır 

bulunan Başkan Yardımcısı olan 

Meslektaşımız Sayın Mutlu Arıca 

ile İmar ve Kentsel İyileştirme Şube 

Müdürlüğüne Meslektaşımız Sayın 

Mehmet Erdoğdu’nun atanmasından 

dolayı Döşemealtı Belediye 

Başkanı Sayın Nurettin Tursun’a 

Meslektaşlarımıza duyduğu güven ve 

mesleğimize verdiği önem için teşekkür 

ederek; Harita Mühendislerinin büyük 

bir gayret ve özveri ile çalıştıklarını 

belirterek, görevlerini hakkıyla yerine 

getirdiklerini söyledi. Ziyarette 2B 

çalışmaları hakkında konuşulurken, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş, 

2B sorununun çözülerek, ülkemizin 

gündeminden 2B problemini çıkaracak 

bir kanun taslağının oluşmasını ümit 

ediyoruz. Sorunun çözülmesi ile birlikte 

Antalya’da mülkiyet sorununun büyük 

oranda ortadan kalkacağına inanıyorum 

dedi. Şubemizin kuruluşunun 20.yılı 

olması sebebiyle yıl içinde çeşitli 

etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını 

söyleyerek bu etkinliklere katılımlarını 

ve desteklerini beklediklerini söyledi. 

Başkan Yardımcısı olan Meslektaşımız 

Sayın Mutlu Arıca ve İmar ve Kentsel 

İyileştirme Şube Müdürlüğüne atanan 

Meslektaşımız Sayın Mehmet Erdoğdu 

ile Tapu Sicil Müdürü makamlarında 

ziyaret edilerek görüş alışverişinde 

bulunuldu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Nurettin Tursun’a Ziyaret

11. Dönem Danışma Kurulu Toplantısı

Şubemiz meslek içi eğitim salonunda, 

03 Mart 2012 günü Danışma Kurulu 

Toplantısı meslektaşlarımızın katılımı ile 

gerçekleştirildi. 

Danışma Kurulu Toplantısının I. 

Bölümü, Şube Başkanı Ramazan 

Eciş’in açılış konuşmasıyla başladı. 

Başkan Eciş; Genel Kurulların 

yenilenme ve tazelenme için bir fırsat 

oluşturduğunu bu sebeple 10. Dönem 

Yönetim Kurulu’na mesleğimiz ve 

meslektaşlarımız adına yaptıkları 

hizmetler ve çalışmalar adına teşekkür 

etti. Daha sonra HKMO Antalya 

Şubesi 11. Dönem Çalışma Programı 

“Üyeler, Temsilcilikler ve Genel 

Merkezle İlişkiler”, “Komisyonlar”, 

“Kurumlar ile İlişkiler”, “Mesleki 

Etkinlikler”, “Mesleki Denetim”, “Sosyal 

Etkinlikler” ve “Oda Hizmet Binası” 

başlıkları altında Şube Yönetim Kurulu 

Yazman Üyesi Yakup Öztürk tarafından 

okundu ve Danışma Kuruluna katılan 

üyelerimizin çalışma programı üzerine 

görüş, eleştiri ve önerilerine sunuldu. 

Şubemizin 20. kuruluş yıldönümü 

olması nedeniyle yapılması düşünülen 

etkinlikler ile ilgili olarak üyelerimizin 

görüşleri ve bu etkinliklere yönelik 

teklifl eri alındı. Danışma Kuruluna 

katılan üyelerimizin meslek içi eğitim 

başta olmak üzere sosyal ve kültürel 

etkinlikler hususunda daha fazla faaliyet 

istedikleri ve meslek Odamızın kentin 

sorunlarına yönelik panel, sempozyum 

ve toplantı düzenleyerek yazılı ve görsel 

basında Şubemizin sesinin daha fazla 

duyurulmasına yönelik çalışmaların 

yapılmasını talep ettiler. 

Toplantının II. bölümünde ise Şube 

Çalışma Komisyonları oluşturularak 

komisyonlarda görev almak isteyen 

arkadaşlarımız tespit edildi. 

11. Dönem Genişletilmiş Danışma 

Kurulu Toplantısına ilgi gösteren, 

katkı veren tüm meslektaşlarımıza 

teşekkürlerimizi sunarız.
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5 Mart 2012 tarihinde, 11. Dönem 

Şube Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 

Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan 

Tütüncü’yü makamında ziyaret 

ettik. Kepez Belediye Başkanı Sayın 

Hakan Tütüncü, 11-12 Şubat 2012 

tarihlerinde gerçekleşen 11. Şube Olağan 

Genel Kurulu sonrasında Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 

Şubesinde yeni seçilen 11. Dönem Şube 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan 

Eciş ve Yönetim Kurulu Üyelerini 

tebrik ederek yeni Oda Yönetiminin, 

Antalya’ya meslek örgütü olarak ciddi 

katkı sağlayacağına, meslektaşlarının 

problemleriyle yakından ilgileneceğine 

inancını dile getirdi. Başkan Tütüncü, 

“Bu güzel yolculuğunuzda yerel yönetim 

olarak sizleri desteklemek arzusu 

içindeyiz” dedi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş ise ziyaretimizde Emlak 

İstimlak Müdürü olan meslektaşımız 

Sayın İsmail Serinkaya ve İmar ve 

Kentsel İyileştirme Şube Müdürü olan 

meslektaşımız Sayın Aysel Akkız Koçer 

ile bu birimlerde görevli ve Yönetim 

Kurulu üyelerimiz olan S. Cengiz Yılmaz 

ve Akın Kurt ile meslektaşlarımız Tahir 

Tunca ile Fatih Kamalak’ı işaret ederek 

Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan 

Tütüncü’ye meslektaşlarımıza duyduğu 

güven ve mesleğimize verdiği önem 

için teşekkür ederek, Belediyelerde 

çalışan harita mühendislerinin, 

başarılı çalışmalara imza attığını 

söyleyerek, Kepez Belediyesi ile işbirliği 

içinde güzel çalışmalar yapmayı 

arzuladıklarını kaydetti. Ayrıca Eciş 

Şubemizin kuruluşunun 20. yılı olması 

sebebiyle yıl içinde çeşitli etkinlikler 

düzenlemeyi planladıklarını belirterek bu 

etkinliklere katılımlarını ve desteklerini 

beklediklerini söyledi. Ayrıca Sütçüler 

Semtinde bir parka da rahmetli 

meslektaşımız Mustafa Hatipoğlu’nun 

isminin verilmesi hususunu dile getirerek 

bu konuda desteklerini beklediğini ifade 

etti. 

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye Ziyaret

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü’ne Ziyaret

13 Mart 2012 tarihinde, 11. Dönem 

Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın 

Mine Kara’yı makamında ziyaret ettik. 

İl Müdürü Sayın Mine Kara Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 

Şubesinde yeni seçilen 11. Dönem Şube 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan 

Eciş ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik 

ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş ise Sayın Mine 

Kara’nın Dünya Kadınlar Gününü 

kutlayarak Odamız adına hazırlanan 

hediyesini takdim etti. Gerçekleştirilen 

ziyarette “Afet Riski Taşıyan Alanların 

Dönüştürülmesi”, “2-B Yasa Tasarısı”, 

Yapı Denetim’de mesleğimizle ilgili 

sorunlar, Kentsel Dönüşüm konularında 

görüş alışverişinde bulunuldu.

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş, Yapı denetim fi rmalarınca 

harita mühendisliği hizmetinin 

ya bünyelerinde harita mühendisi 

istihdam edilerek ya da dışarıdan harita 

mühendisliği hizmeti satın alınarak 

gerçekleştirilmesi gerekirken yapıya ait 

koordinatların söz konusu fi rmalarca 

usulsüz bir şekilde Bakanlık veri tabanına 

aktarıldığını dile getirerek bunun 

önlenmesi adına ortak çalışma yapmak 

istediklerini söyledi ve bu konunun 

doğuracağı vahim sonuçları somut 

örneklerle dile getirdi. Ayrıca Başkan 

Eciş, “Afet Riski Taşıyan Alanların 

Dönüştürülmesi” ile ilgili yasa tasarısı 

Şubemiz Değerlendirme Raporunu 

sunarak kentimizi ve toplumumuzu 

ilgilendiren bütün konularda Kamu 

Kurumları ile işbirliği yaparak katkı 

vermeye hazır olduklarını belirtti. İl 

Müdürü Sayın Kara ise bünyelerinde 

halen 5 adet harita mühendisi 

bulunduğunu ancak potansiyel iş yüküne 

göre daha fazla harita mühendisine 

ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ayrıca yapı 

denetimde mesleğimizle ilgili yaşanılan 

sorunlarla ilgileneceklerini belirterek bu 

vb. konularda beraber çalışabileceklerini 

söyledi. Ziyaretimiz sırasında İl 

Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımız 

Sayın Tevfi k Altınay, Zeliha Kaya ve 

Nurşen Kurt da katılarak kendileriyle 

görüş alışverişinde bulunuldu.
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Beşkonak Köprülü Kanyon Kültür ve Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Şubemizi Ziyaret Etti

Beşkonak Köprülü Kanyon Kültür ve 

Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Üyeleri Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası Antalya Şube 

Başkanlığı’na seçilmiş olan harita 

mühendisi Ramazan Eciş ve ekibine 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Başkan Eciş’e, Beşkonder 

Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed 

Çayır, Beşkonaklılar ve Dernek Yönetim 

Kurulu adına başarılar dilerken Meslek 

Odamıza bu ekibin önemli hizmetleri 

olacağına olan inancını vurguladı. Bu 

tür kuruluşların Antalyamızın geleceği 

ile ilgili kararlarda görüş ve katkılarının 

önemine inandığını belirten Çayır, 

ziyaretlerinin ileriki zamanlarda da 

süreceğini belirtti. 

Antalya İl Genel Meclisi Başkanı Av. Cavit Arı’ya Ziyaret

9 Mart 2012 tarihinde, 11. Olağan 

Genel Kurulu’nun ardından göreve 

gelen Harita ve Kadastro Mühendisleri 

gereği arazide en çok vatandaşlarla içli 

dışlı olan meslek mensuplarındandır. 

İmar ve düzenli yerleşim adına katkıları 

oldukça fazladır.” dedi.

HKMO Antalya Şubesi Başkanı 

Ramazan Eciş de kent gündemini 

ilgilendiren konularda interaktif çalışma 

prensibi ile meslek odamızın görüş ve 

önerilerini, ilgili kurum kuruluşlarla 

paylaşacaklarını söyledi. 

Odası (HKMO) Antalya Şube Başkanı 

Ramazan Eciş, Yönetim Kurulu Üyesi 

Yakup Öztürk, Üyeler M. Ali Öztürk ve 

Murat Uysal ile birlikte İl Genel Meclisi 

Başkanı Sayın Cavit Arı’yı makamında 

ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Arı, HKMO Antalya Şubesi 

yönetimine Antalya’nın modern 

şehircilik gelişimine yapacakları 

çalışmalarda şimdiden başarılar diledi. 

Arı, “Harita mühendisleri, görevleri 

Şubemiz toplantı salonunda, 03 Mart 

2012 günü saat 10.00 ila 12.00 arasında 

İl ve İlçe Temsilcilerimizle bir araya 

gelerek toplantı gerçekleştirildi. 

Şube Başkanı Ramazan Eciş, yaptığı 

konuşmada 11. Dönem Yönetim 

Kurulu olarak meslektaşlarımıza karşı 

duyarlı, sorumlu, üye odaklı ve üyelerin 

ortak çıkarlarına dayalı bir yönetim 

anlayışı içerisinde olduklarını belirterek 

bundan dolayı Yönetim Kurulu ile 

Temsilcilikler arasındaki diyaloğu 

geliştirmek amacıyla periyodik olarak 

Temsilcilerimizle bir araya gelerek 

Mesleki Sorunları Değerlendirme 
Toplantıları düzenleyeceklerini 

söyleyerek temsilcilerimizin görüş, 

öneri ve sorunlarını dinlemeye hazır 

olduklarını bildirdi.

Toplantıya Antalya, Isparta, Alanya, 

Manavgat, Kaş, Finike ve Gölhisar 

temsilcilerimiz katılmış olup her bir 

temsilcimiz sırasıyla dinlenerek sorunlar 

ve çözüm önerileri üzerine görüş 

alışverişinde bulunuldu. Daha sonra tüm 

temsilcilerimizle beraber öğle yemeği 

yenildi. 

Temsilciler toplantısına katılarak 

ilgi gösteren ve katkı veren tüm 

temsilcilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

11. Dönem Temsilciler Toplantısı
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Antalya Mühendis ve Mimarlar 

Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve 

üyeleri Antalya Harita Mühendisleri 

Odası Başkanlığına seçilmiş olan harita 

mühendisi Ramazan Eciş ve ekibine 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı elektrik 

mühendisi Osman Şahin, Antalya 

Mühendis ve Mimarlar Derneği 

ve Yönetim Kurulu adına başarılar 

dilerken Antalya Mühendis ve Mimarlar 

Derneği olarak insani ilişkilerin 

geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için 

kurs, seminer, konferans ve panel gibi 

eğitim çalışmaları, teknik ve kültürel 

gezi, yemekli toplantılar, konser, 

balo, tiyatro, sergi, spor ve eğlenceli 

etkinlikler düzenlediklerini belirterek 

bu etkinliklere Antalyamızın önde gelen 

kişilerini davet ettiklerini ve kentimizin 

ve toplumumuzun sorunlarının 

çözümüne yönelik TMMOB çatısı 

altındaki mühendislik Odalarına da 

ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Başkan Eciş, harita 

mühendislerinin faaliyet alanlarından 

bahsederek mesleğimizin temsilcilerinin 

neredeyse tüm kamu ve kuruluşlarında 

bulunması ve halkımızla birebir iç içe 

olması nedeniyle meslektaşlarımızın 

büyük bir gayret ve özveri ile 

çalıştıklarını belirterek, Antalya 

Mühendis ve Mimarlar Derneği gibi 

sivil toplum kuruluşlarının yanında 

olduklarını söyledi. 

Antalya Mühendis ve Mimarlar Derneği (Mümder) 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Şubemizdeydi

Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen’e Ziyaret

14 Mart 2012 tarihinde, 11. Dönem 

Şube Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 

Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın 

Süleyman Evcilmen’i makamında ziyaret 

ettik. Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın 

Süleyman Evcilmen, 11-12 Şubat 2012 

tarihlerinde gerçekleşen 11. Şube Olağan 

Genel Kurulu sonrasında Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 

Şubesinde yeni seçilen 11. Dönem 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş ve Yönetim Kurulu 

üyelerini tebrik ederek, kendisinin de 

Makine Mühendisleri Odasında geçmiş 

dönemlerde Başkan olarak çalıştığını 

belirtti. Odacılığın zorluğundan 

bahsederek, ailenizden ve işinizden 

fedakarlık istediğini söyledi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 

Ramazan Eciş ise Şube binamızın 

yapımı aşamasında ve 12 yıllığına intifa 

hakkı kurulması ile ilgili verdikleri 

destek için teşekkür etti. Şubemizin 

kuruluşunun 20. yılı olması sebebiyle 

yıl içinde çeşitli etkinlikler düzenlemeyi 

planladıklarını söyleyen Eciş, Muratpaşa 

Belediyesinin arşivinde bulunan ve 

daha önce Belediyece sergilenen tarihi 

Antalya Haritalarının bu etkinlikler 

bünyesinde sergilenmesi için Muratpaşa 

Belediyesi ile işbirliği yapmayı 

arzuladıklarını kaydetti. Başkan Eciş 

meslektaşlarımızca şube yönetimimize 

iletilen yola terk dosyalarından alınan 

yüksek harç miktarı ile ilgili sıkıntıyı 

dile getirerek sorunun çözümü 

konusunda Sayın Evcilmen’den girişimde 

bulunulmasını istedi. Bu konuda Sayın 

Evcilmen, Muratpaşa Belediyesi 2013 

bütçe görüşmeleri sırasında tekrar 

hatırlatılmasını sorunun çözümünü 

ancak o zaman gerçekleştirebileceklerini 

söyleyerek Şubemizin kuruluşunun 

20. yılı etkinliklerinde tarihi Antalya 

Haritalarının sergilenmesi hususunda 

her türlü desteği vereceğini belirterek 

bu haritalara çok büyük önem verdiğini 

söyledi. Başkan Evcilmen’den sonra 

Belediyede çalışan meslektaşlarımızı da 

birimlerinde ziyaret ederek karşılıklı 

olarak sorunların çözümüyle ilgili görüş 

alışverişinde bulunuldu. 
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Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı (ANTÇEV) 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Şubemizi Ziyaret Etti

Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim 

Kurulu Başkan ve üyeleri Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 

Şube Başkanlığı’na hayırlı olsun 

ziyaretinde bulundu.

Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim 

Kurulu Başkan ve Üyelerinin ziyaretini 

Yönetim Kurulumuz adına Yakup 

Öztürk kabul etti. Antalya Çağdaş 

Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Nevzat Örs, Antçev Yönetim 

Kurulu adına Atatürkçü düşünceye 

sahip laik bir neslin yetiştirilmesi adına 

Odamız ve üyelerimizin yaptıkları 

yardımlar için teşekkür ederek verilen 

desteğin devam etmesini istediklerini 

belirtti. Yönetim kurulumuz adına 

konuşan Yakup Öztürk ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

ve iyi, doğru ve güzel olan bütün 

çalışmaların her zaman yanında 

olduklarını belirterek Antalya Çağdaş 

Eğitim Vakfı gibi sivil toplum 

kuruluşlarına her zaman desteklerinin 

süreceğini söyledi. Daha sonra Antalya 

Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkanı Nevzat Örs vakfa verilen 

destekten dolayı Yakup Öztürk’e 

“Teşekkür Belgesi” takdim etti.

Antalya Tapu Kadastro VI. Bölge 

Müdürü Sayın Mürsel Necmi Akkoca ve 

Birim Müdürleri 29.03.2012 tarihinde 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Antalya Şube Başkanlığı’na seçilmiş 

olan harita mühendisi Ramazan Eciş 

ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. Ziyarette Bölge Müdür 

Yardımcısı Turgay Polatcı, Kadastro 

Müdürümüz Recep Günaslan ile 

Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa Tapu 

Sicil Müdürleri de hazır bulundu. Şube 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan 

Eciş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek üyelerimizin Tapu 

Kadastro Müdürlüklerinde karşılaştıkları 

sorunların çözümüne yönelik ortak 

çalışmalar yapmak istediklerini belirterek 

Bölge Müdürümüzden bu konuda 

katkılarını beklediğini bir kez daha dile 

getirdi. Bölge Müdürümüz Sayın Mürsel 

Necmi Akkoca meslektaşlarımızın 

yaşadıkları sorunlara yönelik her 

türlü çalışmaya katkı vermeye hazır 

olduklarını ve bu sorunların tespitine ve 

çözümüne yönelik faaliyetlere her zaman 

katılacaklarını bildirdi. 

Şube Yönetiminde kurumlarından II. 

Başkan Muhsin Şenel’in de olmasının 

olumlu yönde yararının olacağını belirtti.

Antalya Tapu Kadastro Bölge Müdürü 
M. Necmi Akkoca Şubemizdeydi

Antalya DSİ XIII. Bölge Müdürü Sedat Özpınar’a Ziyaret

9 Mart 2012 tarihinde, 11. Dönem Şube 

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak DSİ 

Bölge Müdürü Sayın Sedat Özpınar’ı 

makamında ziyaret ettik. Bölge Müdürü 

Sedat Özpınar 11-12 Şubat 2012 

tarihlerinde gerçekleşen 11.Şube Olağan 

Genel Kurulu sonrasında Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 

Şubesi’nde yeni seçilen 11. Dönem Şube 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan 

Eciş ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik 

ederek yeni dönemde başarılar diledi.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Bursa Şubesi 11. Çalışma 

Dönemi 1. Danışma Kurulu 

toplantısı, 24 Mart 2012 Cumartesi 

günü BAOB yerleşkesindeki Şube 

toplantı salonumuzda HKMO Ana 

Yönetmeliğinin 68. maddesine göre 

oluşturulan Danışma Kurulu Üyelerinin 

katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Danışma Kurulu Üyelerinin önerisiyle 

toplantı aşağıdaki gündemle yapılmıştır .

Gündem:

1-11. Dönem Çalışma programı, 
2-Kentsel Dönüşüm Yasa Taslağı 
3-Otoyol Basın Açıklaması 
4-2/B Yasa Taslağı
5-Yapı Denetim Yasa Taslağı
6-HUS çalıştayı
7-CBS kongresi
8-Genel Kurul öncesi yönetmelik 
değişikliği hakkında bilgilendirme
9-Komisyon çalışmaları

Yoğun bir gündemin olduğu toplantı 

Şube Başkanımız Ufuk Ay’ın açılış 

konuşmasıyla başlamıştır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Bursa Şubesi 11. Çalışma Dönemi 

Çalışma Programı Şube Yazmanımız 

Kubilay Öksüz’ün sunumuyla tanıtılmış, 

teknik gezilere Hızlı Tren Projesi 

gezisinin de eklenmesi önerilmiştir.

Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı Şube Yönetim Kurulu yedek 

üyemiz Burak M. Kaplan tarafından 

ele alınmış, Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı ile ilgili olarak 

Danışma Kuruluna genel bilgiler 

verilmiştir. Tasarının yasalaşması 

durumunda uygulamada yaşanabilecek 

aksaklıklar, yasa tasarısı ile yapılacak 

kentsel dönüşüm uygulamalarında 

İmar Kanunu, Orman Kanunu, 

Mera Kanunu, Boğaziçi Kanunu vb. 

kanunlarda öngörülen hükümlerine 

uyulma zorunluluğunun kaldırılmasının 

Bursa Doğanbey örneğinde olduğu 

gibi hatalara sebebiyet verilebileceği, 

mesleğimize olabilecek getirileri ve 

olumsuz olabilecek yanları hakkında 

Danışma Kurulu bilgilendirilmiştir.

Otoyol Komisyon Çalışması, Yusuf 

Piri, Ramazan Apak, Adnan Akın 

tarafından farklı açılardan ele alınmış, 

Kuzey güzergahı ile Güney güzergahı 

arasındaki farklar ele alınmış olup, 

Güney güzergahının Kuzeye göre 8 

km daha kısa olduğu, tarımsal arazilere 

en az zararın verildiği, yapım ve 

kamulaştırma maliyetinin daha düşük 

olduğu ancak uluslararası sözleşmelerle 

kabul edilen RAMSAR sahası içerisinden 

geçtiği, Kuzey güzergahının RAMSAR 

sahasından geçmemekle birlikte 1. sınıf 

tarımsal arazilerin ortasından geçtiği, 

rüzgar etkisi ile çevreye zarar vereceği, 

mevcut çevre yoluna ilave inşa edilen 

7 km’lik kısmın atıl duruma düşeceği 

konularına değinilmiştir.

2/B yasa tasarısı olarak bilinen 

“Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 

Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman 

Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 

Değerlendirilmesi İle Hazineye ait Tarım 

Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 

Tasarısı” Şube Yönetim Kurulu Yedek 

Üyemiz Mehmet Gültekin tarafından ele 

alınmış olup, yasa tasarısı ile kullanıcıları 

tespit edilen 2/B alanlarındaki 

taşınmazlar ile 2/A alanlarındaki 

taşınmazların satış yöntemleri ile 

ilgili olarak Danışma Kuruluna bilgi 

verilmiştir.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun 

Tasarısı Şube Saymanımız A. Ergin 

Muşlu tarafından ele alınmış olup, Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ile 

mevcut Yapı Denetim Firmaları yerine 

Teknik Müşavirlik Kuruluşlarının, 

kurulmasının öngörüldüğü, bu 

kuruluşların harita ve kadastro 

mühendislerince de kurulabilecek 

olmasının mesleğimiz açısından bir 

kazanım olacağı, teknik müşavirlik 

kuruluşlarının halen serbest harita ve 

kadastro mühendislerince yapılabilen 

harita, arazi ve arsa düzenlemesi, 

ifraz ve LİHKAB’larca yapılabilen 

tevhitlerin Teknik Müşavirlik Kuruluşları 

bünyesinde yer alan meslektaşlarımız 

tarafından yapılmasının SHKM’leri ve 

LİHKAB’lar açısından sıkıntı yaratacağı 

konuları ele alınmıştır.

 11. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı
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“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik” Konusunda 
Üyelerimizi Bilgilendirme Toplantısı

18.04.2012 tarihinde şube binamızda 

03.04.2012 tarih ve 28253 sayılı resmi 

gazetede yayınlanan “Planlı Alanlar Tip 

İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan 

Yönetmelik” ile ilgili olarak üyelerimizi 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıda Şube Başkanımız Ufuk Ay 

sunum yaparken üyemiz Hakan Bebek 

konu hakkında değerlendirmelerde 

bulunmuştur.

HUS Çalıştayı Çalışması ile ilgili 

olarak Şube 2. Başkanı Ali Faruk 

Çolak tarafından sunum yapılmış 

olup, sunumda üyelerimizin HUS 

konusundaki genel sıkıntıları ve Harita 

uygulama sorumluluğu konusunda 

yapılabilecekler hakkında Danışma 

Kuruluna bilgi verilmiştir. CBS kongresi 

komisyon çalışması üyemiz İbrahim 

Varol tarafından sunulmuş olup CBS 

“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapan Yönetmelik” ile Planlı 

Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 

özellikle 57. ve 58. maddesinde 

yapılan değişiklikler mesleğimiz ile 

doğrudan alakalı olup, 57. maddedeki 

düzenlemeye göre yapı ruhsatı eki 

olarak istenecek belgeler arasında serbest 

çalışan harita ve kadastro mühendisleri 

tarafından hazırlanacak olan “yapı 

aplikasyon projesi parsele ait aplikasyon 

krokisine dayanılarak ve vaziyet planına 

göre yapının araziye aplikasyonunu 

sağlamak üzere, yürürlükteki imar 

planında gösterilen ya da planda 

belirtilmemiş ise yönetmeliğin 18. 

maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma 

mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe 

koordinatlarının ve röper noktalarının 

ülke koordinat sistemine işlenmek 

üzere harita mühendislerince hazırlanıp 

imzalanan projeyi ifade eder” tanımı 

ile ilgili olarak Bursa’da yapılması 

gerekenler, kurumların CBS konusuna 

yaklaşımları, CBS’de mesleğimizin daha 

etkin yer alması, karşılaşılan sorunlar ve 

çözüm önerileri konularında Danışma 

Kuruluna bilgi verilmiştir.

Genel Kurul öncesi, Genel Kurulda 

önerilecek yönetmelik değişiklikleri 

hakkında Şube Başkanımız Ufuk Ay 

yapılarak, Harita Mühendisleri “Proje 

Müellifi” olarak tanımlanmıştır.

58. maddede yapılan değişiklikte “fenni 

mesuliyet” hizmetlerine yer verilmiş 

olup, “Ayrıca idare varsa ek projelerin 

fenni mesuliyetini, konusuna göre 

ilgili meslek adamlarının üstlenmesini 

ister” denilerek, harita mühendislerinin 

müellifi oldukları ve yapı ruhsatı eki 

olarak tanımlanan “yapı aplikasyon 

projesinin” müellifi olacağı tanımını 

getirmiştir..

Yukarıda bahsi geçen konuların 

mesleğimiz açısından bir kazanım 

olduğu, mesleğimizin dün olduğu gibi 

gelecekte de yapı-inşaat sektöründe güçlü 

bir şekilde yer alacağı değerlendirmesi 

yapılarak toplantı sonlandırılmıştır.

bilgilendirme yapmıştır.

Komisyon çalışmaları ve diğer konular 

hakkında genel bilgilendirme yapılarak, 

belirlenen komisyonların hemen 

toplanarak afet riski altındaki alanların 

dönüştürülmesi ve yapı denetim 

hakkındaki kanun tasarısı hakkında diğer 

odalarla birlikte çalışma kararı alınarak 

toplantı sona erdirilmiştir.

11. Dönem 1. Serbest Çalışanlar Toplantısı

Şubemizce 14 Mart 2012 tarihinde 

BAOB yerleşkesinde ilimizde faaliyet 

gösteren serbest çalışan harita kadastro 

mühendisleri ve kamu kurumunda 

çalışan meslektaşlarımızın katılımı ile 

mesleki sorunların tartışılıp, çözüm 

önerilerinin sunulduğu on birinci dönem 

birinci serbest çalışanlar toplantısı 

düzenlenmiştir. Oda Kayıt Sicil Belgesi, 

sözleşmelerin HKMOBIS üzerinden 

düzenlenmesi, Harita Uygulama 

Sorumluluğu ve Fiyatlandırma, 

Çalışma Komisyonu Oluşturulması, 

Mesleki Denetim Hizmeti, Kentsel 

Dönüşüm yasasının Belediyelerin İmar 

yönetmelikleri üzerine etkisi konuları 

konuşulmuştur. Toplantı sonrasında 

çalışma komisyonları kurulmuş ve 

mesleki sorunların çözümü için kurum 

ziyaretleri ve düzenli toplantı kararı 

alınmıştır.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası (HKMO) Bursa Şubemiz 

tarafından kentsel dönüşüm paneli 

yapıldı. Oturum Başkanı olarak 

TMMOB Delegesi, 40-41-42. 

Dönemler HKMO Genel Başkanı Ali 

Fahri Özten olurken, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 

ve 10-11. Dönemler HKMO İzmir 

Şube Başkanı Muhittin Selvitopu, 

7-8-9. Dönemler HKMO Bursa 

Şube Başkanı Celil Çolak, Prof. Dr. 

Nihat Enver Ülger, harita mühendisi 

Uğur Aslan panelist olarak katıldılar. 

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş, Yıldırım Belediye Başkanı 

Özgen Keskin, Nilüfer Belediye 

Başkan Danışmanı Ziya Güney, MHP 

İl Başkanı Hasan Toktaş, Adalet ve 

Kalkınma Partisi Bursa il yöneticisi 

Temel Öztürk, Osmangazi Belediye 

Başkan Yardımcısı Kenan Akan, Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, 

Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürü 

İzzettin Kocukoğlu ve birçok kurumun 

yöneticileri, akademik oda başkanları, 

çok sayıda meslektaşımız ile diğer 

meslek guruplarından katılımcılar 

panele katılım sağladı.

HKMO Kentsel Dönüşüm Panelinde 

konuşan Yıldırım Belediye Başkanı 

Özgen Keskin, çarpık kentleşmenin 

büyük kentlerin olduğu gibi Bursa’nın 

da önemli bir sorunu olduğunu 

söyledi. Kentsel dönüşümün günümüz 

şartlarında yapılması gerekliliği 

üzerinde duran Keskin, “Biz istiyoruz 

ki kentsel dönüşüm yaparken en doğru 

en güzel şekilde yapılsın. Bu nedenle 

akademisyenler, konuyla ilgili akademik 

odalar ve siyasi parti temsilcileriyle 

bir araya gelerek çalışmalarımızı 

yaptık. Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Yasası çıktığı zaman 

da ilk başvuranlardan biri olduk. 

Çarpık yapılaşmanın en çok görüldüğü 

Yıldırım ilçesinde 7 mahalleye 50 bin 

konutluk proje yapılmasını planlıyoruz. 

Kentsel dönüşümü destekliyoruz.” dedi.

Panelde söz alan Nilüfer Belediye 

Başkan Danışmanı Ziya Güney, 

Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Yasasında bazı 

eksiklerin olduğunu belirtti. Yasada 

yetkinin TOKİ’ye verilmesinin halk ile 

bakanlığı karşı karşıya getirebileceğine 

vurgu yaptı. Güney, bazı kentsel 

dönüşüm uygulamalarının rant 

sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini, 

yasanın bu algıyı değiştirmesi için 

bilimsel ve şeff af olması gerektiğini 

vurguladı. Güney, “Yasa ile ülkemizin 

tüm kıyıları, sit alanları, 2B arazileri 

de dahil olmak üzere yaygın bir 

yapılaşmanın önü açılıyor. Yeşil alanlar 

ortadan kaldırılabilir, mera alanlarının 

devinimi ve satışı kolaylaştığı için 

hayvancılık darbe alabilir” dedi.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 

Candaş ise, kentsel dönüşümün 

birçok meslek grubunu içine aldığını 

belirtirken, HKMO’nun bu grup 

içindeki yerinin önemine de vurgu 

yaptı. Candaş, kentsel dönüşümde 

başarı için tüm aktörlere büyük 

sorumluluk düştüğünü ifade etti. 

Candaş parçacı yaklaşımlara rant 

amaçlı uygulamalara yer verilmemesi 

gerektiğini kaydetti. 

Bursa Şube Başkanımız ise, kentsel 

dönüşüm çalışmalarının çevre düzeni 

planlarına, ulaşım ana planlarına, 

zemin yapısına uygun olarak yapılması 

gerektiğinin altını çizdi ve sözlerine 

şöyle devam etti. “Bu amaçlara 

ulaşmak için öncelikle bölgede 

yaşayan insanların sosyal hayatı 

incelenmeli, yapı ve çevre analizleri 

yapılmalı, mevcut durum tespitleri 

yapılmalıdır. Özetle envanter çalışmalar 

tamamlanmalıdır. Buradan hareketle 

kentsel dönüşüm sosyal, ekonomik, 

çevresel ve teknik boyutları ile bir 

bütündür. Kentsel dönüşüm öncelikle 

mülkiyetin dönüşümüdür. Yapılan 

çalışmalar sonucu elde edilecek bilgiler 

tapuda tescil edilebilmeli hukuksal 

sorunlara yol açmamalıdır.”

Ali Fahri Özten’in oturum 

Başkanlığı’nı yaptığı panelde konuşan 

Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, şunları 

söyledi. “Kentsel dönüşümün yeni 

imar planlarının verilerine uygun 

planlanması gerekir. Afet riski altındaki 

alanlarının kentsel dönüşümü değil 

yüksek yapılaşmadır. Bunun önüne 

geçilmesi gerekir.” Ülger, Kentsel 

dönüşüm süreçlerine dikkat edilmesi 

gerektiği üzerinde durdu. Ülger, 

özellikle alan belirlenmesi, gayrimenkul 

değeri, katılım değerinin tespiti ve 

hak sahipliliğin belirlenmesi ile proje 

dağıtım değerinin kesinleşmesinin 

önemine vurgu yaparak “Kentsel 

dönüşüm uygulamalarında üç 

çeşit yöntem vardır. Bunlar kamu 

esaslı, anlaşma esaslı ve değer esaslı 

yöntemlerdir. Bunlardan en adaletlisi 

değer esaslı yöntemdir. Öncelikle 

dönüşüm bölgesi ilan edilmeli, mülkiyet 

durumları tespit edilmeli ve katılım 

değerine bakılmalıdır. Kentsel dönüşüm 

yapılmalı ve süreç bu doğrultuda 

ilerlemeli, kentsel dönüşüm neticesinde 

oluşacak değer adil bir şekilde kentsel 

dönüşümün paydaşları arasında 

Kentsel Dönüşüm Paneli



70 Șubelerimizden Haberler / BURSA
Harita Bülteni Haziran 2012

paylaştırılmadır.” diyerek sunumunu 

tamamladı.

Harita Mühendisi Uğur Aslan ise, 

kentsel dönüşümde olabilecek risklerin 

önlenmesi için fizibilite çalışmalarının 

yapılması gerektiğini kaydetti. Kentsel 

dönüşüm çalışmalarında en önemli 

hususlardan birinin kentsel dönüşüm 

yapılacak alandaki planlamanın o 

bölgenin coğrafi, sosyolojik, ekonomik 

vb. ihtiyaçlarına göre yapılacak 

planlama çalışması olduğunu belirten 

Aslan, çeşitli illerde yapılan kentsel 

dönüşüm projelerinden örnekler 

sunarak erişilebilirlik, ulaşım, yeşil alan, 

çekim merkezleri ve insan beklentileri 

analizlerinin yapılması gerektiğini 

kaydetti. 

Celil Çolak sunumunda geçmişten bu 

yana kentsel dönüşüm çalışmalarında 

Şube olarak etkin rol aldıklarını, 

kentsel dönüşüm çalışmalarında çok 

dikkatli olunması gerekliliği ile birlikte 

kentin gelişimi için kentsel dönüşüm 

kavramının olmazsa olmazlardan 

biri olduğunu ifade ederek,“kentsel 

dönüşüm uygulamalarını başlatabilmek 

için dönüşüm yapılacak bölgeyi iyi 

tanımak gerekir. 

O bölgede yaşayan insanların sosyal ve 

kültürel yapısına göre uygun planlar 

yapılmalıdır. Eski yerleşim alanları ile 

yeni oluşacak olan yerleşim alanları 

arasında uçurum olmamalıdır” diyerek 

Kentsel dönüşümün sosyal yönüne 

vurgu yaptı. Uygulama öncesi akademik 

odaların ve sivil toplum kuruluşlarının 

da fikrinin alınması gerektiğini 

söyledi ve “Öncelikle mülkiyet sorunu 

çözülmeli hak sahipleri ile anlaşmaya 

gidilmelidir” diyerek Bursa’da 

Doğanbey bölgesinde yapılan kentsel 

dönüşüm çalışmasından örnekler 

vererek sunumunu bitirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreter Yrd. Muhittin Selvitopu 

sunumunda İzmir’de yapılan 

kentsel dönüşüm çalışmalarından 

örnekler vererek, temel anlayışlarının 

kentsel dönüşümü yerinde yapmak 

olduğunu, vatandaşın konu hakkında 

bilgilendirmenin çok önemli olduğunu, 

katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışla 

yapılan kentsel dönüşüm çalışmasının 

başarıya ulaşabileceğini ifade etti.

Panelin ikinci bölümünde soru-cevap 

şeklinde devam etmiş, panel sonunda 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Bursa Şubesince panelistlere katılımla-

rından dolayı hediye takdim edilmiştir.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon 

Kurulu (İKK) tarafından düzenlenen 24. 

Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası 

Şükrü Şenkaya Spor Tesisleri’nde 6 

Nisan 2012 günü Şube Başkanlarının 

yanı sıra çok sayıda TMMOB üyesinin 

de hazır bulunduğu açılış töreni ile 

başlayan turnuva 7 Haziran 2012 günü 

yapılan final ve 3-4’lük maçları ile sona 

ermiştir.

Turnuvada 8’er takımdan oluşan A 

ve B Gruplarında 16 takım tek maçlı 

lig usulü maç yapmış olup, Şubemiz 

futbol takımı A grubunda İnşaat Beton, 

Mimarlık Doğa, Makine Dinamo, 

Elektrik Akım, Gıda M.O, Orman M.O. 

ve Kimya M.O. takımları ile mücadele 

ederek, gurubu 15 puanla 4. sırada 

tamamlayarak B gurubu lideri Makine 

Enerji ile Çeyrek final maçı yapma 

hakkını kazanmıştır.

24 Mayıs 2012 günü yapılan çeyrek 

final karşılaşmasında son 3 dakikaya 

kadar Makine Enerji karşısında maçı 

4-1 yenik götüren takımımız, maç 

içerisinde vermiş olduğu mücadelenin 

karşılığını son 3 dakikada 3 gol atarak 

maçın skorunu 4-4 yaparak almıştır. 

Maç bitiminde yapılan penaltı atışları 

sonucunda maçı 7-6 kazanan takımımız 

yarı finalde İnşaat Çelik ile oynama 

hakkını kazanmıştır.

31 Mayıs 2012 günü yapılan final 

karşılaşmasında Turnuva Şampiyonu 

olacak rakibi İnşaat Çelik takımına 

5-1 kaybeden takımımız İnşaat Beton 

takımı ile 3-4’lük maçı yapma hakkını 

kazanmıştır.

7 Haziran 2012 günü yapılan 3-4’lük 

maçını takımımız rakibi İnşaat Beton 

takımının sahaya eksik çıkmasından 

ötürü hükmen 3-0 kazanarak, TMMOB 

Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 

tarafından düzenlenen 24. Geleneksel 

Halı Saha Futbol Turnuvasını 

3’lükle bitirerek turnuva kapanışında 

düzenlenen kupa töreninde 3’lük 

kupasını almıştır.

Turnuvada Odamızı temsil eden 

Kubilay Öksüz, Hakan Bebek, Ömer 

Zozik, Cemal Çirkin, Mehmet Şişman, 

Taner Bilgi, Abdülkerim Çebi, Tolga 

Gümüştekin, Uğur Gökhan, Burak 

Muhammet Kaplan, M. Kurtuluş Gülez, 

Mevlut Hacıalioğlu, Ali Günakın ve 

Onur İskeçeli’ye teşekkür ederiz.

İKK Futbol Turnuvası 
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HKMO Bursa Şube Başkanımız Ufuk 

Ay ve Yönetim Kurulumuz, Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, 

Osmangazi Belediyesi İmar Müdürlüğü 

ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’ndeki 

meslektaşlarımızı, Gürsu Belediyesi İmar 

Müdürlüğündeki meslektaşlarımızı ve 

Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ile 

Kestel Belediyesi İmar Müdürlüğü’ndeki 

meslektaşlarımızı ülke gündeminde 

önemli yer tutan Kentsel Dönüşüm 

çalışmaları hakkında 06.06.2012 

tarihinde düzenlenecek olan panele davet 

etme ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla 

çıkarılarak Resmi Gazetede yayınlanan 

yönetmelik ile Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliği’ndeki yapılan değişiklikler 

ile ilgili olarak ziyaret etti.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, yapılan 

değişiklikler neticesinde, parsel 

bazında meslek odalarından alınması 

zorunlu olan Sicil Durum Belgesinin 

istenmemesi ve mesleki denetim 

aranmaması, hem ilgili mühendisi, 

hem meslek odasını hem de işvereni 

birtakım sıkıntılara sokacağını belirtip: 

“Sicil Durum Belgeleri’nin istenmemesi 

durumunda, ruhsatın kesildiği tarihte 

kişinin mesleki kısıtlılığının olmaması, 

ancak sonrasında kısıtlı olması veya 

ruhsatın kesildiği tarihte kısıtlılığı 

bulunan bir kişinin, ruhsatların 

incelenmesinden önce bu kısıtlılığın 

ortadan kalkması gibi durumların 

takip edilmesi mümkün olmayacaktır.” 

şeklinde görüş belirtip; “Mesleki 

Denetiminin amacı, Serbest Harita 

ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik 

Hizmetlerinin ülkenin çıkarlarına, 

mesleğin ve tekniğin gereklerine 

uygun bir şekilde uygulanmasını, 

koordinasyonunu ve gelişimini sağlamak, 

Harita ve Kadastro Mühendislik 

Müşavirlik Hizmeti üreten gerçek veya 

tüzel kişiler ve kuruluşların eşit koşullar 

içinde çalışmalarını sağlamak, haksız 

rekabeti önlemek, meslekî denetim, 

yeterlilik ve kapasite yönlerinden 

değerlendirilmesine esas olacak kayıtların 

tutulması ve kriterlerin saptanmasını 

sağlamak, uygulamaları izlemek, 

denetlemek, üretilen hizmetler için 

uygulanacak asgarî ücretleri ve meslekî 

denetim esaslarını düzenlemektir. 

İlgili kurum ve kuruluşların isteyip 

istemediğine bakılmaksızın HKMO 

Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği’ne 

göre Serbest Harita ve Kadastro 

Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri’nin 

tamamı için mesleki denetim yaptırma 

zorunluluğu vardır.

Ruhsat alımını hızlandırmak amacıyla 

proje uygulama aşamasında mesleki 

denetim aranmayacak olması, niteliksiz 

yapıların oluşmasına neden olacağı gibi, 

proje kalitesi düşecek, haksız rekabet 

olacak ve kayıt dışı ekonomi artışı 

oluşacaktır. 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 

57. maddesinde belirtildiği üzere 

idareler sorumluluk alan mimar ve 

mühendislerin yaptıkları işlemlere 

ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde 

ilgili meslek odalarına bildirir.” diyerek 

sözlerini tamamladılar.

Öte yandan özellikle Bursa’da uzun 

yıllardır süren kaçak yapılaşma sonrası 

oluşan çarpık, teknik ve bilimsellikten 

uzak yapıların, imar kanununun 

18. Maddesi gereği yapılan imar 

uygulamalarının İdari Mahkemelerde 

bozulması nedeniyle oluşan mülkiyet 

karmaşasının çözümü, en önemlisi 

de her an olası depreme karşı kentin, 

yapıların ve insanımızın hazırlıklı 

olabilmesi için mutlaka kentsel 

dönüşümlerin yapılması gerektiği, 

kentsel dönüşümün sadece yapıların 

ve kentin yenilenmesi değil, sosyal ve 

psikolojik etkilerinin de araştırılarak 

gerekli önlemlerin alınmasının şart 

olduğu üzerine Şubemiz görüşlerini 

bildirmişlerdir. Ayrıca yeni yürülüğe 

giren ‘’Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’’ ve 

diğer kentsel dönüşüm uygulamalarının 

değerlendirileceği bir panel düzenlenecek 

olup, panelde bilimsel ve teknik 

verilerin göz önüne alınarak ranta dayalı 

söylemler yerine insanları bilgilendirici, 

kenti ve geleceği çağdaş bir görüş 

çerçevesinde yenilemek amacıyla kentsel 

dönüşümlerin nasıl olması gerektiği 

konularının işleneceği üzerinde duruldu.

Başkanların ve tüm konu ile ilgili 

çalışanların özellikle halkımızın katılım 

sağlaması için uğraş verdiklerini 

belirttiler.

Kurumlar Ziyareti
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Bursa Akademik Odaları Birliği (BAOB) 

ile sivil toplum kuruluşları, belediye 

başkanları ve bireylerinin bir arada 

çalışma yaptığı Bursa Otoyol Platformu, 

Bursa Otoyol Güzergahı hakkında 

teknik çalışmalar yaparak hazırlamış 

olduğu raporları kamuoyuna açıkladı.

BAOB’ta düzenlenen basın toplantısıyla 

açıklanan raporlarda tüm faktörler iki 

ayrı raporda ayrıntılı olarak  olarak  

sunuldu. Açıklamayı Bursa Otoyol 

Platform Sözcüsü Yakup Canıtez, 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Bursa Şube Başkanımız Ufuk Ay, Ziraat 

Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul 

Aksoy ve Bursa Eczacılar Odası Başkanı, 

BAOB Dönem Sözcüsü ve SİVİLAY 

Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Aydın 

birlikte yaptı.

Açıklamayı Platform adına Kubilay 

Aydın okudu. İki rapor açıklandı.

Raporlardan birincisi  Kuzey ve Güney 

güzergahlarının  sulak alanlarla etkileşim, 

çevresel etkiler, tarım alanlarına etki, 

tarımsal ürün miktar ve kalitesindeki 

düşüş, depremsellik gibi Tarımsal ve 

Çevresel Etkilerdeki Kıyaslamaları 

içermektedir. Raporlardan ikincisi 
sürekli olarak Akademik Odalar ve Bursa 

Otoyol Platformunca cevaplandırılması 

istenen ve aslında Otoyol’ un tarımsal 

ve çevresel etkileri yanında kıyas 

edilemeyecek Kuzey ve Güney Geçiş 

güzergahlarındaki yapım maliyeti, 

ek istimlak maliyeti, yol uzunluğu, 

otoyolun bakım ve işletme maliyetleri, 

yakıt tüketimi vb. konulardaki 

karşılaştırmaları kapsayan biçimde 

hazırlanarak basına ve kamuoyuna 

sunuldu.

Uluabat Gölü’nün güneyinden ve 

RAMSAR koruma alanının dışından 

geçecek güzergahın yapım+kamulaştır

ma+işletme+yakıt+bakım maliyetlerinin 

daha ekonomik olması, ayrıca tarıma 

ve çevreye vereceği zararın Kuzey 

güzergahına göre çok daha az olması 

nedeniyle hesaplaması yapılan Güney 

Güzergahı’ nın daha uygun olacağı 

görülmektedir. 

Konunun Karayolları Genel Müdürlüğü 

teknik elemanlarınca ve Otoyol 

A.Ş. tarafından tekrar incelenerek, 

Uluabat Gölüne, biyolojik çeşitliliğe, 

Mustafakemalpaşa ve Karacabey Ovası 

topraklarına ve tarıma en az zarar verecek 

biçimde ekonomik yapılabilirliğinin 

olması karşısında, seçilen örnekle 

gerçekliği kanıtlanmış alternatif 

güney geçişi üzerinde çalışmaların 

yoğunlaştırılmasını beklemekteyiz

Bursa Otoyol Platformu 
Basın Açıklaması

Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi 

tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası desteği, 

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi 

işbirliğiyle hazırlanan Bursa 24. Yapı ve 

Yaşam Fuarı ve Kongresi 04-08 Nisan 

2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Salon 2’de açtığımız stand ile yapının 

ve hayatın her safhasında içinde olan 

ve yaşayan bir meslek olan harita ve 

kadastro mühendisliğini tanıtmak 

amacıyla şubemizce hazırlanan mesleki 

tanıtım broşürü ve harita bülteni 

dergimiz dağıtılmıştır. 

Bursa 24. Yapı-Yaşam Fuarı 
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Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili 
Mahmut Dağ Ziyaret Edildi

12.03.2012 tarihinde Şube Yönetim 

Kurulu olarak  Kayapınar İlçe Belediye 

Başkanlığına Zülküf Karatekin’in 

tutuklu olmasından dolayı vekalet eden 

Başkan vekili Mahmut Dağ makamında 

ziyaret edildi. Görüşmede Kayapınar 

Belediyesinde harita mühendisi sayısının 

artırılması, kent bilgi sisteminin 

kurulması, yapı denetim kuruluşlarınca 

yerine getirilmeyen fenni mesuliyetin 

Belediyece gerekli denetimin sağlanması 

ve imar planı uygulamalarının en 

kısa sürede tamamlanarak imar planı 

imar uygulamalarının büyük ölçüde 

yapıldığını, imar uygulaması yapılmayan 

bölgelerin yıllık program çerçevesinde 

yapılacağını  söyledi.

Diyarbakır Kayapınar Belediye 

Başkanvekili Sayın Mahmut Dağ, ziyaret 

için Odamıza teşekkürlerini ifade ettiler.

bütünlüğünün sağlanması hakkında bilgi 

verildi.

Diyarbakır Kayapınar  İlçe Belediye 

Başkan vekili Mahmut Dağ, Belediyeye 

harita mühendisi sayısının artırılması 

için gerekli çalışmanın yapılacağını, 

yapı denetim kuruluşlarınca yerine 

getirilmeyen fenni mesuliyetin 

Belediyece gerekli denetimin 

sağlanması için hassasiyet gösterileceği, 

Kayapınar Belediyesince İmar plan 

bütünlüğünün korunması için, 

Tunceli İl Temsilciliği’ne Ziyaret

Toplantının açılış konuşmasını Şube 

Başkanımız Hüseyin Kırşan yaptı. 

Şubemizin çalışmaları hakkında kısa bir 

bilgilendirme yaptıktan sonra Tunceli 

İl Temsilciliğinin denetleme kurulu 

raporunda tespit edilen eksiklikleri dile 

getirildi. Mesleki denetim işlemleri, 

büro ve şirket tescilleri yenilenmesi, 

bağımsız bölüm ve vaziyet planları, 

yapı denetim firmaları, HUS ve benzeri 

konulardaki uygulamalar ve yenilikler 

hakkında bilgilendirme yapıldı. Şubemiz 

ve Temsilciliğimiz bünyesinde planlanan 

mesleki eğitim seminerleri hakkında 

meslektaşlarımızın görüş belirtmelerinin 

önemli ve belirleyici olduğunu ifade 

etti. Diyarbakır Şube olarak ilk defa 

Tunceli’de meslektaşlarla buluşulduğunu, 

bu durumun bir eksiklik olduğunu 

fakat bundan böyle ziyaretlerin daha sık 

olacağı ifade edildi. 

Tunceli Temsilcimiz Hıdır Erdoğan ise 

Şube ziyaretinden dolayı duydukları 

memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretlerin 

devamlı hale gelmesini diledi. 

Mesleki denetim ve işleyiş hakkında 

bilgilendirme yaptı. Meslek içi 

eğitimlerin yapılmasını ve eğitimlerin 

temsilciliklerde gerçekleşmesi talep 

edildi. Tunceli İl Temsilciliğimize ve 

meslektaşlarımıza katılımlarından ve 

duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz.

Mardin’in Nusaybin İlçesine Gezi

Diyarbakır ve Mardin’deki üyelerin 

katılımı ile, Dara harabeleri, Nusaybin 

ve Beyazsuya gezi yapıldı. Mardin ve 

Diyarbakır’dan geziye katılan üyelerimize 

katılımlarından ve duyarlılıklarından 

dolayı teşekkür ederiz .
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Şube Danışma Kurulumuz, 14 

Nisan 2012 tarihinde Şube Toplantı 

Salonumuzda gerçekleştirildi. Danışma 

Kurulumuzun açılış konuşması, Şube 

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 

Kırşan tarafından yapıldı.

Şube Başkanımız Hüseyin Kırşan açılış 

konuşmasında üyelerimizin görüş, 

katkı ve önerileri ile şekillenen Şube 

çalışma programımızın başarısının 

üyelerimizin bu süreci sahiplenmesiyle 

başarıya ulaşacağı, Şubemizin önceki 

dönemlerden beri süre gelen  demokrat 

ve yurtsever karakterinin korunmasında 

ve ülkemiz sorunlarının çözüm 

önerilerinde emekten ve halktan yana 

tavrı bu dönemde de sürdürüleceğini 

ifade etti.

Danışma Kurulu Şube Başkanı Hüseyin 

Kırşan, Şube Yazmanı Burhan Kılıç 

ve Şube Saymanı Can Deniz Akdemir 

yürütücülüğünde yapılmıştır.

 1. Danışma Kurulu Toplantısında;

43. Olağan Genel Kurulda değişiklik 

yapılacak yönetmeliklerle ilgili bilgi alış 

verişinde bulunuldu.

Şubemiz 10. Dönem Çalışma Programı 

öznelinde, dönem içinde yapılacak 

etkinlik ve eğitimler için öneriler alındı.

Mesleki denetim uygulamaları ve mesleki 

sorunlar tartışıldı.

Oldukça verimli geçen Şube Danışma 

Kurulumuza katılım sağlayan, görüş ve 

önerileri ile Şubemizin yeni dönemde 

yürüteceği çalışmaları şekillendirmek 

amacıyla katkısını ve desteğini sunan 

tüm üyelerimize en içten duygularımızla 

teşekkür ederiz.

Şube Başkanımız Hüseyin Kırşan 

tarafından yapılan açılış konuşması 

aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değerli meslektaşlarım ve danışma 

kurulu üyeleri,

Şubemizin 10. Dönem İlk Danışma 

Kurulu Toplantısına hoş geldiniz.

Öncelikle 21-22 Ocak’ta 

gerçekleştirdiğimiz genel kurul ve seçim 

sürecinde ve sonrasında bize destek 

veren, başta değerli üyelerimiz olmak 

üzere, odamız emekçilerine, seçim 

süresince bizlerle dayanışma içerisinde 

olan, değerlerimize sahip çıkarak 

bizlere her türlü desteğini sunan tüm 

dostlarımıza ve bugün de bu toplantıya 

katılım gösteren siz değerli üyelerimize 

teşekkür ederiz.

Bizler bilimin ışığında ve aklın yol 

göstericiliğinde teknolojiyi uygulayan/

kullanan mühendisler olarak; halktan ve 

emekten yana olmaya, birlikte üretmeye-

paylaşmaya ve geliştirmeye, dayanışmacı-

katılımcı-çoğulcu bir çalışma anlayışı 

ile hareket etmeye, kolektif bir yönetim 

anlayışını ilke edinerek yola çıktık.

Bu bağlamda yönetimlerin başarısının 

üyelerimizin paylaşımları ve katkıları 

ile artacağına yürekten inanıyoruz. 

Bu yüzden yola, yönetmek için değil, 

üyelerimizle beraber çalışmak için 

çıktık. Hayata ve mesleğimize dair bakış 

açılarımızı ele aldığımız bu çalışma 

döneminde hedefl erimizi de içeren taslak 

çalışma programını olabildiğince temas 

ettiğimiz tüm üyelerimizle paylaşıp, 

görüşlerine açtık. Bugün burada yeni 

çalışma dönemimize ait hedefl erimizi 

sizlerin katkılarıyla ve kolektif çalışma 

anlayışıyla programlamak ve oluşturulan 

komisyonlar aracılığıyla hayata geçirmek 

istiyoruz.

HKMO Diyarbakır Şubesi 10. Dönem 
I. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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TMMOB Demokrasi Kurultayı 17 

Mart 2012 tarihinde Ankara Kocatepe 

Kültür Merkezi”nde gerçekleştirildi. 

TMMOB Demokrasi Kurultayına 

Şubemiz Kurultay delegeleriyle birlikte 

katılım sağlandı. Kurultayda “Demokrasi 

ve Demokrasi Kavramının Gelişimi”, 

“Temel İlkeler”, “İnsan Hakları”, 

“Demokrasinin İşleyişi”, “Çalışma 

Yaşamı”, “Demokrasinin Ekonomisi”, 

“Doğal Kaynaklar, Madenler, Orman, 

Tarım, Gıda ve Çevre”, “Örgütlü 

Toplum”, “TMMOB ve Demokrasi”, 

“Kürt Sorunu” ve “Kadın Hakları” 

konularında Kurultay delegeleri 

görüşlerini dile getirdiler.

TMMOB Demokrasi Kurultayına Katıldık

Diyarbakır`da Kürtçe 
Teknik Terimler Çalıştayı 
Düzenlendi

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 

Kurulu ve TZPKurdî’nin ortak düzenlediği 

Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı sona 

erdi. İKK Temsilcimiz Kadri Dolu’nun da 

katıldığı Çalıştayın Sonuç Bildirgesinde, 

dilin güçlenmesinin toplumun güçlenmesi 

anlamına geldiği belirtilerek, Kürtçe’ye 

yönelik yasakların kaldırılması ve Kürtçenin 

eğitim dili olması gerektiği belirtildi. 

1 Mayısta Alanlardaydık…

Diyarbakır’da 1 Mayıs Salı günü 

saat 12.00’de Diyarbakır İstasyon 

Meydanında Demokratik Sivil Toplum 

örgütleri ve TMMOB Bileşenlerinin 

katılımıyla 1 Mayıs Mitingi 

gerçekleştirildi.

TMMOB’a bağlı Diyarbakır’daki Oda 

bileşenleri ve üyeleri ile birlikte 

TMMOB pankartının ardında ve 

kortej eşliğinde Diyarbakır Urfa 

Kapıdan yürüyerek istasyon meydanında 

yapılan 1 Mayıs Mitingine katıldık.

1 Mayıs’ta; İktidarın yaşama ve 

TMMOB’a saldırılarına karşı DUR 

dedik, demokratik, eşitlikçi özgürlükçü, 

çoğulcu bir Anayasa yapılması için 

sesimizi yükselttik, eşit, adil, insanca 

onurlu bir yaşama EVET dedik,

Taşeronlaşmaya, özelleştirmeye ve 

güvencesiz işçi çalıştırmaya HAYIR 

dedik,

Barışçıl ve demokratik bir ortamda 

herkesin kendi kimliğiyle, kendi diliyle 

eşit özgür bir yaşam için EVET dedik.

 

1 Mayıs’ta, TMMOB Bileşenleri ve 

Demokratik Sivil Toplum Kuruluşları 

ile birlikte İstasyon Meydanında işçinin 

emekçinin bayramını hep birlikte 

kutladık.

43. Olağan Genel Kurulu’ndaydık

Odamız 43’üncü Dönem Olağan Genel 

Kurulu 21-22 Nisan 2012 tarihlerinde 

Ankara’da yapıldı. 591 delegenin 

katılımıyla gerçekleştirilen 43’üncü 

dönem Genel Kurula Diyarbakır 

Şubemizden 16 delege ve 6 yönetim 

kurulu üyemiz olmak üzere 22 kişi 

katıldık, Genel Kurulun ilk günü 

açılış konuşmaları, çalışma raporunun 

(yönetim, denetleme, onur kurulu) 

görüşülmesi, komisyon raporları 

ile verilen önergelerin görüşülmesi 

şeklinde gerçekleşti. Konular üzerine 

görüşmelerin uzamasıyla Genel Kurul 

geç saatlerde tamamlandı. İkinci gün 

43. Dönem Oda Organlarının seçimleri 

yapıldı. Şube Başkanımız Hüseyin Kırşan 

da bir konuşma yaptı.
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Elazığ İl Temsilciliği’ne Ziyaret

Toplantı, Diyarbakır Şube Yönetim 

Kurulu ve Genel Merkez Yönetim 

Kurulu Üyesi Burak Kukul’un 

katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının 

açılış konuşmasını Şube Başkanımız 

Hüseyin Kırşan yaptı. Şubemizin 

çalışmaları hakkında kısa bir 

bilgilendirme yaptıktan sonra Elazığ 

İl Temsilciliğinin denetleme kurulu 

raporunda tespit edilen eksiklikleri dile 

getirildi. Mesleki denetim işlemleri, 

büro ve şirket tescilleri yenilenmesi, 

bağımsız bölüm ve vaziyet planları, 

yapı denetim firmaları, HUS ve benzeri 

konulardaki uygulamalar ve yenilikler 

hakkında bilgilendirme yapıldı. Şubemiz 

ve Temsilciliğimiz bünyesinde planlanan 

İmar Uygulamaları ve Kentleşme 

Forumu ve mesleki eğitim seminerleri 

hakkında meslektaşlarımızın görüş 

belirtmelerinin önemli ve belirleyici 

olduğunu ifade etti. 

Ayrıca TMMOB Örgütlülüğü, Oda 

çalışmaları, son dönemde gündeme 

gelen yasa ve yönetmelikler hakkında, 

Temsilcilik çalışmaları, LİHKAB’lar 

hakkında bilgilendirme vb. konularında 

görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 

Burak Kukul, Oda Genel Merkezimizin 

yaptığı çalışmalar hakkında 

bilgilendirmelerde bulundu. 

Elazığ da ki üyelerimiz şube ziyaretinden 

dolayı duydukları memnuniyeti dile 

getirdi. Ziyaretlerin devamlı hale 

gelmesini istediler. 

Toplantı sonucunda, meslek 

alanlarımızda yaşanılan tüm sorunların 

Oda örgütlülüğümüz içerisinde, birlikte 

mücadele edilerek aşılabileceğinin 

önemi vurgulandı. Meslektaşlarımıza 

katılımlarından ve duyarlılıklarından 

dolayı teşekkür ederiz.

Bingöl İl Temsilciliği Ziyareti

Bingöl İl Temsilciliği toplantısının açılış 

konuşmasını Şube Başkanımız Hüseyin 

Kırşan yaptı. Şubemizin çalışmaları 

hakkında kısa bir bilgilendirme 

yaptıktan sonra Bingöl İl Temsilciliğinin 

denetleme kurulu raporunda tespit 

edilen eksiklikleri dile getirildi. Mesleki 

denetim işlemleri, büro ve şirket tescilleri 

yenilenmesi, bağımsız bölüm ve vaziyet 

planları, yapı denetim firmaları, HUS 

ve benzeri konulardaki uygulamalar 

ve yenilikler hakkında bilgilendirme 

yapıldı. Şubemiz ve Temsilciliğimiz 

bünyesinde planlanan mesleki eğitim 

seminerleri hakkında meslektaşlarımızın 

görüş belirtmelerinin önemli ve 

belirleyici olduğunu ifade etti. 

Ayrıca TMMOB Örgütlülüğü, Oda 

çalışmaları, son dönemde gündeme 

gelen yasa ve yönetmelikler hakkında, 

temsilcilik çalışmaları, LİHKAB’lar 

hakkında bilgilendirme vb. konularında 

görüş alışverişinde bulunuldu.

Bingöl Temsilcimiz Ahmet Katanalp 

ise Şube ziyaretinden dolayı duydukları 

memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretlerin 

devamlı hale gelmesini diledi. 

Mesleki denetim ve işleyiş hakkında 

bilgilendirme yaptı. Meslek içi 

eğitimlerin yapılmasını ve eğitimlerin 

Temsilciliklerde gerçekleşmesi talep 

edildi. Bingöl İl Temsilciliğimize ve 

meslektaşlarımıza katılımlarından ve 

duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz.
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Keşan Bölgesindeki Meslektaşlarımızla Biraradaydık

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı Ziyareti

Gün geçtikçe artan mesleki ve güncel 

sorunlar karşısında yerellerdeki 

üyelerimizin tespit, görüş ve 

düşüncelerini almak, bu sorunların 

çözümüne yönelik çözüm önerileri ve 

mekanizmaları geliştirebilmek adına 

düzenlediğimiz bölgesel toplantılardan 

bir diğeri 8 Mart 2012 tarihinde 

Keşan’da gerçekleştirildi.

Oldukça verimli geçen toplantıda, 

meslektaşlarımız bölgesel anlamda 

karşılaştıkları mesleki, sosyal ve 

ekonomik sorunlar ve bu sorunların 

çözümüne yönelik görüş ve 

düşüncelerini ifade ettiler.

Şube sorumluluk alanımızdaki bölgelerde 

üyelerimizin, gün geçtikçe artan mesleki 

ve güncel sorunlarını yerellerde tespit 

etmek ve bu kapsamda birlikte çözüm 

üretmek amacıyla gerçekleştirmekte 

olduğumuz çeşitli bölge toplantılarının 

yanı sıra meslektaşlarımızın yoğun 

olarak çalıştığı kurum ve kuruluşlara 

yönelik ziyaretlerimiz de büyük bir hızla 

sürmektedir.

Şubemizin bu kapsamda önceki 

dönemlerde de yürüttüğü ve yeni 

dönemde de sürdürülmekte olan 

ziyaretlerimizden bir diğeri, yönetim 

kurulu üyelerimizin katılımıyla 13 Mart 

2012 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim 

Dalı’nda görev yapan meslektaşlarımıza 

yönelik olarak gerçekleştirildi.

Toplumsal ve mesleki gelişmelerin, 

mesleğimiz ve meslektaşlarımız üzerine 

etkilerinin dile getirilip paylaşıldığı 

ziyaretimizde, başta Boğaziçi Üniversitesi 

İşyeri Temsilcimiz Prof. Dr. Haluk 

Özener olmak üzere, bizleri sıcak bir 

şekilde karşılayan, görüşlerini bizlerle 

paylaşan ve değerli zamanlarını bizlere 

ayıran tüm değerli meslektaşlarımıza 

en içten duygularımızla teşekkür eder, 

ilerleyen dönemlerde de sürdüreceğimiz 

benzer ziyaretlerde de siz değerli 

meslektaşlarımızla bir arada olmayı 

dileriz.

Taksim Meydanı “Yayalaştırma” Projesi`ne Karşı Basın Açıklaması

Dernekler, meslek örgütleri, 

demokratik kitle örgütleri, sendikalar 

ve siyasi partilerin oluşturduğu “Taksim 

Dayanışması Platformu” tarafından, 

Taksim Meydanı ve Taksim Gezi 

Parkı’nın sözde yayalaştırma ve Topçu 

Kışlası’nın ihyası projeleri adı altında 

yok edilmesine ve Taksim Meydanı’nı 

betonlaştırma, insansızlaştırma, 

kimliksizleştirme projesine karşı 17 

Mart 2012 tarihinde Tünel’den Taksim 

Meydanı’na bir yürüyüş gerçekleştirilerek 

kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Taksim Dayanışması Platformu 

adına Orhan Aydın’ın okuduğu ortak 

deklarasyon metninde bilimsel, teknik 

ve demokratik süreçler çalıştırılmadan 

kamuoyuna sunulan Taksim Projesi ile 

birlikte geri dönüşü olmayan bir sürece 

girildiğine dikkat çekilerek Taksim’i rant 

alanı haline dönüştürecek projeye karşı 

Taksim’e sahip çıkma çağrısı yapıldı.
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HKMO İstanbul Şubesi 22. Dönem 1. Temsilciler Toplantısı

Şubemiz etkinlik alanında bulunan 

meslektaşlarımızla kurduğumuz 

örgütsel bağların en sıkı halkası ve yatay 

örgütlenmemizin en önemli ayağı olarak 

gördüğümüz İl/İlçe/İşyeri Temsilcilerimiz 

ve Mesleki Denetim Görevlilerimizin 

değerli katılımıyla gerek Şubemiz 

çalışmalarını ve güncel gelişmeleri 

değerlendirmek, gerekse temsilcilik 

bölgelerinde yaşanan sorunlara ve 

taleplere ilişkin bilgi alışverişinde 

bulunarak çözüm yolları geliştirmek 

amacıyla 31 Mart 2012 tarihinde Yıldız 

Teknik Üniversitesi Çatı Restaurant’ta 

22. Dönem 1. Temsilciler Toplantısı 

gerçekleştirildi.

Temsilcilerimizin geniş katılımıyla 

yapılan toplantımızın, açılış 

konuşmasında Şube Başkanımız 

Mehmet Yıldırım, temsiliyet anlamında 

ve üyelerimize ulaşma noktasında 

bugüne kadar önemli görevler yürüten 

temsilcilerimizin bundan sonra da aynı 

şekilde çalışmalarına devam edeceklerine 

inandığını belirterek, Şubemizin 

yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki 

evrede Şubemizce düzenlenmesi 

planlanan mesleki ve sosyal etkinliklerle 

ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Temsilcilerimizin geniş katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantımızda, 

temsilcilerimizin bölgesel anlamda 

karşılaştıkları mesleki sorunlar, mesleki 

denetim uygulamaları sırasında 

yaşanan sorunlar, haksız rekabet, TUS 

uygulamaları, LİHKAB’lar ve kamu 

kurumlarından kaynaklanan keyfi 

uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan 

sorunlar ve Şubemizin, Odamızın 

sorunların çözümüne ilişkin yürütmesi 

gereken çalışmalarla ilgili temsilcilerimiz 

önemli tespitlerde ve önerilerde 

bulundular.

Ayrıca mühendislik hizmetleri ücret 

cetvelinde yer alan birim fiyatların 

uygulanması ve uygulamada birim 

fiyatların yoruma açık olmaması 

gerektiği dile getirilerek, sözleşmelerin 

HKMOBIS üzerinden alınması ve 

mesleki denetim uygulamalarının da 

yine HKMOBIS üzerinden yapılmasının 

mesleki denetimi ve takibini 

kolaylaştıracağı ifade edildi.

 

Toplantımızda bizlerle olan ve daha 

güçlü bir örgütlülük adına görüşleriyle 

ve önerileriyle örgütsel sürecimize 

katkıda bulunan tüm İl/İlçe/İşyeri 

Temsilcilerimiz ve Mesleki Denetim 

Görevlilerimize en içten duygularımızla 

teşekkür ederiz.

21-22 Nisan 2012 tarihlerinde 

Ankara’da yapılan Odamızın 43. 

Olağan Genel Kurulu öncesinde, 

7 Nisan 2012 tarihinde Mimarlar 

Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

Yıldız Dış Karakol binasında Odamız 

Genel Kurulu’nda görüşülerek karara 

bağlanmasına gereksinim duyulan 

Odamız mevzuatlarında yapılacak 

düzenlemeler ve Genel Kurulumuza 

taşınacak diğer görüş ve önerilerle ilgili 

Şube delegelerimizin geniş katılımıyla 

delegasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Kurul sonrasında ise 5 Mayıs 

2012 tarihinde, Şubemizde, Odamız 

Genel Kurulu ve Oda Organları 

seçim sonuçlarının değerlendirilmesi 

gündemleriyle delegasyon toplantısı 

yapılmıştır.

Geniş katılımla gerçekleşen 

toplantılarımızda; meslek ve ülke 

sorunlarımıza ve bunların çözümüne 

ilişkin Odamızın yürüteceği çalışmaları 

ve politikaları belirlemek amacıyla, 

delegelerimiz görüş ve önerilerini 

paylaşmışlardır.

Şube Delegelerimizle Toplantı
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Meslekte 30 Yılını Dolduran Meslektaşlarımızla Biraradaydık

Mesleğimize ve Oda örgütlülüğümüze 

yaptıkları değerli katkılardan ötürü 

meslekte 30 Yılını dolduran üyelerimizle 

gerçekleştirdiğimiz plaket töreni 28 

Nisan 2012 tarihinde Yıldız Çatı 

Restaurant’ta meslektaşlarımızın 

ve ailelerinin geniş katılımıyla 

gerçekleştirildi.

Şube II. Başkanımız Tomris Gür 

Kara törenin açılışında, birlikte 

üretme, paylaşma ve dayanışma 

kültürü ekseninde düzenlenen 

etkinliğimizi onurlandıran değerli 

meslektaşlarımızı selamlayarak törenin 

açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 

Ardından yönetim kurulu üyelerimiz 

tarafından meslek yaşantısında 30 

yılını dolduran meslektaşlarımıza, 

mesleğimize ve Odamıza sundukları 

değerli katkılarından dolayı 30 Yıl 

Plaketlerinin sunulduğu tören; günün 

anısına düzenlenen yemek ve devamında 

gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle 

son buldu.

Meslek yaşantılarında 30 yılını geride 

bırakan tüm değerli meslektaşlarımızın 

mesleğimize ve Odamız çalışmalarına 

sundukları katkıların ilerleyen evrelerde 

de artarak süreceği inancıyla, sağlık, 

mutluluk ve başarı dileklerimizi 

sunar, bu anlamlı günde bizlerle 

olan tüm meslektaşlarımıza en içten 

duygularımızla teşekkür ederiz.

1 Mayıs’ta Emek Örgütleriyle Birlikte Taksim’deydik

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele 

ve Dayanışma Günü bu sene de 

sendikaların, demokratik kitle 

örgütlerinin, partilerin, derneklerin, 

meslek kuruluşlarının, öğrencilerin ve 

emekçilerin yoğun katılımıyla 1 Mayıs 

alanı olan Taksim’de büyük bir coşkuyla 

kutlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren 

tüm emek örgütlerinin pankartlarla, 

dövizlerle ve sloganlarla kortejlerdeki 

yerlerini aldığı Dolmabahçe’den başlayan 

yürüyüşte HKMO İstanbul Şubesi de 

TMMOB Kortejinde üyeleriyle birlikte 

istem ve taleplerini dile getirdi. HKMO 

kortejinde sık sık atılan “Kurtuluş Yok 

Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç 

Birimiz”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” 

ve “Yaşasın Halkların Kardeşliği” 

sloganlarıyla yaklaşık iki saatlik bir 

yürüyüşün ardından 1 Mayıs alanı olan 

Taksim Meydanı’na giriş yapıldı.

Herkesin alana girmesiyle birlikte, 

Türkiye’deki kanlı ve yasaklı 1 

Mayıs’ların tarihçesinin anlatılmasıyla 

başlayan kutlamalar, 1 Mayıs 1977’de 

öldürülenlerin anısına saygı duruşuyla 

devam etti. 200 binin üzerinde kişinin 

katılımıyla gerçekleşen kutlamalarda; 

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, 

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi 

Başkanı Eriş Bilaloğlu, Sendikal Güç 

Birliği Platformu adına Tez Koop-İş 5 

No’lu Şube Başkanı Rabia Özkaraca ve 

direnişteki işçiler adına bir işçi konuşma 

yaptı.

1 Mayıs kutlamaları yapılan konuşmalar 

sonrasında hep bir ağızdan söylenen 

marşlarla ve halaylarla son buldu. 

1 Mayıs’ta bizlerle olan, alanları 

dayanışmayla buluşturan tüm 

meslektaşlarımıza ve öğrenci üyelerimize 

en içten duygularımızla teşekkür eder, 

aydınlık yarınlar dileriz.
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Dayanışma kültürümüzün bir göstergesi 

olarak meslektaşlarımızın yoğun 

ilgisiyle, her yıl geleneksel olarak yapılan 

olan “Geleneksel Yemeğimiz”in yirmi 

dokuzuncusu, 9 Haziran 2012 tarihinde 

gerçekleştirildi.

Geleneksel Yemeğimize, Odamız Genel 

Sekreteri Mustafa Erdoğan, Odamız 

Saymanı Hüseyin Altun ve Odamız 

Denetleme Kurulu Üyesi Ayhan 

Erdoğan, Samsun Şubemiz Yönetim 

Kurulu Başkanı Ertuğrul Çöl, Yönetim 

Kurulu Üyesi Özlem Gür ve Bursa 

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Burak 

Muhammet Kaplan’ın da katılarak 

onurlandırdığı yemeğimizde, Şubemiz 

21. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği 

görevini yürüten meslektaşlarımız, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

İstanbul II. Bölge Müdürü Sedat 

Cömertoğlu, Boğaziçi Üniversitesi 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim 

Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, 

YTÜ Harita Mühendisliği Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Halil Erkaya, Bölüm 

Öğrenci Temsilcilerimiz ve Şube 

emekçilerimizin yanı sıra mesleğimize 

ve örgütlülüğümüze önemli katkılarda 

bulunan yaklaşık 400 meslektaşımız 

katılım sağladı.

Geleneksel yemeğimizin açılış 

konuşmasını yapan Şube Yönetim 

Kurulu Başkanımız Mehmet Yıldırım, 

22. Dönem Şube Yönetim Kurulu 

adına konukları selamlayarak başladığı 

açılış konuşmasında, dönem içerisinde 

gerçekleştirilen etkinliklerde ve çeşitli 

çalışmalarda bir araya geldiğimiz 

meslektaşlarımız ile bu anlamlı gecede de 

birlikte üretme, paylaşma ve dayanışma 

ekseninde bir arada olmaktan büyük 

mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şube Başkanımızın konuşmasının 

ardından Odamız Genel Sekreteri 

Mustafa Erdoğan bir konuşma 

gerçekleştirdi. Sayın Erdoğan 

konuşmasında tüm konukları 

selamlayarak tüm üyelerimize güzel ve 

eğlence dolu bir gece dileklerini sundu.

Konuşmaların ardından yapılan plaket 

töreninde, 21. Dönem Yönetim Kurulu 

Üyelerine, Odamız ve mesleğimize 

sunmuş oldukları katkılardan dolayı 

teşekkür plaketi verildi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanımızın açılış 

konuşması ve plaket töreni sonrasında 

gece müzik ve sohbetler eşliğinde kaldığı 

yerden devam etti. Meslek camiası olarak 

bir araya geldiğimiz etkinliklerimizin, 

önümüzdeki günlerde de siz değerli 

meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve 

katılımıyla devam edeceğine olan sonsuz 

inancımızla, mesleğimizin her alanında 

birlikte üretmeyi ve dayanışmayı 

ilke edinen ve 29. Geleneksel 

yemeğimizi onurlandıran tüm değerli 

meslektaşlarımıza ve yemeğimizin 

düzenlenmesinde katkı sağlayan tüm 

üyelerimize en içten duygularımızla 

teşekkür ederiz.

29. Geleneksel Şube Yemeğimiz
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Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumu

ATO Uluslararası Kongre ve Sergi 

Sarayında, 22 - 23 Mayıs 2012 

tarihlerinde TMMOB Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası ile Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen Arazi Yönetiminde Taşınmaz 

Değerleme ve Kadastro Sempozyumu’na 

İzmir Şube olarak katılım gösterdik.

“Yabancılara Toprak Satışı”, “2B” 

olarak bilinen “Orman Vasfını Yitirmiş 

Araziler ”in satışı ve “Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi” gibi yasaların 

art arda çıkmasıyla, taşınmazların 

ekonomik değerlerinin öne çıktığı bu 

günlerde, taşınmazların değerlerinin, 

bilimsel ve güvenilir ölçütlerle 

saptanması konusunda sempozyumda 

yer alan uzmanlar, akademisyenler ve 

kamu kurumu yöneticilerinin konuya 

ilişkin görüşleri önem kazanmıştır.

“Her şeyin ölçüsü insandır” sloganı ile 

gerçekleştirilen sempozyum, Taşınmaz 

değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına 

alınmasına ilişkin sorunlar ve çözüm 

önerilerinin kamu ve özel sektörden 

gelen uzmanlarca tartışılmasını sağlamak, 

ortaya konulan bilgi ve öneriler ışığında 

sorunun köklü biçimde çözümüne 

yönelik ülkemize özgü bir altyapının 

oluşturulmasına katkı verme noktasında 

başarı sağlamıştır.

Sivas Davasında Zaman 
Aşımı Kararını Protesto 

Sivas davasının zaman aşımı kararını 

DİSK, KESK ve TMMOB İzmir İKK 

çağrıcılığında Konak Meydanı`nda 

yapılan basın açıklaması ile protesto 

ettik. Konak YKM önünde toplanılarak, 

Konak Meydanı’na yürünüldü. Burada 

basın açıklaması yapıldı.

Tekrar söylüyoruz:

İnsanlık Suçunda Zaman Aşımı Olmaz!

Direnişteki İşçilere Destek Türk Mimar ve Mühendis Odaları 

Birliği İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

olarak, işlerine geri dönme mücadelesi 

veren İzmir Menemen’deki Savranoğlu 

ve Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 

Billur Tuz işçilerine dayanışma 

ziyaretinde bulunduk.

103 gündür Billur Tuz Fabrikası önünde 

direnen Billur Tuz’un taşeron işçileri 

ile bir araya gelen Odaların Temsilcileri 

olarak işçilerin onurlu direnişini 

selamladığımızı, işçilerin işlerine geri 

dönmesi için verdikleri mücadelede her 

türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu 

söyledik.

Billur Tuz’un ardından Savranoğlu 

işçilerini ziyaret ederek, işçilerin 

yaşadıklarını dinledik ve verebileceğimiz 

destekleri aktardık.
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TMMOB Demokrasi Kurultayı

TMMOB Demokrasi Kurultayı 17 Mart 

2012 tarihinde Ankara Kocatepe Kültür 

Merkezi`nde yapıldı. 

20 yerde düzenlenen yerel kurultaylarla 

hazırlanan Demokrasi Kurultayının 

İzmir’de yapılan toplantılarında Şubemiz 

‘Demokrasi ve Temel İlkeleri’ konusunda 

yürütücü olarak görev yapmıştı.

Genel Kurultaya da üyelerimiz ile 

birlikte katılım sağladık.

Eğitimi Gericileştiren ve Ticarileştiren 4+4+4 Yasasını Protesto

Eğitimi gericileştiren ve ticarileştiren 

4+4+4 yasasını protesto için iş bırakan 

Eğitim Emekçileri Sendikası ile birlikte 

Konak Meydanındaydık. TMMOB 

Pankartı altında katıldığımız eyleme 

birçok üyemiz de destek verdi.

28 – 29 Martta başta Eğitim Emekçileri 

Sendikasına bağlı öğretmenlerin iş 

bırakma ve kanun görüşülürken TBMM 

önünde yapacakları basın açıklamasına 

geniş katılım ile illerden gitmek 

isteyenlere 27 Mart gecesi emniyet 

güçlerince engellemede bulunulmuş, 

İzmir’de ise otobüslerin engellenmesine 

karşı seyahat özgürlüğünü kullanmak 

isteyen yaklaşık 1000 kişi gece saat 

01:30 da yürüyüşe geçmişti. Bu yürüyüş, 

tazyikli su ve biber gazı ile engellenmişti. 

28 Mart günü ise TMMOB nin de 

içinde olduğu daha kalabalık bir kitle 

her zaman basın açıklamalarının 

yapıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi 

önüne yürümek istedi, ancak emniyet 

güçlerinin çok sert müdahalesi ile 

karşılaştı. Çoğunluğunu öğretmenlerin 

oluşturduğu grup, kararlı duruşları ile 

alana girerek basın açıklaması ve oturma 

eylemi yaptı.

Bize ileri demokrasi değil, acil demokrasi 

gerekiyor…

TMMOB İzmir İKK Olarak Kentsel Dönüşüm İlkelerimiz

TMMOB, Şubemizin de çalışmaların 

içinde aktif olarak görev aldığı Kentsel 

Dönüşüm konusu ile ilgili bir basın 

toplantısı düzenleyerek, “Odağında 

insan olan, doğaya saygılı, halkın 

karar süreçlerine katıldığı, insanları 

yerinden etmeyen, kent planlarıyla 

uyumlu, kültürel ve tarihsel mirası 

geleceğe taşıyan, sadece fiziki çevrenin 

değil, soysal ve kültürel çevrenin 

yaşam kalitesinin de yükseltildiği kent 

yenileme, sağlıklılaştırma projelerini 

destekliyoruz” vurgusu yapıldı.

TMMOB basın açıklamasına Şubemiz 

adına Temsilcimiz Ömer Güngörmüş 

ile Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri 

Odası, Şehir Plancıları Odası, Makina 

Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri 

Odası, Peyzaj Mühendisleri Odası, 

Ziraat Mühendisleri Odası, Orman 

Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı.

TMMOB’a bağlı bütün Odaların Şube 

Genel Kurullarının tamamlanması 

üzerine 10.05.2012 tarihinde İKK 

Kadın Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı. 

Toplantı Grup Sekreteryasını yürüten 

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube 

Binasında gerçekleşti. Toplantıda; 

İKK Kadın Çalışma Grubunun 

Sekreteryasını Makine Mühendisleri 

Odası yürütürken hazırlanan tanıtım 

filmi gösterildi. Tanışmadan sonra, 

Kadın Çalışma Grubuna neden 

ihtiyaç duyulduğu, çalışma grubunun 

faaliyetlerini yürütürken daha verimli 

olması açısından komisyonlara olan 

ihtiyacı, geçen dönem faaliyet yürüten 

komisyonlar ve yeni komisyon önerileri 

tartışıldı. Örgütlenme Komisyonu, 

Çevre Komisyonu, Eğitim Komisyonu, 

Etkinlik Takip ve Düzenleme 

Komisyonu, Medya Takip Komisyonları 

üzerinden gönüllü görev dağılımı 

yapıldı. Her ayın son çarşambası grup 

toplantısı yapılması yönünde alınan 

kararla toplantı sona erdi. 

TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubu Toplantısı 
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“Cinsiyetçi 
Başbakan İstemiyoruz”

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kadın 

Çalışma Grubunun da içinde yer aldığı 

“Kürtaj Haktır, Karar Kadınların İzmir 

Platformu” nun çağrısıyla Cumhuriyet 

Meydanında toplanıp bir kez daha 

“bedenimiz bizimdir, kürtaj hakkımızı 

tartıştırmıyoruz” dedik.

“Zehir Saçan Fabrika”

İşçiler ile beraber TMMOB yönetimini 

karşılayan Deri-İş İzmir Şube Başkanı 

Makum Alagöz, Savranoğlu Deri’deki 

mücadelenin sadece bir işe geri dönme 

mücadelesi olmadığını aynı zamanda 

bir çevre mücadelesi de olduğunu 

söyleyerek, Savranoğlu Deri’nin çevreyi 

ve Menemen Ovası’na nasıl kimyasal atık 

bıraktığını anlattılar.

İşçilerin 257 gündür ilk günkü dirençle 

işe geri dönmeyi beklediğini söyleyen 

Makum Alagöz, fabrikada çalışanların 

yüzde 60’ının kronik astım hastası 

olduğunu yüzde 40’ının da çocuk sahibi 

olamadığını söyledi.  

Makum Alagöz, işçilerin tüm zorluklara 

ve eziyete rağmen işlerini yaptıklarını 

hakları olan sendikayı istedikleri için de 

işsiz bırakıldıklarını belirtti.

Yaklaşan 1 Mayıs öncesi hazırlıklarını da 

açıklayan Deri-İş Şube Başkanı Makum 

Alagöz, her bir Savranoğlu işçisinin 

başta aile bireyleri olmak üzere en az beş 

aileyi daha 1 Mayıs alanına taşıyacağını 

duyurarak, işçilerin kendi günlerine 

sahip çıktıklarını ve mücadelelerini 

alanlarda da büyütmeye devam 

edeceklerini ifade etti.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 

Kurulu olarak tüm süreçlerin takipçisi 

olacağımızı vurguladık.

“Türkiye’de Kentsel 
Dönüşüm” Paneli

4 Mayıs 2012 Cuma günü Trabzon 

Zorlu Grand Otel’de HKMO Trabzon 

Şube’nin gerçekleştirdiği, Türkiye’de 

Kentsel Dönüşüm paneline İzmir Şube 

olarak katıldık.

Panelistler tarafından, Kentsel Dönüşüm 

için Alternatif Model, Kentsel 

Dönüşümde Parçacıl Yaklaşımlar, 

Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Analizi 

gibi üç ana başlık ekseninde ele alınan 

ve çok sayıda katılımcının yer aldığı 

panelde, son günlerde Türkiye’nin 

gündeminde sıkça yer alan Kentsel 

Dönüşüm kavramına dair sorunlar ve 

çözüm önerileri masaya yatırıldı. Harita 

Mühendislerinin, dönüşümün tüm 

süreçlerinde etkin bir rol oynayacağı 

belirtilirken, Kentsel Dönüşümün, 

odağında insan olması ve halkın karar 

süreçlerine katılımıyla başarıya ulaşacağı 

vurgulandı.

Evren’e İlk Bakanlar 
ve Halikarnas Balıkçısı 
Konulu Söyleşi

28 Mart 2012 Çarşamba günü saat 

18:00 de Prof. Dr. Şadan Gökovalı‘nın 

katılımı ile “Evren’e İlk Bakanlar ve 

Halikarnas Balıkçısı” konulu söyleşi 

yapıldı. Tarihsel, mesleki ve felsefi  

konular derinlikli olarak konuşuldu. 

Söyleşinin ses çözümleri yapılmakta 

olup, önümüzdeki Şube Bültenimizde 

söyleşinin detaylı içeriği yayınlanacaktır.

Metin Lokumcu İzmir Anması

Geçtiğimiz yıl 31 Mayıs’ta Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa ziyareti 

sırasında polislerce kullanılan gaz 

bombasından etkilenerek hayatını 

kaybeden Emekli Öğretmen Metin 

Lokumcu, aralarında TMMOB’nin 

de bulunduğu kurumlar tarafından 

gerçekleştirilen yürüyüş ve basın 

açıklaması ile anıldı. Yaklaşık 1500 

kişinin katıldığı yürüyüş AKP İl Binası 

önüne kadar sürdü.
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Şubemizin bahar yemeği 7-8 Nisan 

2012 tarihlerinde Özdere Paloma Pasha 

Resort Otel’de yapıldı. Yaklaşık 200 

kişinin katıldığı yemeğin açılışında Şube 

Başkanımız Selçuk Savcı’nın gönderdiği 

not okundu. Selçuk Savcı mesajında, 

şunları yazdı

Değerli Meslektaşlarım! 

Merhabalar, 

Sevdikleriniz ve dostlarımızla birlikte çok 

güzel bir gece geçireceğinizden eminim. 

Ne yazık ki sizlerle birlikte olamıyorum. 

Görevleri adaleti, hukuku, uygulamak, 

güvenliğimizi, özgürce yaşamamızı 

güvence altına almak olan ve tıpkı 

bizler gibi kamu görevi yürüten bir 

takım görevliler; Belediye ve Belediye 

şirketlerinin ne olduğunu, görevlerini, 

Belediye yasalarını, ihale yasalarını 

bilmeden, Belediye Başkanından 

başlayarak bürokrat arkadaşlarımızın 

görev ve sorumluluklarını göz ardı 

ederek, sıradan masum telefon 

konuşmalarına ve ortam dinlemelerine 

olmadık anlamlar yükleyerek, 

kendilerine verilen erkin yetkinin 

korkunç, yıkıcı bir güce dönüşmesini 

gerçekleştirmişler, özgürlüğümüzü ve 

yaşamımızın bir dönemini hiçbir şekilde 

geri verilmeyecek şekilde sorumsuzca 

gasp etmişlerdir. Görevlerini kötüye 

kullanma suçu işlemişlerdir. 

İnsan böyle zamanlarda özgürlüğün 

değerini daha iyi anlıyor. Gitmek 

isteyip gidemediğiniz, yapmak isteyip 

yapamadığınız zaman hayatınızdan 

nelerin çalındığını net olarak 

görebiliyorsunuz. 

Bir yazar şöyle bir söz etmiş; 

İnsan bazen bir haritaya ihtiyaç duyar. 

Hiç gitmediği ya da hep gittiği bir 

yerin haritasına değil; bir daha asla 

gidemeyeceği bir yerin haritasına. 

Geçmişi bir rüya olmaktan çıkartıp 

oranın hep var olduğuna ve geleceği 

ümitsizlikten kurtarıp oranın hep öyle 

kalacağına inandıracak bir haritaya. 

Bizler harita mühendisleriyiz. Yazarın 

düşlediğinden de iyisini yapabiliriz.

Ayrıca Şubemiz yürütücülüğünde bu 

yıl onuncusu düzenlenen ve ana teması 

ÖZGÜRLÜKLER olan Yaz Eğitim 

Kampında Selçuk Savcı tarafından 

yapılan konuşmalardan derlenmiş bir 

video katılımcılarla paylaşıldı. Geceye 

katılan konuklarımız uzun süren 

alkışlarla Şube Başkanımıza selamlarını 

gönderdiler.

Şubemizin geleneksel bahar 

yemeğinde 30. yılını dolduran 

meslektaşlarımıza plaket verildi. Plaket 

verilen meslektaşlarımız, yaptıkları 

konuşmalarda birlik-beraberlik-

dayanışma vurgusu yaptılar. 30. 

yılını dolduran meslektaşlarımıza 

başarılarından ve mesleğimize büyük 

emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Geleneksel Bahar Yemeği

TMMOB İzmir İKK Tanışma Kokteyli

TMMOB`a bağlı Odaların İzmir 

birimleri yönetim kurullarının katıldığı 

TMMOB İKK Tanışma kokteyli 16 

Mayıs 2012 tarihinde Tepekule Kongre 

Merkezi`nde yapıldı. Şube yönetim 

kurullarının tanışması amacıyla 

düzenlenen kokteyle İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu adına 

başkan danışmanı Muzaff er Tunçağ, 

Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. 

Kamil Okyay Sindir, EMO Genel 

Başkanı Cengiz Göltaş, Mali Müşavirler 

Odası ve Diş Hekimleri Odası katıldı.



85Șubelerimizden Haberler / İZMİR
Harita Bülteni Haziran 2012

TMMOB İzmir İKK bileşenleri 

tarafından 29 Mayıs 2012 tarihinde 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 

ile Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliği`ndeki değişikliklere ilişkin 

basın toplantısı düzenlendi. Açıklamada 

yapılan değişikliklerin asıl amacının 

kentsel dönüşüm adı altında İzmir`de 

talanın önünü açmak olduğu belirtildi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Çevre 

ve Şehircilik Bakanı kentsel dönüşümü 

İzmir‘den başlatacaklarını açıklamış, 

İzmir‘de toplantılar düzenleyip çeşitli 

kesimlerle temaslarda bulunmuştur. 

Gerçekleştirilen bu temasların 

arkasından 3 Nisan 2012 tarihinde 

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin 

Basitleştirilmesine Yönelik, Başbakanlık, 

Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve ilgili  

Kuruluşlar ve Üniversitelere ait 84 adet 

yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. 

Değişiklik yapılan yönetmeliklerin 

arasında bina yapım ve denetim 

süreçlerini ilgilendiren Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliği ile Planlı Alanlar 

Tip İmar Yönetmeliği çok dikkat 

çekmektedir. Bu değişikliğin ardından 

14 Nisan‘da bu iki yönetmelikte 

alelacele bir ikinci bir değişiklik daha 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan ikinci 

değişiklikten torba yasalarda olduğu 

gibi asıl hedefi n bu iki yönetmelik 

maddelerinde gizli olduğu, diğer 

değişikliklerin bu iki yönetmelikte 

yapılan değişiklikleri gizlemek amaçlı 

kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Yapılan değişikliklerin asıl amacı 

kentsel dönüşüm adı altında İzmir‘de 

gerçekleştirilmeye çalışılan talanın önünü 

açmaktır. 

Yönetmeliklerde gerçekleştirilen 

değişikliklere bakıldığında asıl amacın 

yapı üretim sürecindeki belediyelerin 

ve meslek odalarının yapmış olduğu 

kamusal denetimin kaldırılması olduğu 

çok net görülmektedir. Bu değişiklikler 

sayesinde; Bakan tarafından İzmir‘den 

başlanacağı müjdesi verilen Kentsel 

Dönüşüm çalışmaları sırasında kamusal 

denetim yok edilecek, ilgili mevzuata, 

tekniğe, standartlara uygun olmayan 

yapıların önü açılacaktır.

Yani Hedef İzmir‘dir, İzmirli 

belediyelerle meslek odalarının her 

türlü siyasi baskıya rağmen 1970`lerden 

bugünlere kurumsallaştırarak 

geliştirmiş olduğu kamusal denetimdir. 

Gerçekleştirilen bu değişikliklerde; 

İzmirli Belediyelerin yapmış olduğu 

kamusal denetimden rahatsız olan rant 

çevreleriyle bakanlarla kapalı kapılar 

ardında yapılan gizli pazarlıkların payı 

büyüktür. Bu çevrelerin temsilcilerinin 

son günlerde bazı yandaş medya 

aracılığıyla ve AKP‘nin desteğini arkasına 

alarak belediye çalışanlarını ve meslek 

odalarını tehdit etmesini de İzmir halkı 

ibretle ve sabırla izlemektedir. Tek 

başına iktidar olmanın verdiği doymaz 

bir hırsla ele geçiremediği her kuruma 

saldıran siyasi iktidar yandaş medyası ve 

işbirlikçileri şunları çok iyi bilmelidir.

1.Yapı denetimi kamusal bir 

denetimdir. TMMOB bu denetimin 

piyasalaştırılarak müteahhitlerin insafına 

bırakılmasına asla göz yummayacaktır.

2.TMMOB halkımızın can ve mal 

güvenliği konusunda uzmanlık 

alanlarına giren her konuda Anayasa‘dan, 

yasalardan, kendi mevzuatından, 

bilimden ve teknolojiden aldığı güçle var 

olan bütün gücüyle sözünü söylemeye, 

halkımızın can ve mal güvenliğini, kent 

kimliğini ve kent kültürünü korumaya 

kararlıdır.

3.TMMOB meslek sorunlarının ülke 

sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden 

hareketle siyasi iktidarın ele geçiremediği 

kurum ve kuruluşları yok etme 

saldırıları da dahil anti demokratik tüm 

uygulamalara karşı durmaya, bunları 

deşifre etmeye, faşist saldırılar karşısında 

göğsünü siper etmeye devam edecektir.

4.TMMOB İzmir‘de kaldırılmaya 

çalışılan kamusal denetimin, İzmir‘i 

teslim alma planının bir parçası 

olduğunun farkındadır, bu konuda kent 

içinde iktidara yaranmaya çalışanların 

yapmış olduğu pazarlıkların ve paylaşım 

hesaplarının hepsini boşa çıkarmak için 

var gücüyle çalışacaktır.

5.TMMOB ülke yönetimine hakim 

kılmaya çalışılan daha fazla kâr elde 

etmek uğruna insan yaşamının, can 

ve mal güvenliğinin, çevrenin, kent 

kültür ve kimliğinin yok sayıldığı, her 

şeyin talan edildiği baskıcı, otoriter 

faşist zihniyete asla ve asla boyun 

eğmeyecektir.

6.TMMOB, yerel yönetimin, meslek 

odalarının, halkın yok sayıldığı, 

siyasi ranttan başka amacı olmayan, 

kamu malının çarçur edildiği plansız, 

programsız, gecekondu statüsünde, 

„ben yaptım oldu“ mantığıyla yapılan 

projelerle kentin talan edilmesine izin 

vermeyecektir.

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği İle Planlı Alanlar 
Tıp İmar Yönetmeliği`nde Yapılan Değişiklikler



86 Șubelerimizden Haberler / İZMİR
Harita Bülteni Haziran 2012

1 Günlük İş Bırakma Eylemi’ne Destek

Milyonlarca kamu emekçisinin `Grevli 

Toplu Sözleşme Hakkını İçeren Yasa, 

İnsanca Yaşayacak Bir Ücret, Güvenceli 

İstihdam, Tüm Ek Ödemelerin Emekli 

Aylığına Yansıtılması, Ücretlerin Vergi 

Dilimi Artışından Etkilenmemesi, Kamu 

Emekçisi Kadınlara Pozitif Ayrımcılık 

ve Sendikalara Yönelik Baskıların Son 

Bulması` taleplerini dile getirmek 

için biraraya geldiği KESK Grevi`ne 

TMMOB`a bağlı Odalar da destek verdi. 

İzmir`de TMMOB İzmir İKK pankartı 

altında toplanan mühendis, mimar, şehir 

plancısı Basmane Meydanı`ndan Konak 

Meydanı`na gerçekleştirilen yürüyüşte yer 

aldı. 

 

Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı eylemde; 

emekçileri hala kapıkulu olarak görenlere 

karşı alanlara çıktıkları ifade edilerek 

tüm emekçiler, işçiler, halk birleşmeye ve 

geleceğe sahip çıkmaya çağırıldı. 

Aliağa bölgesinde yapılmak istenen 

termik santrallere karşı 6 Mayıs‘ta 

yapılan mitinge üyelerimizle birlikte 

katıldık. TMMOB pankartı arkasında 

diğer Odalarımızla katıldığımız mitinge 

çok sayıda İzmir`li katıldı. Aliağa’da 

kurulmak istenen, İzmir ve Manisa 

çevresini etkileyecek termik santrallere (7 

adet) karşı, sürecin takipçisi olacağız. 

Aliağa Termik Santraller 
Mitingi

1 Mayıs`ta Alanlardaydık

Birlik, mücadele ve dayanışma günü 

olan 1 Mayıs`ta; her türlü hukuksuzluğa, 

şiddete, emeğin değersizleştirilmesine 

karşı mücadele eden, geleceğine sahip 

çıkma çabasındaki emek ve meslek 

örgütleri alanları doldurdu. İzmir`de 

Gündoğdu Meydanı`nda toplanan 

üyelerimizle 1 Mayıs TMMOB 

pankartı altında mitinge katılım sağladı. 

Cumhuriyet Meydanı`ndan Gündoğdu 

Meydanı`na uzun bir kortej oluşturarak 

yürüyen mühendis, mimar, şehir 

plancıları; `faşizme karşı omuz omuza`, 

`AKP halka hesap verecek` sloganlarını 

hep bir ağızdan haykırdılar.

Şubemize Genel Merkez Yönetim Ziyareti

14.06.2012 tarihinde Genel Başkanımız 

Ertuğrul Candaş, Genel Saymanımız 

Hüseyin Altun, Genel Merkez 

Örgütlenme Sekreterimiz Burak Kukul 

ve Denetleme Kurulu Üyemiz Şafak 

Fidan Şubemizi ziyaret ettiler.

Ziyarette, Mesleğin güncel sorunlarına, 

LİHKAB işleyişinde yaşanan sorunlara 

ve bunların çözümlerine yönelik 

konuşuldu. 11. Yaz Eğitim Kampımız ile 

ilgili de yapılacak çalışmalar konusunda 

görüş alış verişinde bulunuldu.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Samsun Şubesi Yönetim Kurulu olarak 

Oda Başkanımız Ertuğrul Çöl, 2.Başkan 

Ali Ün ve Yazmanımız Aytül Durukan 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Samsun Şubesi, meslekte 30 yılını 

doldurmuş olan meslektaşlarına plaket 

vermek üzere Omtel Otel’de Plaket 

Töreni düzenlemiştir. Düzenlenen 

Plaket töreni Ordu, Amasya, Sinop ve 

Samsundaki harita mühendislerinin 

katılımıyla yapılmıştır.

Yapılan plaket töreninde meslekte 30 

yılını dolduran üyelere plaketlerini Tapu 

ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan 

Mayıs Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Harita Mühendislik Bölümü 

2011/2012 dönemi mezuniyet törenine 

Harita Mühendisleri Odası Samsun Şube 

Başkanı Sayın Ertuğrul Çöl katılarak 

dönem birincisi Burak Yılmaz, dönem  

ikincisi Ali Özen, dönem üçünçüsü 

Hüseyin Eroğlu’na Şube Yönetim 

Kurulu Adına çeşitli hediyeler verdi. 

Şube Başkanı Ertuğrul Çöl, yeni mezun 

olan tüm meslektaşlarımıza  meslek 

yaşantılarının başlangıcı olan bu mutlu 

günlerinde başarılar diledi.

Özalban ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı 

Birol Elevli vermişlerdir.Şube Başkanı 

Ertuğrul Çöl’ün plaketini de Samsun 

Kadastro Müdürü Şaduman Malkoç 

takdim etmiştir.

Plaket töreninde konuşma yapan 

Şube Başkanı Ertuğrul Çöl 30 yılını 

dolduran meslektaşlarına başarılar ve 

nice 30 yıllar dilemiştir. Ayrıca yemeğe 

katılan meslektaşlarına yemeğe ve törene 

katılımlarından dolayı teşekkür mesajı 

ileten Ertuğrul Çöl, harita mühendisleri 

olarak büyük bir aile olduklarını dile 

getirmiştir.

ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

görevine yeni atanan Sayın Vedat Durna 

makamında ziyaret edildi. Ayrıca bu 

Kurumda görev yapan Harita Mühendisi 

üyelerimiz de ziyaret edilerek sorunları 

dinlendi.

Ziyaretten dolayı memnun kalan Sayın 

İl Müdürümüz yeni kurulan Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının görev ve yetki 

sahasının çok büyüdüğünü, Ülkemizin 

kalkınması ve hızlı gelişmesi için çok 

büyük projelere ve hizmetlere imza 

attığını, bu proje ve planlamanın alt 

yapısında Harita Mühendislerine büyük 

görev düştüğünü belirterek Müdür 

yardımcısı ve iki şube müdürünün 

Harita Mühendisi olduğunu ve 

görevlerinden memnun olduğunu dile 

getirmiştir.

Oda Başkanımız Sayın Ertuğrul 

Çöl’de ülkemizin kalkınması ve hızlı 

gelişmesinde imar ve kentsel altyapı 

çalışmalarında harita mühendislerinin 

büyük rol oynadığını belirterek, 

ziyaretten dolayı memnuniyeti dile 

getirerek İl Müdürümüz Sayın Vedat 

Durna’ya yeni görevinde başarılar 

temennisinde bulunulmuştur.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ziyareti

Meslekte 30 Yıl Hizmet Plaket Töreni

 Yönetim Kurulumuz 19 Mayıs Üniversitesi Mezuniyet 
Törenindeydi
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öncelikle, iş güvenliği, tarımsal 

arazilerin bölünmesinde yaşanan 

sorunlar, Şubemizin yeni dönemde 

gerçekleştirmeyi planladığı sosyal ve 

bilimsel etkinlikler gündeme geldi. 

Üyelerimizin Şubemizden ve Yönetim 

Kurulumuzdan beklentileri dinlendi.

Bütün serbest çalışan harita 

mühendislerimize Yönetim Kurulumuza 

göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan 

dolayı teşekkür ederiz.

Trabzon’da serbest çalışan harita 

mühendisi üyelerimize Genel Kurula 

verdikleri katkılardan dolayı teşekkür 

etmek, mesleki sorunları tartışmak ve 

yeni dönemde yapılacak faaliyetler ile 

ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için 

gerçekleştirilen ziyaretlere devam edildi.

24.03.2012 Cumartesi günü 

gerçekleştirilen ziyaretlerde 

Serbest Büro Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

Üyelerimize Arazi Ölçüm Cihazlarında Yaşanan 
Yeni Teknolojik Gelişmeler Hakkında Bilgiler Verildi

Üyelerimize yönelik arazi ölçüm aletleri 

tanıtımı Geomatik Hizmetler. San. Dış. 

Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirildi.

Tanıtımda; GNSS (GPS), Total Station, 

Dijital ve otomatik Nivo, lazerli 

ürünler ve bu ürünlere ait ekipmanlarda 

yaşanan son teknolojik gelişmeler 

hakkında bilgilendirme sunusu yapıldı. 

Üyelerimizin oldukça ilgi gösterdiği 

tanıtım toplantısında, Şube mekanı 

içinde refl ektörsüz 600 metreye kadar 

ölçü yapan elektronik uzaklık ölçer aleti 

ile uygulamalar yapıldı. 

Geleneksel Bahar Yemeğimiz ve 30 Yıl Plaket Törenimiz Coşku İçinde Geçti

Şubemizin faaliyet alanında bulunan 

illerden, geleneksel bahar yemeğimize 

230 kişi katıldı. Davetliler, yorucu bir 

sezonu geride bırakmanın mutluluğu 

ile sanatçı Selçuk Balcı’nın müzikleri 

eşliğinde doyasıya eğlendiler.

Şube Başkanımız Sayın Doç. Dr. 

Recep Nişancı’nın açılış konuşması ile 

başlayan yemeğimiz, mesleğinde 30 

yılını dolduran üyelerimize plaketlerinin 

verilmesi ile devam etti. Trabzon Şube 

Yönetim Kurulu olarak üyelerimizi 

tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte 

mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice 30 yıllar 

geçirmelerini diliyoruz.

Kadın Harita Mühendisi Üyelerimiz Şubemizde Bir Araya Geldi

Farklı alanlarda deneyim sahibi kadın 

harita mühendisi üyelerimiz ve harita 

mühendisi adayı öğrencilerimiz 

“Kadınların Mesleğe Bakış Açısı ve 

Sorunları” konulu atölye çalışması 

hazırlıkları için buluştu.

14.03.2012 tarihinde, şubemizde, 

“Kadınların Mesleğe Bakış Açısı ve 

Sorunları” konulu atölye çalışması 

hazırlıkları için toplantı yapıldı. 

Toplantıda atölye çalışmasında ele 

alınacak konu başlıkları, çalışmanın 

içeriği ve kapsamı belirlenerek genel 

itibariyle bir çerçeve çizildi. Hazırlıkların 

bundan sonra daha etkili bir şekilde 

yürütülebilmesi için görev dağılımları 

yapıldı.

24.03.2012 tarihinde ise şubemizde, 

“Kadınların Mesleğe Bakış Açısı ve 

Sorunları” konulu atölye çalışması 

hazırlıkları için II. toplantı yapıldı. 

Toplantıda atölye çalışmasında ele 

alınacak 10 adet konu başlığı belirlendi. 
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Trabzon Şubesinin düzenlediği  

“Türkiye’de Kentsel Dönüşüm” paneli 

4 Mayıs Cuma günü Trabzon Zorlu 

Grand Otel`de Çevre ve Şehircilik Bakan 

Yardımcısı Muhammet Balta’nın da 

katılımıyla gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını İstanbul Teknik 

Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 

Bölümü öğretim üyelerinden, ilimizin 

yakından tanıdığı Prof. Dr. Tahsin 

Yomralıoğlu’nun yaptığı panele, Okan 

Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 

Bölümü öğretim üyelerinden Prof. 

Dr. Enver Ülger, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. 

Cenap Sancar ve Sosyoloji Bölümü 

öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 

Musa Yavuz Alptekin konuşmacı olarak 

katıldı. Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası Genel Başkanı, kamu kurum ve 

kuruluşlarından üst düzey bürokratlar, 

akademisyenler, sivil toplum örgütü 

temsilcileri ve çok sayıda katılımcının 

bulunduğu paneli, basın mensupları da 

yakından izledi.

Panelde, kentsel dönüşüm 

uygulamalarının başarıya ulaşması için 

başlangıçta dönüşüm amacının iyi 

belirlenmesi, dönüşüm kararının verilme 

sürecinin toplumsal uzlaşı sağlanarak 

desteklenmesi, uygulanabilir ve şeff af 

olması, diğer sektörel politikalar ve üst 

ölçekli plan kararlarıyla ilişkilendirilerek 

planlanması, hak sahipliliği kriterlerinin 

iyi belirlenmesi, hak sahiplerinin ve 

dönüşüm alanında yaşayan kiracı, esnaf 

gibi diğer katılımcıların sürece dahil 

edilmesi, sadece fiziksel yenilemenin 

yanında, sosyo-ekonomik ve kültürel 

dokunun çok iyi analiz edilmesi ve 

oluşturulacak projelerin vatandaşlar için 

kültürel yozlaşma veya bozulmaya yol 

açmaması, çevresel ilke ve politikalarla 

uyumlu olarak geliştirilmesi ve 

sürdürülebilir olması hususlarının 

önemle irdelenmesi gerektiği belirtildi.

Harita mühendislerinin kentsel 

dönüşüm projelerinin her aşamasında 

olması gerektiği vurgulanan panelin 

sonuç kısmında; “odağında insan 

olan, halkın karar süreçlerine katıldığı, 

insanları yerinden etmeyen, etse bile 

yeni yerinde mutlu eden sadece fiziki 

çevrenin değil aynı zamanda sosyal ve 

kültürel çevrenin yaşam kalitesinin 

de yükseltildiği bu tür projelerin 

etkin yönetilebilmesi için gerekli yasal 

mevzuatın bir an önce düzenlenmelidir” 

denildi.

Panele destek veren ve bizi bu güzel, 

bir o kadarda önemli günde yalnız 

bırakmayan bütün katılımcılara Şubemiz 

adına teşekkür ederiz.

Kentsel Dönüşüm Paneli 

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

Şubemizin destek verdiği etkinlikte, 

14.03.2012 tarihinde harita mühendisi 

adayı lise öğrencileri Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümü’nü ziyaret etti. Harita Kadastro 

Mühendisleri Odasının hazırladığı 

tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan 

etkinlikte bölüm başkanı Prof. Dr. 

Cemal Bıyık ve Şube Başkanı Recep 

Nişancı birer konuşma yaptı. Ölçme 

bilgisi, Fotogrametri ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Laboratuarlarının gezilmesiyle 

süren etkinlik ikram ve resim çekimi ile 

tamamlandı.

Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Harita ve 
Kadastro Programı Öğrencilerini Ağırladık

Şubemizin ve lisanslı harita ve kadastro 

mühendisi üyemiz Eyüp Özkan’ın destek 

verdiği etkinlikte, 21.03.2012 tarihinde 

harita mühendisi adayı lise öğrencileri 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümünü ziyaret etti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası’nın hazırladığı tanıtım filminin 

izlenmesiyle başlayan etkinlikte 

bölüm başkanı Prof. Dr. Cemal 

Bıyık ve Şube Başkanı Recep Nişancı 

birer konuşma yaptı. Ölçme Bilgisi, 

Fotogrametri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Laboratuarlarının gezilmesiyle süren 

etkinlik ikram ve resim çekimi ile 

tamamlandı.
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Serbest Büro Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

Trabzon’da serbest çalışan harita 

mühendisi üyelerimize Genel Kurula 

verdikleri katkılardan dolayı teşekkür 

etmek, mesleki sorunları tartışmak ve 

yeni dönemde yapılacak faaliyetler ile 

ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için 

ziyaretler gerçekleştirildi.

17.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen 

ziyaretlerde öncelikle, mesleki 

denetim faaliyetlerinin daha etkin 

gerçekleştirilebilmesi, harita müteahhitlik 

karneleri ve iş bitirme belgelerinin 

alınmasında yaşanan sorunlar tartışıldı. 

Şubemiz ve meslektaşlarımı arasında 

bilgi paylaşımında yaşanan problemler, 

mesleğin ve ülkenin gelişimi ile ilgili 

gerçekleştirilebilecek projeler gündeme 

geldi. 

Üyelerimizin Şubemizden ve Yönetim 

Kurulumuzdan beklentileri dinlendi.

Bütün serbest çalışan harita 

mühendislerimize yönetim kurulumuza 

göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan 

dolayı teşekkür ederiz.

HKMO 43. Olağan Genel Kurul Öncesi Çalışmalarımızı Tamamladık 

Odamızın Nisan ayında düzenlenecek 

Genel Kurulu öncesi hazırlık amacıyla 

genel kurulda gündeme gelebilecek 

yönetmelik ve yönerge değişiklikleri, 

bütçe vb. konuların tartışıldığı çalıştay 

gerçekleştirildi. Ankara Genel Merkez 

ve MİSEM salonunda gerçekleştirilen 

bu çalıştaya Şubemizden Başkan 

Recep Nişancı ve Yazman Okan Yıldız 

katıldı. Öğleden önce gerçekleştirilen 

oturumda Genel Başkanımız Sayın A. 

Fahri Özten başkanlığında, Serbest 

Harita ve Mühendislik Bürolarının 

hizmet standartlarının yükseltilmesine 

yönelik tedbirler, LİHKAB’larda yaşanan 

yargı süreçleri, ücret tarifeleri ve diğer 

konularda Şube Yönetim Kurulları ile 

genel değerlendirme yapıldı. Öğleden 

sonraki oturumlarda bütçe ve genel 

kurula hazırlık kapsamında yönetmelik 

ve yönerge düzenlemeleri görüşüldü. Bu 

çalışmaların, Şube danışma kurullarını 

da içerecek şekilde genişletilerek genel 

kurul tarihine kadar sürdürülmesi 

kararlaştırıldı.

Bu toplantının arkasından Oda 

mevzuatında öngörülen değişikliklerin 

paylaşılması ve sürece tüm meslektaşların 

katkı vermesi çerçevesinde şubemizde 

de bir dizi çalışma gerçekleştirilmiş, bu 

amaçla -başta SHKMMB`ler olmak 

üzere konunun detayları üyelerle ve 

yönetim kurulunda tartışılmıştır.

Meslek alanımızda önemli yer işgal 

eden SHKMMB’lerinde standart 

oluşturulması ihtiyacı, bölgemizde 

uzun süredir üzerinde tartışılan ve 

genel olarak üyeler arasında hemfikir 

olunan konudur. Mesleğimizin pratik 

olarak uygulama sahası bulduğu ve 

kamuoyu nezdinde görünen yüzü 

olan bu bürolarda, hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi ancak belli standartların 

oluşturulması ile mümkün olacağı 

öngörülmektedir. SHKMMB’lerinin 

çalışma esaslarını düzenlemek ve standart 

oluşturmak kuşkusuz HKMO’nun 

temel görevlerinden biridir. Bu amaçla 

SHKMMB Tescil Yönetmeliğinde ne 

tür düzenlemeler yapılması gerektiği 

hakkındaki Şubemiz görüş ve önerileri 

toplantıda belirtilmiştir.

Çalışmalara katılan, katkı veren ve 

sonuçlandıran bütün üyelerimize 

teşekkür ederiz.

HKMO 43. Dönem Genel Kuruluna Katıldık

Trabzon Şube olarak delegelerimiz, 

Yönetim Kurulumuz ve bazı üyelerimizle 

birlikte 43. Dönem Genel Kurulumuza 

katkı vermek için Ankara’daydık.

Odamız 43. Dönem Olağan Genel 

Kurulu 21-22 Nisan 2012 tarihlerinde 

Ankara’da yapıldı.  497 delege, 21 

öğrenci ve çok sayıda konuğun 

katılımıyla gerçekleştirilen 43. 

Dönem Genel Kurulunun ilk günü 

açılış konuşmaları, Çalışma Raporu, 

Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun 

raporlarının görüşülmesi, komisyon 

raporları ile verilen önergelerin 

görüşülmesi, 43. Dönem Oda Organları 

ve TMMOB Delegasyonu adaylıklarının 

açıklanması ve Genel Kurul Sonuç 

Bildirgesinin okunması şeklinde 

gerçekleşti. İkinci gün, 43. Dönem Oda 

Organları ve TMMOB Delege seçimleri 

yapıldı.

Genel Kurula katılarak görüş, öneri ve 

eleştirileriyle sürece katkı ve destek veren 

başta bütün delegelerimiz olmak üzere 

tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese 

teşekkürü borç biliyoruz. 

Trabzon Şube olarak, 43. Dönemde 

görev alan yeni Yönetim Kurulunu ve 

diğer çalışma grubu üyelerini kutluyor, 

görevlerinde başarılar diliyoruz. 
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Aramızdan Ayrılışının 1. Yıldönümünde Prof. Dr. Aslan Dilaver Hocamızı Andık

3 Mayıs Perşembe günü Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümü Erdoğan Özbenli Amfisinde 

merhum hocamızı anma etkinliği 

düzenledik.

3 Mayıs 2011 tarihinde hiç beklenmedik 

şekilde aramızdan ayrılan ve bütün 

sevenlerini derinden üzen Aslan 

hocamızı vefatının 1. Yıldönümünde 

adına yakışır biçimde andık. Özgeçmişi, 

yayınları ve bilimsel katkılarının 

okunmasıyla başlayan etkinlik, Şube 

Başkanımız sayın Doç. Dr. Recep 

Nişancını duygu dolu konuşmalarıyla 

devam etti. Bölüm başkanımız sayın 

Prof. Dr. Cemal Bıyık merhum 

hocamızın tamamlamak üzere olduğu 

çalışmalar hakkında hiç bilinmeyenleri 

anlattı. Çalışmaları tamamlama sözü 

verdi. Hocamızın doktora öğrencisi Yrd. 

Doç. Dr. Yasemin Şişman’ın yaptığı 

konuşmayı, HKMO Trabzon Şubesi 

9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

sayın Fazıl Uzun’un “bir bilim insanının 

ardından” başlıklı konuşması takip etti. 

Katılımcıların duygu ve düşüncelerini 

paylaştığı etkinlikte, hocamızın sevenleri 

Erdoğan Özbenli Amfisini tamamen 

doldurdu. 

Yolunuz açık olsun sevgili hocamız. 

 Prof. Dr. Aslan Dilaver’in özgeçmişi

1951yılında Trabzon’un Sürmene 

İlçesinde dünyaya geldi. İlkokulu 

Sürmene’ye bağlı Aksu Köyü’nde, orta 

ve lise öğrenimini Sürmene Lisesi’nde 

tamamladı.

1969 yılında KTÜ Jeodezi Bölümü’nde 

yüksek öğrenimine başladı ve 1974 

yılında Harita Yüksek Mühendisi olarak 

buradan mezun oldu.

1975 yılında KTÜ Yer Bilimleri 

Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri 

Bölümü’nde asistan olarak göreve 

başladı. 1975-1976 yıllarında askerlik 

görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Seyir, Hidrografı ve Oşinografi Daire 

Başkanlığı’nda Asteğmen olarak 

tamamladı.

1981 yılında YÖK Kanunu gereği 

araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 

1977-1985 yılları arasında Karadeniz 

Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Ana Bilim Dalında 

doktora çalışmasını tamamladı.

1986-1987 tarihleri arasında KTÜ, 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders 

verdi. 1987 yılında aynı bölümde Jeodezi 

Ana Bilim Dalı’nda yardımcı doçentliğe 

atandı. 1994’te doçent oldu.

2000 yılında KTÜ, Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi, Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 

Jeodezi Ana Bilim Dalı’nda profesörlük 

kadrosuna atandı.

KTÜ ve Gümüşhane Üniversitesi Harita 

Mühendisliği Bölümlerinde dersler veren 

merhum Dilaver’in mesleki konularda 

yayınlanmış çok sayıda eserleri ve yayın 

aşamasında 3 kitabı mevcuttur.

İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen 

Dilaver, TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası (1180 no’lu üye), 

KTÜ Bölüm Eğitim Öğretim Uyum 

Komisyonu Başkanı, KTÜ Bölüm 

Geliştirme I. Kalite ve Akreditasyon 

Komisyonu üyesi olup evli ve 2 çocuk 

babasıydı.

Yeni dönemde her yaştan öğrenci 

grubuna mesleğimizi tanıtmak amacıyla 

başlattığımız çalışmaların birincisini 

gerçekleştirdik.

26.03.2012 Pazartesi günü Trabzon 

Ticaret İlköğretim Okulu 3. sınıf 

öğrencilerini Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Harita Mühendisliği 

Bölümü’ne davet ettik. Ölçme bilgisi, 

Fotogrametri, GPS ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri laboratuarlarını gezdirerek 

başladığımız tanıtım etkinliklerinde 

Şube Başkanımız Sayın Recep 

Nişancı haritayı ve bu alanda yaşanan 

teknolojik gelişmeleri anlatan kısa bir 

konuşma yaptı. Coğrafi Bilgi Sistemleri 

laboratuarında haritaların yapımı ile ilgili 

bilgilendirilen öğrenciler, “kabartma 

haritalara dokunma, topografik detayları 

hissetme” etkinliğinde neşeli dakikalar 

yaşadı.

Trabzon Ticaret İlköğretim Okulu Öğrencilerine “Harita”yı Anlattık
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Afyonkarahisar Bölge Temsilciliğimiz HKMO Genel Merkezimizin katkıları ile Temsilcilik yeri olarak Afyonkarahisar Merkez 

Marulcu Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:23 Kat:2 adresinde bulunan daireyi beş yıl süreli kiralamış ve faaliyetini burada 

sürdürecektir. 

Afyonkarahisar Bölge Temsilciliğimiz 

açılışından bu yana sosyal faaliyet 

olarak serbest çalışan iki üyemiz Halil 

Hilmi Ağaca, Hüseyin Menteş  ve Bölge 

Temsilcimiz Ahmet Hikmet Şahin 

Saymanımız Ali Soydan birlikte Kadastro 

Müdürümüz Sayın Vedat Şahinoğlu’nu 

makamında ziyaret ettik. 

Afyon’dan Kısa Kısa

Erzurum’dan Kısa Kısa

Erzurum Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğüne yeni atanan Ali Ataman ziyaret 
edilerek, görevinde başarılar dilenmiştir.

Ankara’da düzenlenen Genel Kurula Erzurum Bölge Temsilcisi Yakup Bozoğlu ve 
Hüseyin İlhan ile birlikte delegelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Akşam 
yemeğinde bir araya gelinmiştir.

Erzurum İl Afet Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanan üyemiz Ersan Sağsöz 
ziyaret edilerek yeni görevinde başarılar dilenmiştir.

Erzurum Kadastro Müdürlüğü ziyaret edilerek mesleki konularda yaşanan sıkıntılar ile 
ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.



93Bölge Temsilciliklerimizden Haberler
Harita Bülteni Haziran 2012

Kocaeli Üniversitesi’nde iki yıldır 

“Mühendislik Günleri” olarak 

düzenlenen etkinlik bu yıl Mimarlık 

Fakültesinin de katılımıyla “Mühendislik 

ve Mimarlık Günleri” olarak 8-9-10 

Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Mühendislik ve Mimarlık Günleri, 

Umuttepe ve Anıtpark olmak üzere 

iki ayrı yerleşkede eş zamanlı olarak 

gerçekleştirildi. Etkinlik süresince 

‘Mühendislik eğitimi, yetkin 

mühendislik ve mühendisler’, ‘Hangi 

Kariyer?’, ‘Deprem ve kentsel dönüşüm’, 

‘Türkiye’de yapılaşma ve güvenli barınma 

hakkı’, ‘Bologna süreci ve mimarlık 

eğitimi’, ‘Bilim, emek ve TMMOB’, 

‘Çalışma hayatında genç mühendisleri 

neler bekliyor?’, ‘Dünden bugüne enerji 

politikaları ve nükleer enerji’, ‘Sosyal 

medyanın yaşama olan etkisi ve sansür’ 

başlıkları tartışıldı. 

“Sermayenin nesnesi değil, toplumun 

öznesi olmak için geliyoruz” çağrısıyla 

Kocaeli-TMMOB Öğrenci Komisyonu 

tarafında düzenlenen etkinlikte HKMO 

Doğu Marmara Temsilciliği Öğrenci 

Komisyonu da etkin görev almıştır.

14.06.2012 tarihinde İzmit Belediyesi 

toplantı salonunda TUSAGA-AKTİF 

(CORS) ve KBB İmar Yönetmeliği 

konularında toplantı yapılmıştır. 

Kocaeli Kadastro İl Müdürlüğü ve İzmit 

Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 

panele Tapu Kadastro Gn. Müdürlüğü 

Harita Daire Başkanlığından Ziya 

Karan ve Serdar Ergüner misafir 

katılımcılar olmuşlardır. Toplantıya 

CORS kullanımında meslektaşlarımızın 

karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri 

damgasını vurmuştur. 

Daha kaliteli ve kesintisiz hizmet için 

karşılıklı istek ve dikkat edilmesi gereken 

hususlar tarafl arca dile getirilmiştir. 

Doğu Marmara Bölge Temsilciliğimiz 

katkılarından dolayı her iki kuruma ve 

meslektaşlarımıza teşekkürlerini sunar.

Kocaeli’nden Kısa Kısa

31.03.2012 tarihinde KYÖD Sosyal 

Tesislerinde meslektaşlarımızla birlikte 

bahar yemeği yapıldı. Yemekte, meslekte 

30 yılını dolduran meslektaşlarımıza 

“Meslekte 30 Yıl Plaketi” verilmiştir.

Yemeğe 42. Dönem HKMO Genel 

Başkanı Ali Fahri Özten, 38. Dönem 

HKMO Genel Başkanı Hüseyin Ülkü, 

19. Dönem HKMO İstanbul Şube 

Başkanı Mehmet Ali Candaş, TMMOB 

Genel Saymanı Mustafa Erdoğan 

katılım sağladı. Meslektaşlarımıza ve 

misafirlerimize katılımlarından dolayı 

teşekkürlerimizi sunarız.

Harita Uygulama Sorumluluğu’nun 

bölge yerel yönetimler düzeyinde hayata 

geçmesi için 2011 yılı içerisinde bir 

takım çalışmalar başlatılmış olup 2012 

Mayıs ayında KBB İmar Yönetmeliğinde 

yapılacak olan revizyon çalışmasında 

İmar Yönetmeliği’ndeki değişiklikler 

yapılmasını istediğimiz konular  ile 

ilgili serbest çalışan meslektaşlarımız 

ve Belediye temsilcileri ile toplantı 

yapılarak görüşmelerimizi kapsayan 

taslak oluşturuldu.

Hazırladığımız TUS taslağı Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 

Mimar Zekeriya Özak ile görüşerek 

taslağı kendilerine sunduk.
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Bülent Ecevit Üniversitesi ve Maden 

Mühendisleri Odası tarafından 

gerçekleştirilen 18. Kömür Kongresi 

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. 

Arif Amirov Salonu’nda başladı. 

Kongrenin açılış töreni saygı duruşu 

ardından İstiklâl Marşı ile başladı. İl 

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, 

milletvekilleri, vali, Zonguldak Belediye 

Başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi 

dekanı ve birçok öğretim görevlilerinin 

katılımı sağlandı. Sergi açılışı 

gerçekleştirildi.

Zonguldak’tan Kısa Kısa

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nin birlikte tertiplediği Arazi 

Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumuna katıldık.

Doğu Marmara Bölge Temsilciliği olarak Kocaeli’de yapılan 1 Mayıs mitingine 

katıldık.

16.06.2012 tarihinde HKMO Genel Merkez tarafından düzenlenen “Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğiticilerin 

Eğitimi” Seminerine temsilcilik saymanımız Şenol Kalafat katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

öğrencilerinin mezuniyet yemeğine Zonguldak Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu 

olarak katıldık. 
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Zonguldak Bölge Temsilciliği yeni yönetim olarak Zonguldak Belediye Başkanı 

Muharrem Akdemir’i Makamında ziyaret ettik. TMMOB genelinde konuşuldu. 

Sorunlarla ilgili çalışmalar paylaşıldı. Kentsel Dönüşüm Projeleri konuşuldu. 

Zonguldak Bölge Temsilciliği yeni yönetim olarak Zonguldak Kadastro Müdürü Suad 

Adil Çevik’i makamında ziyaret ettik. Ziyarette 2B’ ler, LİHKAB’lar ve ilgili sorunlar 

konuşuldu. LİHKAB’ lar ve SHKMMB’ler ile ilgili sorunlar konuşuldu. 

Zonguldak Bölge Temsilciliği yeni yönetim olarak Zonguldak Tapu Kadastro Müdürü 

Hayati Başak’ı makamında ziyaret ettik. 

Zonguldak Bölge Temsilciliği yeni yönetim olarak Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı Şenol 

Kuşçu’yu makamında ziyaret ettik. Ziyarette haritacılığın önemi, işleyişi ve sorunları 

konuşuldu. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

öğretim görevlisi ve HKMO Zonguldak Bölge Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Hakan Akçın 

18. Kömür Kongresi’nde “Kömür Üretim Bölgelerinde Zamansal Tasman Kestirimine 

İlişkin Yeni Bir Yaklaşım Modeli” isimli bir bildiri sundu.
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Briç hakkında bazı bilgileri bülten 68 – 83 arası yazılarda 

sizler ile paylaştık. Bilindiği gibi briç oyunu dört kişilik bir 

ekip oyunudur. Oyun sonucunu; seyircilerin ve ortağımızın 

konuşmaları ve yorumları oyun oynama planı ve uygulamasını 

etkiler. Bu etkileme iyi ya da kötü yönde olabiliyor. Karşı 

oyuncuların yaptığı hatalar bizi, bizim yaptığımız hatalar ise 

onların oyunu kazanmasına neden olur. Briçte kaç el alınması 

üzerine yapılan karşılıklı konuşmalar bitinceye kadar ya da 

oyun süresince iki tarafın da oyun içinde ve oyun dışında oyunu 

etkileyecek hiçbir konuşma yapmaması bir kural gereğidir. Briç 

kurallara uyulması zorunlu akıl ve düşünce oyunudur. Topluluk 

içerisinde yüz yüze oynanan briç oyunlarında bizleri etkileyen 

nedenleri yaratan etmenleri sıralayacak olursak: Oyun içinde 

karşılıklı konuşmalar her iki takım için zarar ya da yarar verir. 

Karşımızda oynayan ikilinin birbirleri ile konuşmaları, karşı 

oyuncular ile konuşmalarımız, seyircinin konuşmaları gibi 

birçok etmenler oyununun akış yönünü etkilemektedir. 

Sözün kısası; sanal âlemde oynanan briç oyununda sonucunu 

etkileyen etmenlerin birçoğu olmaz. Kendinizi briç oyununun 

akışına kaptırıp gidersiniz. Güzel bir oyun oynamanın zevkini 

tadarsınız. Zaman zaman sayısal ağda (İnternette) briç oynarım. 

Bugün sayısal ağda birçok briç oyun siteleri vardır. Bizim briç 

oynadığımız sitenin canlı üye sayısı yirmi bin civarındadır. 

Birçok ülkeden briççilerin bu sitede kendilerine yer bulup briç 

oynadıklarını görmek olasıdır.. Üyelik bedeli olmayan briç 

sitenin sayısal ortamdaki adresi: www.bridgebase.com Bu siteye 

girip üye olmak için yapılan işlemlerin bir kısmı şu şekilde 

devam etmektedir.

Th ese are the steps:Click here to download the BBO shortcut (Only for Windows users! Click here if you use a Mac.)Birinci 

seçenekteki Click here to download the BBO shortcut seçip üzerine tıkladığınızda görüntüyü bilgisayarınıza yüklemek için kayıt 

görüntüsü gelecektir. Buradaki işlemleri sonuna kadar yaparak BBO’ ya kayıt olabilirsiniz. İyi oyunlar. Briç sitesine girdikten sonra; 

sitede oyun izleyebilirsiniz. Böylelikle yeni konuşma yöntemlerini öğrenip ve bu yöntemleri oynayacağınız oyunlarda uygulayarak 

sanal ortamda yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinebilirsiniz. Ayrıca site içindeki özel briç kulüplerine üye olup bu kulüplerde oyun 

oynamakta olanaklı. BBO’ nün Kütüphanesinden briç ile ilgili kitapları ve yazılanları okuyabilirsiniz. Turnuvalara girip turnuva 

oynamak sizin için başka bir seçenek olabilir. Bu gibi seçeneklerden birçoğunu www.bridgebase.com da bulabilirsiniz.

Sayısal ağada www.bridgebase.com/ yazıp giriş tuşuna 

basılacak 

Play Bridge Now 
New! Download a shortcut to Bridge Base Online

Problems? Click here

BBO’ ya kayıt olmak için “New!” yazan ikinci yerdeki 

“Download a shortcut to Bridge Base Online”nun üstüne 

tıklanacak. Gelen görünümdeki 

Windows users, click here

Mac users, click here

Seçeneklerden Windows users, click here tıklarsanız aşağıdaki görüntü karşınıza çıkacaktır.

BRİÇ BASE ON LİNE VE 

KAYIP OLAN BİR KÖR ASI

Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi Ankara

kmelikoglu@yahoo.comBRİÇ

1 2

3
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Zaman buldukça BBO’ ya girip bu sitede oyun oynayıp turnuvalara katılıyoruz. Siteye “kamelik” ismi ile kayıtlıyız. Sizlerle de 

bu sitede birlikte oyun oynamaktan büyük onur duyarız. Bizim ile iletişime geçmek için siteye girdiğinizde ilk gelen görüntünün 

altında “İncele” yazan yeri bir kere tıklatıp “Listeye başla”’ ya fare getirilmeli, daha sonrada ortaya çıkan alfabetik harfl erden “k” 
harfine basılmalı, görüntüye gelen “k” başlıkları altında “kamelik” aranmalı. Bulunduktan sonra “kamelik” üstüne tıklarsanız ileti 

göndermek için bir kutu çıkacaktır. Oraya bir şeyler yazıp gönder tuşu ile gönderdiğinizde ileti bana ulaşacaktır.

KAÇAN FIRSAT GERİ GELMEZ

K D B G

1Karo PASS 1 Pik 2Kör

PASS PASS 3Kör Kontur

3NT PASS PASS PASS

Batı Kör onlu atak etti kuzeyden dörtlü koydu. Doğu küçük verdi. Elden Kör vale ile alındı. Pik A ve Vale Çekildi. 

Herkes uydu. Güney elden Sinek oynadı Batı Sinek asla alıp Kör dokuzluyu oynadı. Yerden Küçük Karo yendi. Doğu 

küçük verdi. Güney Kör Rua ile aldı. Yere sinek ile geçip sinekleri çekti. Doğu elden bir kör iki karo yedi. Yerde üç pik iki 

karo kaldı. Dokuzuncu elde Yerden pikleri çekilince doğu sıkışmaya başladı. Onuncu elde Kör asını tekledi. On birinci 

elde ya kör asını atacak yâda karo Rua’yı tekleyecek. Oyun oynamaya başlamadan önce ellerdeki puanları saymalıyız. Biz 

doğuda savunmadayız. Elimizde 10 puan var. Yerde on iki açanda da bir onüç puan olsa toplam üç elin puanı otuz beş 

ediyor. Ortağımızda sinek ası gördükten sonra kör asını almamak sizce doğru mu? Bu yanlışlıklar bence ellerdeki puanları 

saymamaktan kaynaklanıyor. Sizce de öğle değil mi? Doğu kör asını almadığı sürece Oyun her zaman altı olur.

Geçmiş günlerde BBO’ da “ROCK AROUND THE CLOCK” bireysel ve “BBO FUNS” çiftler turnuvasında ayrı ayrı olmak üzere 

iki üç birincilik elde etik. Bu güzel anımızı iki ile sizlere ile paylaşmak istedik
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KİTAP

TMMOB’nin 50. yılı dolayısıyla 

37. Çalışma Dönemi olan 

2002 yılından beri yayınlanan 

Mühendislik Mimarlık 

Öyküleri’nin beşincisi olan 

kitapta yine Cumhuriyetin ilk 

yıllarından itibaren Türkiye’nin 

sanayileşmesine katkıda bulunmuş 

mühendislerimizin olağanüstü 

öyküleri yer alıyor. 

Bugün sıkça “büyüme rakamları” 

lafl arı duymaktayız. Oysa 

Cumhuriyetin ilk yıllarında tüm 

toplumla birlikte mühendislerin 

de ilk amacı “kalkınma” 

üzerine kurulmuştu. Kitaptaki 

öyküler Türkiye’nin kalkınması 

sürecinde cansiperane çalışmış 

mühendislerimizin birbirinden 

ilginç öyküleri yer alıyor.

Nadir Avşaroğlu, “Modern 

Jeolojinin Önderi: İhsan 

Ketin Hoca”, “Bir Zamanlar 

Ekonomalar Vardı” ve “Ereğli 

Kömür İşletmeleri Radyosu”, 

İsmail Yavuz, “1923’den 2011’e 

Türkiye’de Uçak İmalatı”, Arzu 

Yıldız-İsmail Yavuz-Mahmut 

Kiper, “Türk Havacılık 

Tarihinin 100 Yıllık Seyir 

Defteri: Mehmet Kum”, Mahmut 

Kiper, “Ülkemizde Üretilen 

İlk Buharlı Lokomotifl er: 

Mehmetçik ve Efe”, Aydın Eken, 

“Zamanın Başlangıcı: Kartal 

Araba Vapuru İnşaatı”, Burak 

Asiliskender, “Son Sümerbanklı”, 

Şanver İsmailoğlu, “Kılavuz 

Coli” adlı birbirinden ilginç ve 

güzel öyküleriyle kitapta yer alıyor.

Modern tıbbın verdiği zarar, 

yararıyla yarışır hale geldi. Dünya 

ölçeğinde ve ülkemizde yürütülen 

“sağlıkta dönüşüm”ün toplum 

karşıtı politikalara dayandığı 

giderek açığa çıkıyor. Ne var 

ki, o politikaların temelinde de 

günümüzün insanı metalaştıran 

tıbbı yatıyor. Hekimlerimizin 
bile ezici çoğunluğu bunu 
bilmiyor ya da kabul etmek 

istemiyor. Tıbbın acilen 

sorgulanması, bilimselliğinin 

tartışılması, temelden yeniden 

ele alınması gerek. Böyle bir 

başlangıç amacıyla, Prof. 
Dr. İlknur Arslanoğlu’nun 

öncülüğünde bir grup hekim, 

bu kitabı başta öğrenciler olmak 

üzere tıp camiası ve halk için 

yazdı. 

Çünkü “Tıp fakültelerinde 
okutulanlar, bizlere 
‘textbook’larda sunulanlar, 
hekimlerin birçoğunun 
‘bilimsel’ kabul ettiği veriler, 
ortalıkta uçuşan binlerce 
araştırma sonucu... genelde 
en çok bir şeye yarılor: İlaç ve 
medikal cihaz şirketlerinin, 
sağlık holdinglerinin daha çok 
para kazanmasına...”

William Shakespeare’ın Julius 

Caesar oyunundan alıntılanarak 

Taviani Kardeşler tarafından 

senaryolaştırılan ve yönetilen 

filmin bir diğer dikkat çeken 

özelliği oyuncuları.

Azılı mahkûmların tutulduğu 

Rebibbia Hapishane’sinde, 

mahkûmların rehabilitasyonu 

amacıyla her yıl bir tiyatro 

oyununun sahneye konması 

planlanır. Bu yılki oyun 

Shakespeare’in Jül Sezar 
uyarlamasıdır. Pek çoğu 

ömür boyu hapse çarptırılmış 

mahkûmlar için 6 ay sürecek bu 

tiyatro çalışması hayatlarındaki 

en önemli olay haline gelmiştir. 

Hayattan beklentileri kalmayan 

insanlar için hayata tutunma 

sebebi olmuştur. Tiyatro ve 

birçoğu için bu oyundan 

sonra hapishane artık daha da 

katlanılmaz bir yer olacaktır.

Tiyatro ve sinemayı ustalıkla 

harmanlayan film; özgürlük, 

sanat, insan, oyun/oyuncu ve 

hayatın anlamı hakkında nokta 

atışı kesitler sunuyor.

Taviani Kardeşler’in yönettiği 

film 212 Berlin Film Festivali 
Altın Ayı Ödülü’nü almıştı.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ – V
TMMOB Yayını - 2012

TIP BU DEĞİL
İthaki Yayınları, Haziran 2012 İlknur Arslanoğlu

L
Sezar Ölmeli / Yönetmen Taviani Kardeșler
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Ödenemeyen

Aziz Nesin
Ey benim halkım

Ey benim eli açık gözü kapalım

Yüreği açık dili bağlım

Ey benim en güzelim

Ey benim en çirkinim

Yiyemedin yedirdin

İçemedin içirdin

Giyemedin giydirdin

Okuyamadın okuttun

Kendin üşüdün yağmurda karda

Ama beni korudun

Varından değil yoğundan verdin

Az az değil çoğundan verdin

Ah ne az ne az aldın

Ama çok ne çok verdin

En az aldın en çok verdin

Almadan vermek sana özgü

Utanırım aldıklarım demeye

Gücüm yetmez borcum ödemeye

Bende hakkın çoktur halkım

Değil böyle bir Aziz

Bin Azizler olsa yetmez

Aldığını vermeye

Utanırım hakkın helâl et demeye

Dünya durdukça durasın halkım

30 Haziran 1980

SUDOKU

Kolay

Zor
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Atananlar Emekli Olanlar

• 3218 sicil numaralı üyemiz 

Ahmet Burak Mersin Çukurova 

Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire 

Başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma 

Şube Müdürlüğüne atanmıştır. 

Meslektaşımıza başarılar dileriz.

• 3472 sicil numaralı üyemiz Mehmet 

Selim Alabaş 03.04.2012 tarihi 

itibariyle Kayseri Tapu Kadastro 11. 

Bölge Müdürlüğüne Şube Müdürü 

olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 

başarılar dileriz.

• 4921 sicil numaralı üyemiz İbrahim 

Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Harita 

Mühendisliği Bölümü Kartografya 

Ana Bilim Dalına Doç. Dr. olarak 

atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 

dileriz.

• 8134 sicil numaralı üyemiz Erhan 

Uçakcıoğlu Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi 

Başkanlığı’nda Kontrol Mühendisi 

iken 26.05.2012 tarihinde Iğdır 

Kadastro Müdürlüğü’ne Kadastro 

Müdürü olarak atanmıştır.

• 9969 sicil numaralı üyemiz İbrahim 

Tiryakioğlu, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme 

Tekniği Ana Bilim Dalına Yrd. Doç. 

Dr. olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 

başarılar dileriz.

• 8050 sicil numaralı üyemiz 

Mehmet Hışır ile Sevgi Ucuzcu çifti 

02.06.2012 tarihinde evlenmişlerdir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8888 sicil numaralı üyemiz Mert 

Pirdoğan ile Semra Atılmaz çifti 

17.06.2012 tarihinde evlenmiştir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 9257 sicil numaralı üyemiz Emre 

Hiçsönmez ile Gonca Bakioğlu 

08.06.2012 tarihinde  evlenmiştir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 10499 sicil numaralı üyemiz Gaye 

Buket Deliktaş ile Burak Yıldız çifti 

25 Mayıs 2012 tarihinde evlenmiştir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 10604 sicil numaralı üyemiz Gülçin 

Çalışkan ve 9930 sicil numaralı 

üyemiz Selçuk Aydemir 18.03.2012 

tarihinde evlenmişlerdir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 10909 sicil numaralı üyemiz Emre 

Başkurt ile Sevinç Mutlu çifti 

19.06.2012 tarihinde evlenmiştir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 10998 sicil numaralı üyemiz Ali 

Şiyar Dağ ile Zeliha Bay çifti 

16.07.2012 tarihinde evlenmiştir. 

Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 11462 sicil numaralı üyemiz 

Mehmet Zahit Güney ile Fatma 

Zehra Şimşek çifti 06.07.2012 

tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

• 11568 sicil numaralı üyemiz Kutay 

Kutlu ile Esra Topal çifti 01.09.2011 

tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 

mutluluklar dileriz.
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Doğanlar
• 6112 sicil numaralı üyemiz Funda 

Aydın Seymen ile Salih Seymen 

çiftinin 12.03.2012 tarihinde bir 

kız çocuğu olmuştur. Elçin adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 6122 sicil numaralı üyemiz Ali 

Soydan ile Ayşe Soydan çiftinin 

13.04.2012 tarihinde bir erkek 

çocukları olmuştur. Uğur adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 6654 sicil numaralı üyemiz Ulaş 

Ankıtcı ile Hatice Ankıtcı çiftinin 

21.05.2012 tarihinde ikiz kız 

çocukları olmuştur. Defne ve Duru 

adını verdikleri bebeklere “Aramıza 

hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza 

ve ailesine mutluluklar dileriz.

• 6692 sicil numaralı üyemiz Barış 

Demir ile Güldem Canan Demir 

çiftinin 22.03.2012 tarihinde bir 

kız çocukları olmuştur. Ecem adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 6994 sicil numaralı üyemiz Tekin 

Akçapınar ile Günseli Bayram 

Akçapınar çiftinin 29.03.2012 

tarihinde bir erkek çocukları 

olmuştur. Ilgaz Eren adını verdikleri 

bebeğe “Aramıza hoş geldin” 

diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

• 7041 sicil numaralı üyemiz İsmail 

Kolukısa ile Sıla Kolukısa çiftinin 

07.03.2012 tarihinde bir erkek 

çocuğu olmuştur. Yusuf adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 7144 sicil numaralı üyemiz Tan 

Menlikli ile Özge Menlikli çiftinin 

02.05.2012 tarihinde bir kız 

çocukları olmuştur. Liva Melis adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 7742 sicil numaralı üyemiz M. 

İlker Avaroğlu ve Fatma Avaroğlu 

çiftinin 26.03.2012 tarihinde bir 

kız çocukları olmuştur. Derya adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 7929 sicil numaralı üyemiz Serkan 

Tanrıseven ve Nazlı Tanrıseven 

çiftinin 05.03.2012 tarihinde bir 

kız çocukları olmuştur. Asya adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 8258 sicil numaralı üyemiz Özgür 

Aksoy ve eşi Tümay Aksoy çiftinin 

13.06.2012 tarihinde bir erkek 

çocukları olmuştur. Yamaç adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 8373 sicil numaralı üyemiz Muzaff er 

Abacı’nın 23.02.2012 tarihinde 

bir çocuğu olmuştur. Yağız adını 

verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 

geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 

ailesine mutluluklar dileriz.

• 9289 sicil numaralı üyemiz Mustafa 

Çalışkan ile Tülay Çalışkan çiftinin 

31.05.2012 tarihinde bir kız çocuğu 

olmuştur. Çağla adını verdikleri 

bebeğe “Aramıza hoş geldin” 

diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz. 

• 10748 sicil numaralı üyemiz Eray 

Ekinci ile Seda Ekinci çiftinin 

14.06.2012 tarihinde bir kız çocuğu 

olmuştur. İlay adını verdikleri 

bebeğe “Aramıza hoş geldin” 

diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.



102 Duyurular
Harita Bülteni Haziran 2012

ARAMIZDAN AYRILANLAR

• 92 sicil numaralı üyemiz Cemal 

Gökgöz 07.04.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 

sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 

başsağlığı dileriz.

• 534 sicil numaralı üyemiz ve İTÜ 

Geomatik Mühendisliği Bölümü 

emekli Öğretim Üyesi Prof. Mustafa 

Aytaç’ın eşi Beyhan Aytaç yaşamını 

yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1015 sicil numaralı üyemiz Nedret 

Çağlayan yaşamını yitirmiştir. 

Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 1078 sicil numaralı üyemiz İbrahim 

Ethem Bingöl 07.07.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir.Ailesine, 

sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 

başsağlığı dileriz.

• 1236 sicil numaralı üyemiz Ekrem 

Sevinç 10.06.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 

sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza 

başsağlığı dileriz.

• 1404 sicil numaralı üyemiz Mustafa 

Kemal Yertutan’ın babası İsmail 

Yertutan 23.06.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 1604 sicil numaralı üyemiz Salihli 

Temsilcimiz Ziya Kocabıyık 

24.04.2012 tarihinde yaşamını 

yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 

tüm meslektaşlarımıza başsağlığı 

dileriz.

• 1754 sicil numaralı üyemiz Murat 

Koca’nın annesi 01.06.2012 

tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

Meslektaşımıza, ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2115 sicil numaralı üyemiz Mesut 

Cihan’ın 20.04.2012 tarihinde 

babası vefat etmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 2273 sicil numaralı üyemiz Ahmet 

Selçuk’un babası İbrahim Selçuk 

22.03.2012 tarihinde yaşamını 

yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2481 sicil numaralı üyemiz Hasan 

Kutlay Gündoğdu’nun babası 

Mustafa Gündoğdu 17.04.2012 

tarihinde yaşamını yitirmiştir. 

Meslektaşımıza, ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2611 sicil numaralı üyemiz Mustafa 

Mete Canpolat’ın annesi yaşamını 

yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2989 sicil numaralı üyemiz Yeşim 

Gülnur Tanrıkulu’nun babası 

27.05.2012 tarihinde yaşamını 

yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3167 sicil numaralı üyemiz Altan 

Çetinkaya’nın babası Mehmet 

Çetinkaya 23.06.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 3701 sicil numaralı üyemiz İhsan 

Kırcan’ın annesi ve 4746 sicil 

numaralı üyemiz Yasemin Kırcan’ın 

kayınvalidesi Meryem Kırcan 

20.05.2012 tarihinde yaşamını 

yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 

ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3787 sicil numaralı üyemiz Mehmet 

Muaz Uzun’un annesi İmmehan 

Uzun 16.04.2012 tarihinde yaşamını 

yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3818 sicil numaralı üyemiz 

Abdurrahman Civelek’in babası 

Musa Civelek 27.06.2012 tarihinde 

yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 4176 sicil numaralı üyemiz Ufuk 

Güvem’in babası Burhan Güvem 

20.04.2012 tarihinde yaşamını 

yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4863 sicil numaralı üyemiz M. 

Serdar İnanç’ın 07.02.2012 tarihinde 

annesi vefat etmiştir. Meslektaşımıza, 

ailesine ve sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

• 6616 sicil numaralı üyemiz Bülent 

Curabaz 17.02.2012 tarihinde vefat 

etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 6661 sicil numaralı üyemiz Taşkın 

Aykıt’ın babası Osman Aykıt 

04.07.2012 tarihinde yaşamını 

yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 11700 sicil numaralı üyemiz Adnan 

Şahin 14.01.2012 tarihinde vefat 

etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

• 12081 sicil numaralı üyemiz Ferhat 

Kütüğ 14.01.2012 tarihinde vefat 

etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere; 03.04.2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikler ile “Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliği”nde müellifl ik, fenni mesul vb. konularda yeni hükümler getirilmiştir. Mesleğimiz açısından en önemli değişiklik adı 

geçen yönetmeliğin 57’inci maddesinde yapılmış, yapı ruhsatı aşamasında hazırlatılması gereken projeler arasında mimari proje ile 

birlikte “yapı aplikasyon projesi” tanımı getirilmiştir. Bu projeyi hazırlamaya yetkili olarak da harita mühendisleri tarif edilmiştir. 

Daha sonra, 14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nin bazı maddeleri hakkında 

bir dizi değişiklik daha yapılmıştır.

Bu gelişmeler sonrasında, Türkiye geneline olmak üzere, İl/İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleri, OSB Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlükleri ve Odamız Birimlerine “Müellifl ik, Fenni Mesuliyet ve Yapı Denetim Uygulamaları” konulu bir yazı (19.04.2012 

tarihli ve 3/B15-704 sayılı yazımız) yazılmıştır. Bu yazımızda konu detaylı olarak açıklanmış, ilgililerine gerekli bilgilendirmeler 

yapılmıştır. Söz konusu yazımız üyelerimizle de paylaşılmıştır. (Bkz. http://www.hkmo.org.tr/)

Bilahare, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) 25.04.2012 tarihinde 2012/12 sayılı bir 

genelgenin yayınladığı öğrenilmiştir. Söz konusu genelge Odamız tarafından kısa sürede incelenmiş ve genelgede yer alan bazı 

hükümlerin ilgili mevzuata (TMMOB Yasası, LİHKAB Yasası vb.) açıkça aykırılık içerdiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin olarak, 

yargı süreci dahil tüm gerekli girişimler Odamızca başlatılmıştır.

Gelişmeler hakkında siz değerli üyelerimiz bilgilendirilecektir.

Meslektaşlarımıza önemle duyururuz,

Saygılarımızla.

TMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
NİSAN 2012 

“SPK ve Kamulaştırma 
Değerleyicileri Mühendis, Mimar 
ve Uzmanlar İçin Taşınmaz 
(Gayrimenkul) Değerlemesi” 

Odamızın yayımladığı 150’ye yakın örnek ve problem içeren 

“Mühendis, Mimar ve Uzmanlar İçin Taşınmaz (Gayrimenkul) 

Değerlemesi Kitabı”nın güncellenmiş ikinci baskısı Odamız 

Genel Merkez ve Şubelerimizden temin edilebilir.” 
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Ulusal Ortofoto Bilgi Sistemi Hakkında Duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza ekte gönderilen 26.04.2012 tarihli ve 7/801 sayılı 

yazı kapsamında; “Fotogrametri-Ortofoto-Lidar-Eğik Resim Çekimi” konularını içeren bir çalışmanın, Odamız STBK’larından 

“Uzaktan Algılama ve Fotogrametri Komisyonu” tarafından özel sektördeki firmaların da katılımını sağlayacak şekilde yapılması 

planlanmaktadır.

Bu kapsamda, kurumsal/bireysel görüşlerin değerlendirilmesi ve ortak bir rapor hazırlanarak CBS Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi 

amacıyla çalışmalar yürütülmekte olup, ek’teki yazıda bahsi geçen konu hakkında sektörümüzde bugüne kadar hizmet vermiş 

meslektaşlarımızın, varsa görüşlerinin 11 Mayıs 2012 Cuma gününe kadar Odamıza bildirilmesi ve konu hakkında katkı sağlanması 

hususunda,

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur,

Saygılarımızla.

TMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
MAYIS 2012

Ek : CBS Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2012 tarihli ve 7/801 sayılı yazısı.

FIG Araştırma ve Doktora Burs Duyuruları

FIG Vakfı;

1. Akademik araştırma bursu

2. Doktora bursu verecektir.

Başvurular: 1. Akademik Araştırma Bursu için son başvuru tarihi 30 Haziran 2012 2. Doktora Bursu için son başvuru tarihi 01 

Kasım 2012 tarihine kadar http://webmail.hkmo.org.tr/src/compose.php?send_to=fig@fig.net adresine yapılacaktır.

Detaylı bilgi için www.fig.net/figfoundation adresine başvurulmalıdır.

TMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
HAZİRAN 2012
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DUYURU

Sayın Üyemiz, 

Bilindiği üzere; 6235 sayılı TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun Umumi Hükümler başlıklı 3 
üncü bölümünün 33 üncü maddesi; “Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza 
ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını 

muhafaza etmek mecburiyetindedirler.” şeklinde olup, Odamız Ana Yönetmeliği’nin Üyelerin yetki ve sorumlulukları 
başlıklı 9 uncu maddesinin (d) fıkrasında üyelerin “Oda Genel Kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini ödemek zorunda” 
oldukları belirtilmektedir.

Yukarıda ifade edilen Kanun ve Yönetmelik kapsamında, gerek üyelerimizin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde 

kolaylık sağlanması ve gerekse verilecek hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için (Kamulaştırma Bilirkişi ve Adli Yargı Adalet 
Bilirkişi Listelerinde yer alınabilmesi için, İhaleler ve Sınavlar için, alınan üye kayıt ve mesleki faaliyet belgeleri için, mesleki 
deneyim puanları için vb.) ve ayrıca; TMMOB Yönetim Kurulu’nun 8 Nisan 2011 tarihli ve 259 sayılı kararı ile Odaların 

üyelerine ait aidat borçlarını kendi somut durumlarına uygun olarak “Meslek Odalarına aidat borçlarından dolayı 6111 
sayılı kanunun 4. Kısım 17. maddesinin 11-a bendine göre başvuran meslek mensuplarından, bir takım aksaklıklar dolayısıyla 
borçlarını ödeyemeyenler için 6322 Sayılı Kanunun 42. Maddesinde yapılan yeni  düzenlemeye göre;”  yapılandırma yetkisini 

Odalara vermesi üzerine, Oda Yönetim Kurulu’nca üyelerimizin birikmiş üyelik Ödentilerinin yeniden yapılandırılmasına 

karar vermiştir.

Yukarıda ifade edildiği üzere; aidat borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen üyelerimize kredi kartına 4 eşit taksit (bankalar 
ile yapılacak özel anlaşmalar ile 12 takside kadar çıkabilir – bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir) olanağı sunulacaktır.  

Belirtilen uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerimizin Ek’teki matbu dilekçe örneği ile bağlı bulunduğu Şubesine/Merkeze 
Bağlı Temsilciliğe ya da Genel Merkezimize 31/10/2012 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

TMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMMUZ 2012
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DUYURU

Yapı hizmetlerine ilişkin Müellifl ik ile Fenni Mesuliyet ve Yapı Denetim Uygulamalarına yönelik kurumlara yazı gönderildi.

Sayı : 3/B15-704                        19/04/2012

Konu : Müellifl ik, Fenni Mesuliyet ve Yapı Denetim Uygulamaları

T.C. ............................. BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA 

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büro (SHKMMB) sahibi üyelerimizin Oda Genel 

Merkezi’ne yaptıkları yazılı başvurularında özetle; “..3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında 

yapılacak olan yapıların proje müellefi, Yapı Denetim Uygulamaları , Fenni Mesuliyet ve yapı kullanma izni alınması aşamalarında 

Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürolarının (SHKMMB) ve Lisansı Harita Kadastro Kadastro Mühendislik 

Bürolarının (LİHKAB)’nın yetki ve sorumlukları konusunda bazı sıkıntıların olduğu “ ifade edilerek hatalı uygulamaların durdurulması 

yönünde girişim yapılması istenmektedir.

5 Mayıs 2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında 

Yönetmeliğin 3. maddesinin b) bendinde; “Kadastro teknik hizmetleri: Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte iken Kanunla lisanslı 
bürolara devredilen, tescile tâbi olmayan, aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi ile tescile tâbi olan, cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi 
veya terkini ve birleştirme işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetleri” ifade ettiği, aynı yönetmeliğin 31. Maddesinde ise; “Lisanslı büro, 
Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen kadastro teknik hizmetlerinden, tescile tâbi olan işlemlerin yapımı ile tescile tâbi olmayan işlemlerin 
yapım ve kontrolünde görevli ve yetkilidir.” denilmektedir.

Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yasası’nda belirtildiği üzere; 

“..mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir Oda kurulmasına karar vermek, aynı ihtisasa mensup meslek 

mensuplarını bir Odanın bünyesinde toplamak, mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 

mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle 

ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü 

bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak..” görevleri Kamu Tüzel Kişiliğine haiz TMMOB ye verilmiştir. TMMOB bileşeni olan 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) kanunun verdiği görev ve yetki çerçevesinde Harita ve Kadastro mühendislerinin 

yetki ve sorumlulukları, çalışma alanları ve disiplinine ilişkin ikincil mevzuat düzenlemesi yapmıştır.

Bu kapsamda Odamızın 11 Mart 2006 Tarih ve 26105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest 

Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nde “... konum belirlemeleri, yer altı ve teknik altyapı tesis ölçmeleri, her türlü 

mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri/Aplikasyon..” hizmetleri Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik 

Bürolarının çalışma alanı içerisinde belirlenmiştir. 

3 Nisan 2012 gün ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde müellifl ik, 

fenni mesul vb. konularında yeni hükümler getirilmiştir.

Yapı Ruhsatı İşleri

Söz konusu yönetmeliğin yapı ruhsatı işlerine ilişkin 57inci maddesinde yapılan değişiklikle; “yeni inşaat ilave ve esaslı tadilat yapmak 
üzere parsellere ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt 
raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine Aplikasyon krokisini ve 
tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat etmeleri” hükmü getirilmiştir.

Yapı sahipleri veya vekillerinin başvuru dilekçelerine eklemeleri istenen parsele ait Aplikasyon Krokisi: parselin tescilli kadastro 

verilerine göre Tapu Planları Tüzüğü ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak 16.06.2005 

tarih 5368 nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) hakkında Kanun ve yukarıda belirtilen yönetmeliği 
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gereğince odamıza kayıtlı lisanslı bürolarca, bu büroların sorumluluk sınırları dışındaki yerlerde ise yetkili kurum ve kuruluşlarca 

araziye uygulaması yapılıp aplikasyon kusurları giderildikten sonra kesinleştirilerek düzenlenmesi ve imzalanıp onaylanması gereken 

krokidir.

Proje Müellifl iği

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin (R.G. 3/4/2012-28253.Değişik) 57inci maddesinde yapı sahibi veya vekilince yapı ruhsatı için 

hazırlatılması gereken projeler arasında “mimari proje” ve “yapı yaklaşma mesafeleri ve yapı projelerine göre hazırlanacak yapı 
aplikasyon projesi”nin yer alması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca “yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye 
aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu yönetmeliğin 18inci 
maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinat sistemine işlenmek üzere harita 
mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

27 Ağustos 2008 tarih 26980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Planları Tüzüğü’nde:

· “Vaziyet plânı: Parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim 

plânındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, 

kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve plânı,” ifade eder;

· “Bağımsız bölüm plânı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve 

eklentilerin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, vaziyet plânındaki ölçülerine ve teknik 

yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren plân ve projesidir;” şeklinde tanımlanmıştır.

Tüzüğün 3 ve 6’ıncı maddeleriyle de Tapu Planlarına ilişkin yetki ve sorumluluğun Harita ve Kadastro mühendislerince üstlenileceği 

hükümleri getirilmiştir.

Yapı Aplikasyon Projesinin:

· Parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin teknik alt yapıların konumlarını gösteren; arsa aplikasyon krokisi, imar durumu, 

yapı yaklaşma mesafeleri, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim planındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde,

· Tapu Planları Tüzüğü, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak sayısal ve çizgisel 

şekilde müellif serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi (SHKM) tarafından düzenlenip imzalanması,

· Yapı ruhsatı aşamasında belediyeye mimari proje ile birlikte verilmesi ve belediyesince onaylanarak kesinleştirilmesi gerekmektedir.

Yapı Aplikasyon İşlemleri

Uygulama (aplikasyon) işlerinin uygulama esasları Bakanlar Kurulu’nca imzalanıp 5 Temmuz 2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe konan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinin (BÖHHBÜY) 83. maddesinde, tek 

tek sayılmıştır.

Yönetmeliğin:

· 83-c maddesinde, “.Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu ve mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemleri Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün belirleyeceği esaslar çerçevesince yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

· 83-d maddesinde ise “.. Plan ve projelerin zemine uygulanması için uygulama planları veya krokileri hazırlanır..” hükmü 

getirilmiştir.

· 4.madde ile de yetki ve sorumluluk Harita ve Kadastro Mühendislerine verilmiştir.
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Yönetmeliğin yukarıda belirtilen (83-c) maddesinde görüldüğü üzere TKGM’nin aplikasyona ilişkin yetkileri tescilli parsellerin 

mülkiyet aplikasyonu ve yer gösterme işlemleri ile sınırlanmıştır. LİHKAB’lara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce devredilen yetki 

de bu sınırlanmış yetkilerdir.

Plan ve projelerin zemine uygulaması yetki ve sorumluluğu ise hem (BÖHHBÜ) yönetmeliği hem de HKMO Serbest Mühendislik 

Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin yukarıda belirtilen hükümlerine göre Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik 

Bürolarına aittir.

Fenni Mesuliyet

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ( 09.12.2009 tarihli ve 5940 sayılı yasa ile değiştirilen) 28.maddesi;

“..müellifl ik, fenni mesuliyet, şantiye şefl iği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede: “... 
fenni mesul mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına göre yapının... bu kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, 
ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun inşa edilmesini denetlemekle görevlidir.” hükmü yer almaktadır.

Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin “Fenni Mesuliyet hizmetleri ve sicil” başlıklı 58 inci (Değişik: R.G-3/4/2012-28253) maddesinde 

de: “proje ile ilgili sorumluluk proje müellifine ait olmak üzere yapının fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapının yapım aşamasına göre 
mimar, inşaat, makine ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür...... Ayrıca idare varsa ek projelerin fenni mesuliyetini, 
konusuna göre ilgili meslek adamlarının üstlenmesini ister.” hükmü yer almaktadır.

Anılan yönetmeliğin (57-a-2) maddesinde “yapı aplikasyon projesi”nin düzenlenmesi gerektiği, projenin müellefi olmak harita 

mühendislerince hazırlanıp imzalanması belirtildiğinden yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyetinin de serbest çalışan büro ve 

şirket sahibi Harita Kadastro Mühendisince üstlenilmesi gerekmektedir.

Yapı Kullanma İzni

Bilindiği üzere İmar Kanununun 5940 sayılı kanunla değiştirilen 28.maddesinde belirtildiği üzere ; “Fenni mesuller uzmanlık 
alanlarına göre yapım işlerinin denetimine ilişkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye vermek 
ve yapı kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetindedir...”

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin yapı kullanma izni başlıklı 64üncü maddesinde de (Değişik R.G. 3/4/2012-28253);

· “...bu iznin alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi, ekinde fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşlarının yapının 
projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır.

· Mal sahibinin müracaatı üzerine belediye veya valilik yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp 
tamamlanmadığını, ... belirler.” hükümleri yer almaktadır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 03.08.2009 tarih ve 1685-2009/14 sayılı Genelgelerinde ise Yapı 
Kullanma İzin Belgesi verilmesi aşamasında “.., imar mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen mimari proje, vaziyet planı ile tapu 
planlarının birbirleri ile uyumlu olması esastır. Medeni kanunumuzun 719 uncu maddesi, “Taşınmazın sınırları tapu planları ve arz 
üzerindeki sınır işaretleri ile belirlenir. Tapu planları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa asıl olan plandaki sınırdır.” hükmünde 
olduğundan tapu siciline güven ilkesinin zedelenmemesi ve herhangi bir hak kaybına dolayısıyla da hazine zararına neden olunmaması için 
belediye ve valiliklerce binanın; vaziyet planına uygun olarak yapıldığının ve herhangi bir sınır tecavüzünün bulunmadığının 

tespitinden sonra yapı kullanma izin belgesi verilmesi yasal bir zorunluluktur.

Bu nedenle Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki binalarda yapı kullanma izin belgesi ekinde bina ve eklentilerinin 

mevzuata uygun ölçüldüğünü gösterir röperli krokisinin bulunması gerekmektedir...” kuralı-uygulaması getirilmiştir.

Esasen yapıların aplikasyonunun Yapı Aplikasyon projesi kapsamında düzenlenen Vaziyet Planı ve yapı aplikasyon değerlerine göre 

yaptırılması ve temel vizesi için yapıların röleve ölçülerinin yaptırılarak krokilerinin düzenletilmesi imar mevzuatı açısından bir 
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zorunluluktur. İdarenizce yapıların Röleve ölçülerinin vaziyet planı ve yapı aplikasyon projesi ölçü değerleriyle yanılma sınırı içinde 

kaldığının saptanması durumunda temel vizesi ve yapının devam etmesi için iznin verilmesi mevzuat gereğidir. Diğer bir ifade ile,ileride 

telafisi güç durumların yaşanmaması için, yapıların henüz temeldeki ilk konumlarının projesine uygunluğu kontrol edilmektedir.

Yapı aplikasyon projesinin hazırlanmasında ve aplikasyon işlemlerinde yetkili ve sorumlu HKMO’ya kayıtlı büro ve şirket sahibi 

serbest çalışan müellif harita kadastro mühendisidir.Bu nedenle yapı aplikasyon projesi kapsamındaki vaziyet planı, bağımsız bölüm 

planı , aplikasyon planı ve krokileri, aplikasyon hesapları ve yapı yerindeki aplikasyon işlemlerinin denetiminin de fenni mesulü İmar 

Kanunu’nun 28. Maddesi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 58. (Değişik:RG-31412012-28253) maddesi uyarınca serbest 

çalışan harita mühendisidir.

Bu nedenle ve temel vizesinden sonra yapıların konumlarında herhangi bir değişikliğin olup olmadığının da kontrolü açısından yapı 

kullanma izni aşamasında fenni mesul raporları ile birlikte yapıların ruhsata esas mimari ve mühendislik projelerine,vaziyet planına 

uygun yapıldığını belgeleyen ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce istenen röperli krokinin müellif ve aplikasyon işlemlerini 

üstlenen harita kadastro mühendisi tarafından düzenlenmesi ve fenni mesul harita kadastro mühendisinin kontrol edip imzalamasından 

sonra fenni mesul raporları ile birlikte idarenize verilmesi gerekmektedir. Böylece yapı süreci imar kanununa uygun olarak idarenizce 

eksiksiz gerçekleştirilmiş olacaktır.

Yetki ve Sorumluluk 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 13.09.2011 tarih ve 8520 sayılı Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine gönderdiği 

yazılarında; Vaziyet Planı / Bağımsız Bölüm Planı ve Röperli Kroki (Yapı Röleve Ölçü Krokisi) hizmetlerinin de Lisanslı Harita 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları tarafından yapılmasının mümkün olabileceği yönündeki görüşleri mevzuata aykırılık içermektedir. 

TKGM’nin yasa ve yönetmelik hükümlerine ve imar mevzuatına aykırı bir görüş vermesi hukuksal sıkıntı yaratmanın yanında görev 

ve yetki aşımına da neden olmaktadır. Çünkü ;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan baş vuru üzerine Kocasinin Belediye 

Başkanlığı’na/Kayseri (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) gönderdiği 09 Mart 2012 gün ve 126/3500 sayı yazılarında:

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 14.04.2011 tarihli değişiklik hali onaylanan 2010/4 sayılı talebe bağlı olarak yapılan değişiklik 
işlemleri hakkındaki genelgesindeki hükümler dikkate alındığında, LİHKAB bürolarınca Kadasto Müdürlüklerinin yapması gereken cins 
değişikliği işlemlerinin yürütülmesi gerektiği ve buna göre; vaziyet planı ve bağımsız bölüm planlarının Harita ve Kadastro Mühendisleri 
odasına kayıtlı serbest çalışan yetkili bürolarca yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.” şeklinde görüş verilmiştir.

03.04.2012 gün ve 28253 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 

yönetmeliğin 2.maddesi ile aynı yönetmeliğin 5.inci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen ( r ) bendine göre; “... Binanın yapı 
aplikasyon projesine uygun şekilde aplike edildiğini gösteren vaziyet planı ve bağımsız bölüm planını içeren belgenin , ...” sağlaması ; ‘‘bu 
işlemlerin usulüne uygun yapıldığına dair raporu........ iş bitirme tutanağına eklemesi” yapı denetim kuruluşlarının / fenni mesulün 

(harita kadastro mühendisinin ) görevleri arasında sayılmıştır.

Mülga 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 64. maddesindeki “İlgili İdarece yapı 
kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce tapu kaydında cins değişikliği yapılması zorunludur.” hükmü 13.07.2000-

24108 sayılı R..G.’de yayımlanan madde yönetmenlik metninden kaldırılmıştır. 3.4.2012 tarihinde son yapılan yönetmelik madde 

değişikliğinde de böyle bir hüküm yer almamaktadır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin “Yapı Kullanma İzinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar” 

başlıklı 64/A ek maddesi (RG.3/4/2012 - 28253 ) ile:

“Yapı kullanma izinlerine ilişkin başvurularda, başvuru sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazırlanmış matbu form ile yapının 
ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu 
dışında herhangi bir belge istenmez” hükmü getirilmiştir.
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Sonuç;

 Yukarıda yasa ve yönetmeliklerden alıntılanarak belirtildiği üzere :

· Lisanslı Harita Kadastro büroları yapı sürecinde sadece Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 57inci maddesinde (R.G.3/4/2012-28253) 

belirtilen ve yapı yapmak isteyen yapı sahiplerinin veya vekillerinin yapı projelerinin hazırlanmasına esas olacak belgeleri idareden 

almak için başvuru dilekçelerine eklemeleri gereken Aplikasyon Krokisini düzenlemek ve onaylamakla yetkili ve sorumludur.

· Yapı Aplikasyon Projesi ,Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı ve Röperli Kroki (Yapı Röleve Ölçü Krokisi) düzenlenmesinde,

· Yapı aplikasyon projesinin arsaya uygulanmasında ,

· Yapının fenni mesuliyetinin üstlenilmesinde,

yetki ve sorumluluk Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları’na aittir.

 Açıklanan bilgiler ışığında Belediye Başkanlığınıza/Kurumunuzca bu alandaki uygulamalarda, yapı sürecinde müellif ve fenni mesul 

Harita ve Kadastro Mühendislerinin görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerinin sağlanması, bölgenizde faaliyet gösteren 

Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının iş alanlarında hak kaybına uğramaması ve sıkıntılarının aşılması yönünde 

göstereceğiniz duyarlık için şimdiden teşekkür eder,

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

A. Fahri ÖZTEN

Yönetim Kurulu a.

 Genel Başkan

Dağıtım:

 - Belediye Başkanlıkları 

 - İl Özel İdareleri

 - Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

 - Serbest Bölge Müdürlükleri

 - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri

 - Harita ve Kadastro Müh. Odası Şube/İl-İlçe Temsilcilikleri
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Sayı : 3/B15-1005                                   06/06/2012

Konu : T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 
   X. Kalkınma Planı çalışmalarında Harita Sektörüne 

   yönelik Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmasının 

   gerekliliği hakkında. 

T.C. KALKINMA BAKANLIĞINA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

Yasasında belirtildiği gibi, mesleğin gelişimi, üyelerinin ve meslektaşların hak ve çıkarlarının toplumun genel yararları doğrultusunda 

korunması, geliştirilmesi ve bu yönde gerekli mevzuat düzenlemesi çalışmaları yapmak ve ayrıca, ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak 

üzere oluşturulan bilgi, belge ve önerileri ilgili kurum-kuruluşlara iletmek, takipçisi olmak vb. iş ve işlemler Odamızın temel görev ve 

sorumlulukları arasında yer almaktadır. 

Bilindiği üzere, Ülkelerin gelişmeleri ancak planlı kalkınma modellerinin hayata geçirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, 

bir bilgi toplumu olma yolunda, gerekli yol haritasını çizmek üzere Bakanlığınız öncülüğünde tüm sektörler eşliğinde Kalkınma 

Planları için çalışmalar sürdürdüğünüz bilinmektedir.

Bu amaçla gerçekleştirilecek bütün çalışmalarda her türlü nitelikli veriye gereksinim vardır. Bu kapsamda geleneksel veriler yanında, 

sayısal mekansal verilerin üretilmesi ve sağlanması da karar vericiler için oldukça önemlidir. Aslında, sadece karar vericiler için değil, 

aynı zamanda, son kullanıcılar için de her türlü mekansal veriye kolaylıkla erişim oldukça önemlidir.

Ülke genelinde birçok önemli projenin yeterli doğrulukta üretilmiş harita bilgileri içeren planlarla sağlanabileceği göz ardı edilmemelidir. 

Günümüze değin, başta mülkiyet ve plan bilgileri olmak üzere, ülke genelinde sahip olunan tüm doğal ve yapay kaynaklara ilişkin 

mekansal üç boyutlu veriler Harita Sektörü sorumluluğunda üretilmiş ve üretilmektedir. Her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık bir kaynak 

tahsisi yapılan bu sektörde, üretilmiş tüm harita veri ve çıktıları ülke genelinde yapılan projeler için önemli altlıkları oluşturarak 

kaynakların etkin kullanımına olanak sağlamakta ve ülke kalkınmasına önemli destek vermektedir.

Harita Sektörü’nün ülkenin kalkınması ve gelişmesindeki önemi göz önünde tutularak 8.Beş Yıllık Kalkınma Planında ana başlık 

olarak yer almıştır. Ancak, 9.Kalkınma Planında söz konusu sektörün önemi göz ardı edilerek bir ana başlık altında çalışılamamıştır.

Çağımızın gereklerine uygun olarak, gündemimizde yer alan e-devlet hedefinin başarılı olabilmesi için, harita sektörüne birçok 

alanda yeni ve çok önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bu alanlara; Tapu ve Kadastro, Arazi Düzenlemeleri, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri, Kentsel Dönüşüm, Afet Yönetimi, Taşınmaz Değerleme, Arazi Yönetimi, Altyapı, Ulaşım, Adres Kayıt Sistemi, Yerel ve 

Merkezi İdareleri ve Kıyı Alanları Yönetimi başlıca örnekler olarak verilebilir.

Bu bağlamda; toplumun ihtiyaç duyduğu her türlü mekânsal veriye dayalı hizmet ve servislerin sağlanması, harita sektörünün 

geliştirilmesi ile olasıdır. Bu nedenle, geçmiş dönemlerde olduğu gibi,“X. Beş Yıllık Kalkınma Planları” hazırlama alt komisyonlarında 

harita sektörünün “Harita, Jeodezi, Fotogrametri, Tapu ve Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Sektörü” 

ana teması altında yer alması gerektiği odamızca oldukça önemli bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin 

ışığı altında, “Harita Sektörü” nü temsilen Oda, üniversite, kamu, özel sektör temsilcilerinden konu uzmanlarının ortak katılımıyla 

oluşturacak komisyon çalışmaları neticesinde “X. Beş Yıllık Kalkınma Planı” na verilecek destek ile ülke kalkınmasına önemli katkılar 

sağlanacağı açıktır.

Konunun Bakanlığınızca değerlendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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Sayı : 3/B15-983                                     04/06/2012

Konu : İhale hk.

T.C. 
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Eskişehir Yolu 10 km. Lodumlu / ANKARA 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. 

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına 

izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu 

görevleri arasındadır. 

Kurumunuzca 2012/43634 , 2012/43643, 2012/43646, 2012/53198, 2012/53199, 2012/53200, 2012/53201, 2012/53847, 

2012/53848, 2012/53851, 2012/53852 ihale kayıt numaralarıyla yayımlanan ihale ilanında; “Muhtelif illerde Arazi Toplulaştırma 

ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri”ne ait işlerinin ihale edileceği bildirilmiştir. Birim fiyat teklif cetveliniz incelendiğinde; anılan 

hizmetlerin içerisinde bulunan aşağıdaki tabloda geçen işlerden 1,2,3 nolu işlerin Ziraat Mühendisliği ve diğer kalemlerinde 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ kapsamında olduğu, 

· Toprak Etüdlerının Yapılarak Toprak Sınıfl aması Haritalarının Oluşturulması

· Toprak Etüdlerini İstikşafi Olarak Yapılarak Toprak Sınıfl aması Haritalarının Oluşturulması

· Sosyal Yapı Etüt Raporu

· Tapu Kayıtlarının Çıkarılması Tapuya Şerh Verme, Bilgisayar Ortamına Aktarılması

· Kadastro Paftalarının Temini (Şeff af Kopya)

· Proje Sahasındaki Paftaların Tarayıcı İle Taranarak Bilgisayar Ortamına Aktarılması

· Kadastro Parsellerinin Sayısallaştırılarak Alan Kontrolünün Yapılması Ve Otomasyonla Çizilmesi

· Parsel Değer Sayısının Hesabı

· 1/5000 Lik Fotogrametrik Harita Üretimi ( Vektör Ve Ortofoto )

· Klasik Yöntemlerle Yapılmış Haritaların Birleştirilerek Eski Mülkiyet Haritasının Hazırlanması

· Önceden Hiç Planı Yapılmamış Sahanın Blok Planlamasının Yapılması

· Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Etüd Mülakatlarının Yapılması

· Mülakatların Değerlendirilmesi Ve Parsel Planlamasının Yapılması

· Planlama Sonucu Oluşan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi.Parselesyon Planlamasının Bilgisayarda Çizimi

· Blokların Ve Yeni Parsellerin Araziye Aplikesi Ve Aplike Edilen Noktaya Ahşap Kazık Gömülmesi

· Arazi Toplulaştırma Sınırındaki İfrazı Yapılan Parsellerin Ayırma Çapları Ve Beyannamelerinin Hazırlanması

· Kamulaştırma İrtifak Haklarının Yeni Plana Göre Düzenlenmesi Ve Listelerinin Hazırlanması

· Tapu Kadastro Kontrolu. Tapuya Tescil Çalışmaları Ve Tapu Senetlerinin Düzenlenmesi

· Yeni Parselasyonda Oluşturulan Parsellerin Arazi Üzerinde Aplikasyon Sonrası Yeni Sahiplerine Teslim Edilmesi

· Arazi Toplulaştırma Projelerinde Etüd, Planlama Uygulama Ve Tescil Aşamalarında Kullanılacak Kırtasiye Malzemesi

· Astrolon Veya Emsali (70*90Cm)

· Ölçü Hesap Ve Röper Krokisi Cildi (Hesap Aslı Ve Özeti)

Aşağıda Gösterilen Diğer Hizmetlerin İse Farklı Mühendislik Hizmetleri Olduğu Tartışmasızdır.

· Tarla İçi Yol Yapımı (4 M Genişlik )

· Tarla İçi Yol Yapımı ( 6 M Genişlik )

· Stabilize Malzeme Temini

· Stabilize Nakli
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· Stabilize Malzemenin Figüresi

· Stabilize Malzeme Serilmesi, Sıkıştırılması

· Makina İle Yapılan Geniş Derin Kazılar

· Arazi Toplulaştırma Projelerinde Sınır Düzeltme

· Koruge Boru Nakli

· Yol Geçidi (Ø400 Mm )

· Kaba Tesviye Yapılması

· Makina İle Taşıtlara Toprak Yüklenmesi Ve Boşaltılması

· Kazılarda Elde Edilen Batak Zeminlerden Gayri Her Cins Zeminlerin İdarece İstenilen Kalınlıkta (0-30 Cm.) Tabakalar Halinde 

Seddeye Serilmesi

Ancak diğer mühendislik hizmetleri sınıfında bulunan 13 kalem işin, bu işlerle ilgili özel uzmanlık ve deneyim gerektiren işler 

olmadığı, ağırlıklı makine ekipman ve finansman işleri olduğu aşikardır.

Asıl amaç mülkiyetin şekillendirilmesi ve arazi toplulaştırma olmasına rağmen benzer iş tanımlamasında bu hususların dikkate 

alınmadığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte arazi toplulaştırma işlerinin yapımında çalışmak üzere idareniz tarafından yayınlanan ihale dokümanın “4.3.2. 

Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a)  Anahtar Teknik Personel:” maddesinde anahtar teknik personel olarak yalnızca ziraat mühendisi (5 yıl deneyimli) istenmiş, arazi 

toplulaştırma işlerinde önemi tartışılmayacak olan harita mühendisi istenmemiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5. Maddesinde “İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit 

muameleyi, güvenirliği, gizliliği kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların 

verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” denilmektedir.

Dikkate alınmayan iş kalemleri nedeniyle ihale kanunun temel ilkeler  maddesindeki rekabet eşit muamele ve güvenirlik ilkeleri ihlal 

edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun, işin ihalesi, kontrollüğü ve kabulü aşamalarında işin uzmanı tarafından yapılması gerektiği ifade 

edilmektedir. 

4734 sayılı Kamu ihale Yasasının (4964 sayılı yasa ile değişik) 14 üncü maddesi; “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi 

tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü 

birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını 

yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi 

durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler...” şeklindedir. 

Söz konusu maddede açıklanan uygulamalar İhale makamının keyfiyetine tabi olmayıp, bilimsel, mesleki ve teknik gerekçelere 

göre yapılması gerektiği açıktır. İhale konusu hizmetler yetki ve sorumlulukları yönünden farklı meslek disiplinlerini ilgilendiren 

hizmetlerdir. Bu nedenle söz konusu hizmetlerin; ortak girişim-Konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı 

ihaleye çıkarılarak yaptırılması gerekmektedir. 

Buna rağmen, kurumunuzun TİP İdari Şartnamesinin 8. maddesinde “Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.”  denilmektedir. 

Bununla birlikte gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer  

yasa ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye 

meslek adamıdır.
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Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, 

ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na kayıtlı oldukları, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki  

faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir.

11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları 

Tescil Yönetmeliği’nin 5. maddesinde “Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı” “Kamulaştırma, 

gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları” ve “Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri” Harita 

Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest Harita Kadastro Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler 

arasında olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Harita Mühendislik 

Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik‘te herhangi bir yöntem ve 

ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri etüt ve işletme haritaları, tescile konu 

olan harita ve planlar ve her türlü projelerin araziye uygulama işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu 

belirtilmektedir.

Ancak ihale ilanında söz konusu hizmetlerin önemli bir bölümü Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini kapsadığı 

halde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı maddede bu dikkate alınmamıştır.

Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir 

şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve 

yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa 

ile yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur. Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; 

Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması 

yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, 

üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve 

sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. 

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek 

giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a.

   Genel Başkan
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Sayı : 3/B15- 1197                                                                         13/07/2012

Konu : İhale hk.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
AYDIN

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. 

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, 

üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri 

arasındadır.

Belediyenizce Kamu İhale Kurumunun 2012/85446 ihale kayıt numarası ile yayımlanan ihale ilanında ; “İmar Planı, Fotogrametrik 
Halihazır Harita, Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu ve Uygulama İmar Planı ve Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti” 

işlerinin ihale edileceği bildirilmiştir.

İhale ilanınız ve İdari Şartnameniz incelendiğinde; anılan hizmetlerin içerisinde bulunan Fotogrametik Halihazır Harita Yapımı 

ve İmar Uygulaması (18. madde) hizmetlerinin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ kapsamında olduğu, 

diğer hizmetlerin ise farklı mühendislik hizmetleri olduğu tartışmasızdır.

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer yasa ve yönetmelikler 

gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek adamıdır.

Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, 

ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na kayıtlı oldukları, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki 

faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir. Fakat ihale ilanınızın 4.1.1.3. maddesinde “İhale konusu işin 
yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge: TMMOB Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, 
Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği uyarınca serbest şehircilik faaliyetlerini sürdürdüğüne dair TMMOB Şehir 
Plancıları Odasından ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda ihale konusu iş için alınmış Büro Tescil Belgesi ve Plân 
Yapımını Yükümlenecek Müellifl erin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik uyarınca (A) Grubu İmar Planı Yapımı Yeterliliğini gösterir Belge
Plân Yapımını Yükümlenecek Müellifl erin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik ‘in Geçici 1. maddesi kapsamında kalan isteklilerden ilgili 
meslek odasından ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda ihale konusu iş için alınmış Büro Tescil Belgesi ve Plân 
Yapımını Yükümlenecek Müellifl erin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş (A) Grubu İmar Planı Yapımı Yeterlik 
Belgesi. Adayın tüzel kişilik olması halinde yeterlik belgesi sahibinin kuruluştaki en yüksek hisse payına sahip kişi olması şartı aranacak, Büro 
Tescil Belgesi ile Yeterlik Belgesi arasındaki ilişki bu şekilde sağlanacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları 

Tescil Yönetmeliği’nin 5. maddesinde “Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı” ve “Kırsal veya kentsel 

arazi veya arsa düzenlemeleri” Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest Harita Kadastro Mühendislerinin 

yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Harita Mühendislik 

Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik’te “...her tür ve ölçekte halihazır 

harita yapımı, tescile konu olan harita ve planlar ve tapu tescili yapılması işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri 

olduğu” belirtilmekte olup, ayrıca ihaleye katılacaklardan A, B, C, D ve E grubu olmak üzere Harita Müteahhitlik Karneleri istenileceği 

belirtilmektedir.
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Ancak ihale ilanlarında söz konusu hizmetlerin önemli bir bölümü Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini 

kapsadığı halde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler “Kent Bütününe Yönelik; Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, 
İmar Uygulaması ve Fotogrometrik Hâlihazır Harita Yapımının Birlikte Yapıldığı Tek Sözleşmeye Bağlanan İşler Benzer İş Olarak Kabul 
Edilecektir Veya Kent Bütününe Yönelik; Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İmar Planının Yapımına esas 
Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu Yapımının Birlikte Yapıldığı Tek Sözleşmeye Bağlanan İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir” ifadesi yer 

almaktadır.

4734 sayılı Kamu ihale Yasasının (4964 sayılı yasa ile değişik) 14 üncü maddesi; “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi 
tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte 
yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere 
ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye 
konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler....” şeklindedir. 

Söz konusu maddede açıklanan uygulamalar İhale makamının keyfiyetine tabi olmayıp, bilimsel, mesleki ve teknik gerekçelere göre 

yapılması gerektiği açıktır.

İhale konusu hizmetler yetki ve sorumlulukları yönünden farklı meslek disiplinlerini ilgilendiren hizmetlerdir. Bu nedenle söz konusu 

hizmetlerin; ortak girişim-Konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak yaptırılması gerekmektedir. 

Buna rağmen, kurumunuzun ihale ilanının 10. maddesinde “Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler” denilmektedir.

Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir 

şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki 

alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile yönetmelik 

hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur.

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve 

yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak 

görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak 

yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. 

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek 

giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız. 

Saygılarımızla. 

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a. 

 Genel Başkan
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Sayı : 3/B15-1196                                                                       13/07/2012

Konu : İhale hk.

T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNE
SİVAS

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, 
üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır. 

Kurumunuzca Kamu İhale Kurumunun 2012/81599 ihale kayıt numarası ile yayımlanan ihale ilanında; “Sivas-Samsun Arası Mevcut 
Demiryolu Hattının Fotoğrametrik Yöntemle Ölçülmesi” işinin ihale edileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte 06.07.2012 tarihinde 
kurumunuzca zayilname yayımlanmıştır.

4734 Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, 
gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 
sorumludur.” denilmektedir.

İhale ilanınız incelendiğinde; 4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu başlıklı maddesinde “Makine, 
teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İstekliler ihale konusu hizmetleri yürütebilmeleri için Fotogrametrik yöntemle harita alımı için gerekli 
Uçuş ekipman setine “Uçak, Dijital kamera, uçuş yönetimi sistemleri v.b” sahip olacaklardır.” denilmektedir. Ayrıca aynı maddede ölçüm işinde 
kullanılacak uçağin tanımı ve özellikleri “Uçak: Çift Motorlu minimum hızı 200 Km/h. olan motorları minimum 400 beygir Turbo CHANGER 
özellikli, Kabin basınçlı, Sertifikalı, Pilotlar Fotogrametrik uçuş tecrübeli olması, Kamera camı gövdede standart çapta ve Operatör taşıyabilen 
özellikte uçağa sahip olmak,” şeklinde yapılmıştır.

06.07.2012 tarihinde yayımlanan zeyilname ile yukarıda belirtilen maddeye “Kiralanmak suretiyle temin edilecek Makine, teçhizat ve diğer 
ekipman için noter onaylı kira sözleşmesinin ibrazı gerekmektedir. Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine 
göre edinilmiş ekipmanın, noter onaylı kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartıyla 
isteklinin kendi malı sayılacaktır.” ifadesi eklenmiştir. 

Fotogrametrik harita üreten kamu kurumları haricinde yukarıda teknik özellikleri tarif edilen uçağa sahip olan Serbest Harita Mühendislik 
ve Müşavirlik şirketleri ülkemizde çok azdır. Bununla birlikte isteklilerin tarif edilen ekipmanı ihale ilanından önce kiralaması ve/ veya 
satın alması maddi açıdan olanaklı değildir. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek 
grubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir şekilde rekabeti engellemeyi gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla 
kendilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, 
teknik ve yasa ile yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur.

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik 
hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen 
sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak yargı sürecine başvurmak 
kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

İstekliler arasında eşitlik ilkesi ve rekabetin sağlanması gözetilirken tekelleşmenin önlenmesi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanmasını temin bakımından, kamu yararı da gözetilerek konunun kurumunuzca değerlendirilmesi, ihale ilanında yukarıda belirtilen 
hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz. 

Saygılarımızla. 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a. 
 Genel Başkan 
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Sayı : 3/B15- 1185                                                                                        11/07/2012

Konu : THY Personel Alımı İlanı Hk. 

THY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası 
Atatürk Havalimanı, Yeşilköy/İSTANBUL

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Odamız, Harita ve Kadastro Mühendisliğinin kamu ve toplum yararı yönünde gelişmesinin sağlanması, Harita ve Kadastro 

Mühendislerinin ortak gereksinimlerinin karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması, meslek mensuplarının birbirleriyle ve 

halk ile olan ilişkilerde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplini ve ahlakının korunması ve geliştirilmesi amacıyla 

demokratik bir meslek kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Genel Müdürlüğünüzce 25.06.2012 tarihinde web sitenizde “THY A.O. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Arıyor” başlıklı 

bir ilan yayımlanmıştır. İlanınızın “Başvuruda Kabul Edilecek Lisans Bölümleri” sayfasında “Geomatik Mühendisliği” bölümü de yer 

almaktadır. 

Bilindiği üzere, ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimine 1949 yılında Yıldız-İstanbul Teknik Okulunda başlanılmış 

olup Harita ve Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği adı altında yeni bölümler açılarak bu alanda eğitime devam 

edilmiştir. Bugün bu eğitimi veren üniversite sayısı 12’ye ulaşmıştır.

Diğer taraftan; 06.05.2009 tarihli YÖK Genel Kurulu kararına göre üniversitelerin, talepleri doğrultusunda benimsedikleri bölüm 

isimlerini kullanmaları serbest bırakılmıştır. Bu nedenle, Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi veren bölümlerimizin bir kısmı 

ismini Harita Mühendisliği, bir kısmı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, bir kısmı da Geomatik Mühendisliği olarak değiştirmiştir. 

Ülkemizdeki Harita ve Kadastro Mühendisliği alanında Lisans eğitimi veren üniversitelerden Geomatik Mühendisliği Bölümü adını; 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Okan Üniversitesi kullanmaktadır.

Gerek Harita Mühendisliği gerek Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve gerekse Geomatik Mühendisliği aynı temel mühendislik 

eğitim konuları ile eğitim veren ve Harita ve Kadastro Mühendisliği adı altında Odamıza üye olarak mesleklerini yapan kişileri ifade 

etmektedir. Dolayısıyla, bu alandaki mühendisler aynı yetki ve sorumluluğa sahip olup, sadece isimleri farklıdır.

Açıklanan nedenlerle, ilanınızda belirtilen “Başvuruda Kabul Edilecek Lisans Bölümleri” sayfasındaki eksikliklerin giderilmesi 

gerekmektedir. Adı geçen listede ismi olmayan Harita ve Kadastro Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği bölüm adlarının da listeye eklenmesi (Geomatik Mühendisliği’nden sonra parantez içine de yazılabilir), ya da yapılacak 

başvurularda bu ünvanlarla lisans diploması almış olan meslektaşlarımızın adaylığının Geomatik Mühendisi ünvanlı meslektaşlarımızla 

birlikte kabul edilmesi gerektiği hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz. 

Saygılarımızla. 

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a. 

Genel Başkan
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Sayı : 3/B15-1064                                                                                    19/06/2012

Konu : TUSAGA-AKTİF Hk.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

İlgi : 10.06.2011 tarihli ve 3/B15-834 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere Mayıs 2006 tarihinde çalışmalarına başlanan TUSAGA-Aktif projesi Odamız tarafından mesleğimiz acısından önemli 

bir çalışma olarak görülmüştür.

Genel Müdürlüğünüzce 02.06.2011 tarihinde yapılan duyuruda; Mayıs 2009 tarihinde ücretsiz olarak kullanıma başlanan 

TUSAGA-Aktif ’in 15 Haziran 2011 tarihi itibarı ile ücretli kullanıma geçileceği açıklanmıştı. Genel Müdürlüğünüzce yayınlanan 

duyuru hakkında üyelerimizden yoğun tepkiler gelmesi üzerine Odamızın ücretlendirme hakkındaki görüşü İlgi yazımızla Genel 

Müdürlüğünüze bildirilmişti.

Yıllık bakım ve onarım için yapıldığı bildirilen ücretlendirmeden sonra, son dönemde üyelerimizden TUSAGA- Aktif ’in yeterince 

kullanılamadığı, çoğu zaman bir gün önceden telefonla sorularak araziye çıkılmasına rağmen arazide tam gün sinyal beklenildiği, 

bunun da zaman kaybına sebebiyet vermesi nedeniyle ileri teknolojinin ürünü olan TUSAGA-Aktif ’in kullanılmasının cazip bir 

yönünün kalmadığı şeklinde odamıza yoğun şikayetler gelmektedir.

Konunun incelenerek gerekli önlemlerin alınması hususunda,

Bilgilerinizi dileriz.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ 

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan 
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Sayı    : 1/G99-1144                                                                                                         04/07/2012

Konu  : Yönetmelik Değişiklikleri Hk.

                

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
ŞUBE YÖNETİM KURULLARINA /MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERE

Bilindiği üzere; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Nisan 2012 tarihinde arka arkaya 

iki kez değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler sonrası bir çok temsilciliğimiz kendilerine “meslek odalarının mesleki denetim yetkileri 

kalktı mı?“ sorusunun sorulduğunu şubelerimize ve Genel Merkezimize iletmişlerdir. Ayrıca; “yapı aplikasyon projesi” uygulamaları 

kapsamında da Şubelerimize ve Odamıza sorular gelmektedir. İş bu yazı, soru konusu edilen hususların açıklanması ve gelen soruların 

aşağıda özetlendiği çerçevede yanıtlanması amacıyla hazırlanmıştır.

A- Odaların mesleki denetim yetkileri devam etmektedir. Şöyle ki: 

Meslek Odalarının denetim yetki ve sorumluluklarının temelini Anayasa ve 6235 sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği kanunu 

oluşturmaktadır.

Oda örgütlülüğümüz, çalışma ilkelerimiz, Anayasadan, TMMOB kanunundan gelen yetki ve sorumluluklarımız, Odamız Ana 

Yönetmeliği ile diğer yönetmelik, yönerge ve genelgelerde tartışmaya yer vermeyecek şekilde ve bir bütünsellik içerisinde belirlenmiştir. 

Doğru, ilkeli, nitelikli, güvenirli, mesleki davranış ilkelerine ve meslek etiğine uygun bir sürecin işletilmesinde TMMOB ve Oda 

mevzuatımıza (yazılımlarımıza) uygun hareket edilmesinin ve üretim sürecinde verimliliğin artırılmasının gerekliliği açıktır. Bu yönde 

Oda organlarında görevli olan ve olmayan tüm üyelerimize büyük görev ve sorumluluklar düştüğü de bilinmektedir. 

Bu çerçevede hazırlanarak yürürlüğe konulan HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği’ne göre (Md.13); Serbest Harita Kadastro 

Mühendisi (SHKM), yaptığı Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri (SHKMMH) kapsamındaki Harita Kadastro 

Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili SHKM’lerin yapacağı veya organize edeceği her türlü işleri, “Herhangi bir yöntem veya 

ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, harita bilgisi üretimi, Kadastral haritalar, Kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri, 

Etüt, işletme ve imalat haritalarının yapımı, Yer kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı, Tescile konu olan harita ve planların yapımı, 

Deformasyon ölçmeleri, Plankote, Hidrografik ölçmeler, Konum belirlemeleri, Yeraltı ve teknik altyapı tesis ölçmeleri, Her türlü mühendislik 

projelerinin araziye uygulaması ve röleve işleri, Kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları, Bilgi sistemleri, Tapu 

Planları Tüzüğü’nde tanımlanan vaziyet planı, bağımsız bölüm planı düzenleme işleri, taşınmazlar ile ilgili tespit, değerleme, fizibilite, 

müşavirlik veya kontrollük hizmetleri, jeoteknik çalışmalarda konum ölçmeleri, yapı aplikasyon projesi gibi” ilgili İdare veya onaylayan 

kuruluşun isteğine bakılmaksızın HKMO’nun ilgili birimlerine sunarak Mesleki Denetim yaptırması bir zorunluluktur. 

Ayrıca;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sözü edilen yönetmelik değişikliklerinde, aşağıda detaylı bir biçimde açıklandığı gibi, 

meslek odalarının kontrollerinin idarelerce her ay kendilerine bildirilecek olan yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgeleri, fenni mesul 

sözleşmeleri veya istifa dilekçelerinin dikkate alınarak yapılması istenerek aksi durumun sürecin ters işletilmesi anlamına geldiği açıktır. 

Bu nedenle, Anayasa ve 6235 sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Kanununa dayalı gerçekleştirilen mesleki denetim yetkisinin 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile kaldırılması söz konusu olamayacağı gibi anılan Yönetmelikte bu yönde bir düzenleme de 

bulunmamaktadır.

3 Nisan 2012 -28253 sayılı ve 14 Nisan 2012-28264 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren, Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliğinin 57. maddesinde; “Proje müellifl iği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve 

mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek 

odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekir….İdare yapı ruhsatı düzenleme aşamasında her 

proje için, proje müellifl erinden, fenni mesullerden ve şantiye şefl erinden mevzuata aykırı uygulama sebebiyle süreli veya süresiz olarak meslekî 

faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına ilişkin …  sicil durum taahhütnamesini ister. İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin 

yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilen mimar ve mühendislerin işlemleri tazmin ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere iptal edilir ve bu 

kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulur.” denilmekte;



122 Resmi Yazıșmalar
Harita Bülteni Haziran 2012

58. maddesinin 2. fıkrasının, 4. paragrafında; “ İdare, ilgili fenni mesulce düzenlenen, sicil durum taahhütnamesini ve fenni mesuliyet 

üstlenilen işin adı ile fenni mesulün üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını m2 (iş adedinin) belirtir belgeyi ister.”

5. paragrafında; “İlgili idareler fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin bir önceki ayda yaptıkları işlemlere ilişkin 

bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bir liste halinde topluca bildirir.” denilmektedir. 6. Paragrafında ise; 

“Meslek odaları, fenni mesuliyete ilişkin iş sınırlamasının kontrolünü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere 

kayıtlarına giren yapı ruhsatı ile bu ruhsata istinaden düzenlenen yapı kullanma izin belgelerini veya fenni mesul sözleşmelerini 

veya istifa dilekçelerini dikkate alarak yerine getirirler.” denilmektedir.

Yapı Denetimi uygulama yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) (Değişik: RG-14/4/2012-28253)  bendi ile de;

“(b) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müellifl erince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, 

mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, imar yönetmeliklerine ve diğer mevzuata, şartname ve standartlara 

uygunluğunu kontrol eder,  proje müellifl erinin ilgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine dair taahhütnamesi ile mesleki 

kısıtlılığının olmadığına dair taahhütnamesinin olup olmadığını kontrol eder. İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin 

yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir”

hükmü getirilmiştir.

Yukarıdan beri açıklanan hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesinde;  İdarelerin sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere 

ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildireceği;  gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen mimar 

ve mühendislerin işlemlerinin tazmin ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere iptal edileceği ve bu kişiler hakkında Türk 

Ceza Kanunun ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulacağı; 58. maddesinde de, meslek odalarının fenni mesuliyete ilişkin 

(iş adedi) sınırlamasının kontrolünü yapı ruhsatı ile bu ruhsata dayanılarak düzenlenen yapı kullanma izin belgelerini veya fenni mesul 

sözleşmelerini veya istifa dilekçelerini dikkate alarak yerine getirmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bir başka ifade ile, Meslek Odalarının 

sorumlulukları ve denetim süreçleri devam etmektedir. Dolayısıyla; HKMO mesleki denetim ücret yönetmeliğinin 13. maddesinin 

2. fıkrasında belirtildiği gibi, Serbest Harita Kadastro Mühendisleri yaptığı SHKMMH kapsamındaki her türlü işleri, ilgili idare veya 

onaylayan kuruluşun isteğine bakmaksızın HKMO’nun ilgili birimlerine sunarak MDU yaptırmak zorundadır.

B- Serbest Çalışan Harita ve Kadastro Mühendisleri, müellifi olduğu yapı aplikasyon projesinin parsele uygulanmasını genelde kendileri 

yapmaktadır. Aplikasyon işlem sayısının (adedi) sınırlanması ise, Odamızca her temsilcilik için ayrı ayrı belirlenmiştir. İşlem sayısı sınırı, 

aplikasyon projesini parsele uygulayacak olan müellif Harita Kadastro Mühendisleri için de kontrol edilip Odamızca denetlenmektedir. 

Proje müellifinin yapacağı aplikasyon işlemi ile yapılan bu iş ve işlemi denetleyecek olan fenni mesul Harita Kadastro Mühendisinin 

yapacağı iş, işlem ve görevlerin karıştırılmaması gerekmektedir.

Sonuçta hem yapı aplikasyon projelerini parsele aplike eden proje müellifi Harita Kadastro Mühendislerinin, hem de yapı denetim 

şirketlerinin hizmet satın aldığı fenni mesul Harita Kadastro Mühendislerinin iş sayılarının odamızca denetlenmesi zorunludur. 

Üyelerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için, yukarıda açıklanan hususlarda bilgilendirilmeleri hem üyelerimizin 

yararına, hem de üstlenecekleri kamu hizmetleri açısından toplum yararına olacaktır.

Yukarıda belirtildiği gibi, başta Odamız Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği olmak üzere, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği uyarınca Serbest Harita ve Kadastro Mühendislerinin ürettikleri veya uygulamasını veya fenni 

mesuliyetini üstlendikleri her projeye ilişkin o anda ki “üye sicil durumunun“ tespitinin mutlaka yapılması bu sorumluluklarını yerine 

getirmeyenlerin ise tespit edilmesi ve Oda Genel Merkezine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Mustafa Erdoğan

Yönetim Kurulu a.

 Genel Sekreter

DAĞITIM  :

Gereği   : - Şube Başkanlıkları 

    - Merkeze Bağlı Temsilcilikler 
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