
22 Ekim 2004 tarihinde, yak›n tarihte kaybetti¤imiz
çok de¤erli hocam›z Muzaffer fiERBETÇ‹’nin konuflmac›
oldu¤u söylefli, Adana Eczac› Odas› toplant› salonunda
yap›lm›flt›r.

Söylefli öncesi, hocam›z Muzaffer fiERBETÇ‹, de¤erli
büyü¤ümüz Say›n M. Niyazi EKERB‹ÇER’i ziyaret etmifl
ve geçmifl olsun dileklerini sunmufltur.
fiube Baflkan›m›z›n aç›l›fl konuflmas›ndan sonra de-

¤erli hocam›z meslektafl ve meslektafl olmayan izleyicile-
rin tümünün ilgisini çeken söyleflide, Dünyada ve ülke-
mizde Haritac›l›¤›n geçmiflini  power-point sunumu ile
anlatm›flt›r.

Kat›l›mc›lar özellikle Haritac›l›¤›n geçmifli ile günü-
müz haritac›l›¤› aras›nda, söylefli süresince bir iliflki kur-
maya çal›flm›fllard›r. De¤erli hocam›z›n üstün anlat›m ka-
biliyeti ve sunumunu f›kralar ile süslemesi de, söyleflinin
çok s›cak bir havada geçmesini sa¤lam›flt›r.

Söylefli sonras› de¤erli hocam›z Say›n Muzaffer fiER-
BETÇ‹, önemli yay›nlar›ndan ve Haritac›l›k ile ilgili çok
önemli belgeleri Odam›z›n kütüphanesine ba¤›fllam›flt›r.

Bu vesile ile Hocam›z› sayg›yla an›yor, Efli Nuray Ha-
n›m olmak üzere, çocuklar› ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dili-
yoruz.

Ünlü Alman Haritac› Wolf’un dedi¤i gibi, “‹yi ki
Muzaffer fiERBETÇ‹ gibi bir ö¤rencim var.” Biz de
diyoruz ki “‹yi ki Muzaffer fiERBETÇ‹ hocam›z vard›, biz
O’nun ö¤rencileriyiz, iyi ki ondan ders ald›k. Umuyoruz
ki çok de¤erli hocam›z›n yeri doldurulur...  

fiube Yönetim Kurulumuzun kat›l›m›yla, 05 Kas›m
2004 günü, Hatay’da temsilcilik binas›nda, Hatay’da faali-
yet gösteren meslektafllar›m›z›n kat›l›m›yla bir toplant›
yap›lm›flt›r.

Mesle¤imizle ilgili son de¤iflikliklerin, Kamu ve Özel
sektöre yans›malar›n›n yan›nda, özellikle son günlerde,
yabanc›lara toprak sat›fl› kapsam›nda, Hatay’da Suriyelile-
re toprak sat›fl›n›n olup olmad›¤› konular› araflt›r›lm›flt›r.
Sonuç olarak Hatay ‹li’nde bahsedildi¤i gibi bir sat›fl›n ol-
mad›¤›, akrabal›k iliflkileri nedeniyle “miras” yoluyla top-
rak mülkiyetinde de¤ifliklikler oldu¤u tespit edilmifltir.

Toplant›n›n son bölümünde, meslektafllar aras›nda,
Odam›z›n mevcut yaz›l›mlar›na uymayanlara bir yapt›r›m
uygulanmas› gerekti¤i, bu yap›lmad›¤› takdirde Odam›za
olan güvenin sars›laca¤› konusu meslektafllar›m›zca dile
getirilmifltir.

Yönetim Kurulu olarak biz de; öncelikle meslektafl-
lar›m›za cezai yapt›r›m› öngörmedi¤imizi, yap›lacak yaz›l›
ve sözlü uyar›lardan sonra gerekti¤i halde elbette cezai
yapt›r›m›n da Odam›z›n asli görevleri aras›nda oldu¤u
meslektafllar›m›za anlat›lm›flt›r.

02 Aral›k 2004 tarihinde, Türkiye Belediyeler Birli-
¤i’nin daveti üzerine Adana Kent Konseyi ve Büyükflehir
Belediyesi’nin organizasyonu kapsam›nda seminer ver-
mek için Adana’da bulunan Say›n Cemal ‹fiLEY‹C‹, bir
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22 Ekim 2004 Muzaffer fierbetçi ile
Haritac›l›k Tarihi Söyleflisi

5 Kas›m 2004 Hatay’da Üye Toplant›s›

Cemal ‹flleyici ile Yap›lan Söylefli



gün öncesinden Odam›za gelerek meslektafllar›m›z ile
son ‹mar ve fiehirleflme Yasas› ve mevcut tüm SHKMMH
ve uygulamalar› konular›nda söylefli yapm›flt›r.

Söyleflinin birinci bölümünde, eski Genel Baflkan›m›z
ve Ankara Büyükflehir Belediyesi eski Daire Baflkan› Sa-
y›n Cemal ‹fiLEY‹C‹, ‹mar ve fiehirleflme Yasas› ve Ser-
best Harita Mühendislik Müflavirlik Hizmetleri konula-
r›nda bir sunum yapm›fl, ikinci bölümde de meslektaflla-
r›m›z›n sorular›n› cevaplam›flt›r.

Çok de¤erli deneyimlerini, bilgilerini bizimle paylaflan
Say›n Cemal ‹fiLEY‹C‹’ye sonsuz teflekkürlerimizi sunu-
yor, kendisini söylefli yapmak üzere yine bekliyoruz. 

Kamuoyunda uzun zamand›r gündemde olan ve
Cumhurbaflkan›m›zca bir kez daha görüflülmek üzere
TBMM’ye iade edilen 6831 say›l› Orman Yasas›, 2-B mad-
desinin ve bu kapsama uydurulmaya çal›fl›lan orman ya¤-
mas›n›n tart›fl›ld›¤› “Orman Yasas›, 2-B ve Pozant› Ör-
ne¤i” sempozyumu Adana Seyhan Otelinde yap›lm›flt›r.

Bu sempozyumun Odam›zca düzenlenmesinin esas
amac›, yaz nüfusu 150-200 bini bulan Akçatekir Beldesin-
de, Yarg›tay 20. Dairesinin belde topraklar› için “Yay-
lak” karar› vermesi üzerine, 2000 adet “Tapu ‹ptal Da-
vas› Aç›lm›fl” olmas›d›r.

Odam›zca yap›lan araflt›rmalar, Adana Orman Bölge
Müdürlü¤ünden al›nan bilgiler ve Belde köy statüsünde
iken görev yapan muhtarlar ile yap›lan görüflmeler sonu-
cunda; bölgenin uzun y›llar köy statüsünde kald›¤›, 1968
y›l›nda T.C. Karayollar›n›n söz konusu köylerde otoyol

çal›flmas›, Çukurova Elektrik A.fi.’nin de 2. ana hat çal›fl-
mas› yapt›¤› tespit edilmifltir.

Odam›zca yap›lan araflt›rmalarda, Karayollar›n›n ve
Çukurova Elektrik A.fi.’nin söz konusu köylerde kamu-
laflt›rma yapt›¤› ve kamulaflt›rma bedellerinin arazi sahibi
köylülere ödendi¤i anlafl›lm›flt›r.Dolay›s›yla böyle bir çe-
liflkinin yani, Devletin vatandafllar›n önce mülkü diye ka-
mulaflt›rd›¤› ve bedel ödedi¤i yerleri, sonra “yaylak”
olarak nitelemesi beldede yaflayan vatandafllar›m›z› güç
durumda b›rakm›flt›r.

Söz konusu kamulaflt›rma ile ilgili belgeler, Pozant›
Özel ‹daresinde bulunan “Köy Karar Defterinde”, Kara-
yollar› 5. Bölge Müdürlü¤ünde ve Ç.E.A.fi.’ta mevcuttur. 

Son zamanlarda Orman Yasas›, 2B ile ilgili geliflmele-
rin yan›nda bu ve benzeri konular›n da süratle çözülme-
si gerekti¤i düflüncesi ile söz konusu sempozyumun ya-
p›lmas› Adana fiubemizce zorunluluk olmufltur. Adana
Büyükflehir Belediyesinin de katk›lar›yla düzenlenen
sempozyum 4 oturumda gerçekleflmifltir.
fiube Baflkan› Hasan ZENG‹N, Oda Genel Baflkan›-

m›z Hüseyin ÜLKÜ ve Büyükflehir Belediye Baflkan› Ay-
taç DURAK’›n aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra, Yüre¤ir Ka-
dastro Müdürü Cumali YAKAN ve üyemiz Sebahattin
ULUTÜRK’ün yönetti¤i oturumlarda;

Odam›z Genel Baflkan› Hüseyin ÜLKÜ, K›rsal Çevre
ve Orman Sorunlar› Araflt›rma Derne¤i Yönetim Kuru-
lu Üyesi Yücel ÇA⁄LAR, TKGM Teftifl Kurulu Dairesi
Bafl Müfettifli Hüseyin KOÇAK, Ziraat Mühendisleri
Odas› Temsilcisi Cabir SUBAfiI ve Orman Müh. Odas›
Temsilcisi Erhan GÜRKAN birer sunum yapm›fllard›r.
Tüm kat›l›mc›lara teflekkürlerimizi sunar›z.
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Orman Yasas› - 2B Sempozyumu



Adana Seyhan ‹lçe Belediye Baflkan› Say›n Azim ÖZ-
TÜRK, 11 Ocak 2005 tarihinde Odam›z› ziyaret etmifl-
tir. Say›n Azim ÖZTÜRK ve beraberinde Meclis üyeleri
ve teknik birimlerin müdürlerinin de haz›r bulundu¤u zi-
yarette,  fiube Baflkan› Hasan ZENG‹N, ça¤dafl ve yafla-
nabilir, sa¤l›kl› kentleflme sürecinde Harita Mühendisli¤i-
nin önemi hakk›nda Say›n Azim ÖZTÜRK ve beraberin-
deki heyete bilgi vermifltir. Bilgilendirmede özetle; Hari-
ta mühendisleri tüm mühendislik disiplinlerine altl›k
oluflturan haritay› yapmakla kalmay›p, daha sonra bu ha-
ritalar üzerine, yap›lan tüm plan ve projelerin uygulan-
mas› aflamas›nda da Harita Mühendislerinin sorumluluk-
lar›n›n devam etti¤ini, özellikle planlama çal›flmalar›n›n da
en önemli sorunu olan “mülkiyetin” Harita Mühendis-
lerince çözüldü¤ünden bahsedilmifltir.

Bu kapsamda, belediyelerimizin çarp›k yap›laflmay› ön-
lemesi noktas›nda, Harita Mühendislerine her zamankin-
den daha fazla ihtiyaç duymas› gerekti¤i, Seyhan’da yap›la-
cak olan, mesle¤imizle ilgili tüm çal›flmalara katk› koymak
istedi¤imiz belirtilmifl, bu konuda Odam›zdan yard›m ve
görüfl istendi¤i takdirde her zaman haz›r oldu¤umuz, Sa-
y›n Belediye Baflkan›na  ve meclis üyelerine anlat›lm›flt›r.

Seyhan Belediye Baflkan› Say›n Azim ÖZTÜRK de,
bu ziyaretten son derece memnun kald›¤›n›, Oda olarak
tüm görüfllerimize ve katk›lar›m›za ihtiyaç duyduklar›n›
belirterek, Seyhan için Oda görüfllerimizin ve projeleri-
mizin her zaman dikkate al›naca¤›n› Odam›za bildirmifl-
tir. HKMO Adana fiubesi olarak görüfl, öneri ve projele-
rimizle Seyhan Belediyesine yard›mc› olaca¤›m›z ve bu
konuda her zaman göreve haz›r oldu¤umuz belirtilmifltir.
Say›n Azim ÖZTÜRK,  Meclis Üyeleri ve bürokratlar›na
teflekkür ederiz.

Adana’da kamu ve özel sektörde faaliyetlerini sürdü-
ren meslektafllar›m›zla 16 fiubat 2005 tarihinde “Üye So-
runlar›” ad› alt›nda bir üye toplant›s› yap›lm›flt›r.

Her y›l geleneksel olarak düzenlemifl oldu¤umuz ye-
mek organizasyonu, 19 fiubat 2005 günü Adana Botanik
Restaurant’ta yap›lm›flt›r. fiubemize ba¤l› tüm temsilcilik-

lerin de kat›l›m›n›n sa¤land›¤› organizasyonda üyelerimiz,
yak›nlar› ve misafirlerimiz nefleli bir gece geçirmifllerdir.

Geleneksel yemek öncesi Temsilcilerimizle, belli ara-
l›klarla gerçeklefltirdi¤imiz “Temsilciler Toplant›s›” yap›l-
m›flt›r.

Mersin’de faaliyet gösteren meslektafllar›m›z ile 25
fiubat 2005 tarihinde; SHKMM Hizmetlerini üretim sü-
recinde yaflanan s›k›nt›lar, kaliteli ifl üretme, meslek eti-
¤i ve Mersin’de, Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükflehir
Belediyesi ile ortaklafla yap›lacak “Kent Bilgi Sistemi” et-
kinli¤i için görüfl ve önerileri kapsayan bir toplant› yap›l-
m›flt›r.

Hatay’da kamu ve özel sektörde faaliyetlerini sürdü-
ren meslektafllar›m›zla 03 Mart 2005 tarihinde “Üye So-
runlar›” ad› alt›nda bir üye toplant›s› yap›lm›flt›r.
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Temsilciler Toplant›s› ve Geleneksel Yemek

Adana’da Üye Toplant›s›

25 fiubat 2005 Mersin’de Üye Toplant›s›

Hatay’da Üye Toplant›s›

Seyhan ‹lçe Belediye Baflkan›’n›n
Odam›z› Ziyareti



fiubemiz web sitesi bilindi¤i üzere uzunca bir zaman-
d›r yay›nda de¤ildi ve görüfller toplan›yordu. fiubemiz Bi-
liflim Komisyonu’ nun yo¤un emekleri sonucu web site-
miz oluflmufltur.

Sitemize www.hkmo.org.tr adresinin içerisinde yer
alana flubeler bölümündeki Ankara linkine t›klayabilece-
¤iniz gibi do¤rudan eriflim için http://ankara.hkmo.org.tr
adresinden do¤rudan da ulaflabilirsiniz.

fiubemizin de kurucular› aras›nda yer ald›¤› Ankaram
Platformu, Ankara’da Katl› Kavflaklar›n yap›m sürecinde
do¤mufl olup, K›z›lay’›n yayalara kapat›lmas›na tepki ve-
rerek yeniden aç›lmas›n› sa¤layan bir birlikteliktir... An-
kara’n›n yerel sorunlar›na karfl› Meslek Odalar›, ‹flçi Sen-
dikalar›, Memur Sendikalar›, Dernekler, Vak›flar gibi Sivil
Toplum Kurulufllar›nca oluflturulmufl yerel bir yap›d›r.

Son gündem konumuz ise Ankara’da ulafl›ma yap›lan
zamlard›. Bu anlamda bir imza kampanyas› bafllat›lm›fl,
her hafta düzenli Bas›n Aç›klamalar› yap›lm›fl ve en son
19 Ocak 2005’te imza kampanyas› sonland›r›larak 22
Ocak’ta Ankara Büyükflehir Belediyesi’ne 32 bin imza
teslim edilmifltir.  Baflka örgütlerin de ayr› ayr› imza
kampanyas› düzenledi¤i ve stand›m›z›n kald›r›lmas› yö-
nünde Belediye’nin yo¤un çal›flmalar› nedeniyle az gibi
görünmekle birlikte gerek oluflum biçimi itibariyle ge-
rekse mücadele biçimiyle gereken etkinin yarat›ld›¤› afli-
kard›r. 

Türkiye’de de, Avrupa’da da en pahal› ulafl›ma sahip
kentin Ankara oldu¤u yap›lan çal›flmalarla ortaya kon-
mufl olup, Avrupa Birli¤i’ne girme naralar› atan, 17 Ara-
l›k dönüflü Baflbakan› havai fifleklerle karfl›layan bir Bü-
yükflehir Belediyesi’nin Avrupa Birli¤i metinlerinden ve
tüzesinden habersiz, kat›l›mc› demokrasiden, fleffaf yö-
neticilikten uzak davran›fl› ortaya konmufltur.

Yönetim Kurulumuz ad›na fiube Baflkan› ‹lyas OSMA-
NA⁄AO⁄LU ve II. Baflkan Hüseyin GÜL 5 Kas›m 2004

tarihinde Harita Genel Komutan› Tümgeneral Ali Fuat SA-
RAÇ’a nezaket ziyareti yapt›lar. Ziyarette Harita Gn. K.
Teknik Yard›mc›s› Hrt.Müh.Alb. Mustafa ÇEL‹K de bulun-
du. Görevlerine 30 A¤ustos 2004 tarihinde bafllamalar›
nedeniyle Harita Gn. K. Teknik Yard›mc›s› Hrt.Müh.Alb.
Mustafa ÇEL‹K ile Harita Gn. K. Erkan Baflkan›
Hrt.Müh.Alb. Faruk GÖKTEN de ayr›ca ziyaret edildi.

HKMO Ankara fiube Baflkan› ‹lyas OSMANA⁄A-
O⁄LU ve II. Baflkan Hüseyin GÜL ile fiube Müdürü Mu-
rat ‹fiB‹L‹RO⁄LU 9 Kas›m 2004 tarihinde Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürü Zeki ADLI’ya nezaket ziyareti
yapt›lar. Ziyarette Genel Müdür Yard›mc›lar› Celal KA-
fiAK ve Nihat fiAH‹N de bulundular. TKGM’nin yeniden
yap›lanmas› ve mesleki denetim konular›nda fikir teati-
sinde bulunuldu.

HKMO Ankara fiube Yönetim Kurulu üyelerinden
Hasan ADAY,Gonca SEÇER ve Hasan Ali PETEKBAfiI
25 Aral›k 2004 tarihinde Zonguldak ‹l Temsilcili¤ini ziya-
ret ettiler. Zonguldak ‹l Temsilcisi Cem Ç‹FTÇ‹ ve üye-
lerin kat›ld›¤› toplant›da temsilcilikle ilgili sorunlar, çö-
züm önerileri ve yap›labilecek etkinlikler hakk›nda görüfl
al›flveriflinde bulunuldu.

fiubemizce her y›l yap›lan ve Meslekte 30. y›l›n› dol-
duran meslektafllar›m›za plaketlerinin de verildi¤i gele-
neksel yemek 19 Aral›k 2004 tarihinde Akar Internati-
onal Otel’de yap›ld›. Üyelerimizin yo¤un olarak kat›ld›¤›
bu gecede Meslekte 30. y›l›n› bitiren meslektafllar›m›za
plaketlerinin verilmesi an›nda söz alan üyelerimiz duygu-
lu anlar yaflanmas›na neden oldu. Sevinciyle, üzüntüsüy-
le  bu ortak de¤erleri içimizde hissetmek duygular›n en
güzel bir örne¤iydi.

Söz alan fiube Baflkan›m›z ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU
fiube etkinliklerinde bahsederek, plaketlerini alan üyele-
rimize flükranlar›n› iletirken, yitirdiklerimiz içinde ailele-
rine ve meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dile¤inde bulundu.
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Oda baflkan›m›z Hüseyin ÜLKÜ, Meslekte 30. y›l›n›
dolduran meslektafllar›m›z› sahneye davet ederek hepsi-
ni kutlad› ve toplu halde resim çektirerek an›lar› ölüm-
süzlefltirdi.

Müzi¤in uyumu içinde hoflça vakit geçiren meslektafl-
lar›m›z pisti hiç boflaltmadan geç saatlere kadar gönülle-
rince e¤lendiler.

Ayr›ca firmalar›n katk›lar›yla oluflturulan hediye çeki-
lifli de yeme¤imize ayr› bir renk katm›flt›r.  

24 fiubat 2005 tarihinde “Ramazan’la Cülide “ isimli
tiyatro oyununa gidildi. Akün Tiyatrosunda oynanan
oyunda bir metropolün varofllar›nda mafyan›n elinde
oyuncak olmufl insanlar›n yaflam mücadelesi ve bu müca-
dele içinde umutsuz bir aflk›n traji komik öyküsünü gö-
rüyoruz.

05 Mart 2005 tarihinde “Sen de Gitme Triyandafilis”
isimli tiyatro oyununa gidildi. fiinasi Sahnesinde oynanan
oyunda Hatay’›n Türkiye s›n›rlar›na kat›ld›¤› dönemde
de¤iflen toplumsal yaflam koflullar›nda, bir çocuk safl›¤›na
ve zekas›na sahip triyandafilis’in hüzün dolu yaflam öykü-
sünü izliyor, savafl›n masum ve savunmas›z insanlar üze-
rindeki etkisini görüyoruz.

19 fiubat 2005 tarihinde, Yönetim Kurulumuz, Genel
Merkez Yönetim Kurulumuz, fiubemiz TUS Komisyonu
ve mevzuat hakk›nda katk› verebilecek meslektafllar›m›z-
la de¤erlendirme toplant›s› yapt›k. 

Mevcut ve ç›kmakta olan yasalarda TUS’un yeri ko-
nusu irdelenmifltir. 

Baz› belediyelerce uygulanan “Aplikasyon Belgesi”
nin uygulanmayan belediyelerce de uygulanabilir olmas›
için neler yap›labilece¤i, 

Uygulama yap›lan belediyelerde yaflanan avantaj ve
varsa sorunlar konusu de¤erlendirilmifltir.

TUS konusunda e¤itici, ö¤retici dokümanlar›n haz›r-
lanarak baflta meslektafllar›m›z olmak üzere Belediye
yetkilileriyle paylafl›lmas› ve TUS’un yayg›nlaflt›r›lmas›
konusunda çal›flmalara h›z verilmesi konusunda görüfl
birli¤ine var›lm›flt›r.

1857 y›l›n›n 8 Mart’›nda 40 bin dokuma iflçisi kad›n›n
direnifli, sonras›nda Amerika’da tekstil iflçisi kad›nlar›n 8
saatlik ifl günü, eflit ifle eflit ücret ve sendikal haklar› ko-
nusundaki direniflleri sonucu iflçi kad›nlar›n mücadelesiy-
le kazan›lm›fl, iflçi ve emekçilere ait bir gün olan 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas› Ankara fiubesi taraf›ndan yap›lan etkin-
likle kutland›.

HKMO Lokalinde yap›lan etkinlik fiube Baflkan› ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU taraf›ndan yap›lan konuflmayla bafl-
lad›. Ard›ndan Foto¤raf Sanat› Kurumu taraf›ndan haz›r-
lanan “Dünya Kad›nlar›” konulu diya gösterisi sunuldu.
Daha sonra s›ras›yla Figen AYDO⁄DU ve Harita Mü-
hendisi Hülya APAK taraf›ndan kad›n› sosyal hayatta, ifl
yaflam›nda ve aile içinde anlatan konuflmalar yap›ld›. Ge-
ce de bir de flair vard› aram›zda; fiükrü ERBAfi. “Kad›n-
lar›n m› Erkeklerin mi Yenilgisi” bafll›¤›n› tafl›yan bir ko-
nuflma yapt›. Erbafl kad›n-erkek tüm toplum olarak ayn›
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Tiyatroya Gidildi

Teknik Uygulama Sorumlulu¤u Konusun-
da De¤erlendirme Toplant›s› Yap›ld›

8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü Etkinli¤i
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sorunlara maruz kald›¤›m›z› belirtti: “Ben, bir toplumsal
düzenin, bir sosyal yap›n›n, o düzeni, yap›y› oluflturan tüm bi-
reyleri ayn› adalet duygusuyla yüceltmedi¤i, ayn› özgürlükle
sevmedi¤i, ayn› eflitlikle savunmad›¤›, ayn› de¤erlerle sayg›
duymad›¤› sürece, kad›n-erkek-çocuk, hiç fark etmez, bir flid-
det uygulad›¤›n›, temel insan haklar›ndan çok uzak oldu¤u-
nu; dolay›s›yla böyle bir toplumsal yap›da, herkesin ayn› ac›-
mas›zl›kla afla¤›lanaca¤›n› düflünüyorum. Belki flöyle bir fark-
tan söz edilebilir: Bu afla¤›lanman›n, afla¤›lananlardan baz›-
lar› fark›ndad›r, can›nda bir ac› olarak duyar, baz›lar› onu da
fark etmezler. Ve böyle bir yap›da, ezilen, mutsuz erkek sa-
y›s›, mutsuz kad›n say›s›ndan hiç de az de¤ildir. Ancak bir ka-
ragüldürü olarak, onlar da gelip yenikliklerinin faturas›n› ka-
d›nlar›ndan ç›kar›rlar. Evet, bir farktan söz edilecekse o da
böyle zavall› bir farkt›r ve fliddete maruz kalan kadar uygu-
layan› da yaralar gelecekte.” Erbafl eflitlik, adalet, bar›fl› en
yak›n›m›zdan bafllayarak hayata geçirmemizi belirterek
konuflmas›n› tamamlad›: “San›yorum, s›n›fsal-tarihsel-top-
lumsal boyutlar›n› hiçbir biçimde atlamadan, yap›lacak en
önemli ifllerden birinin, ulaflabildi¤i her zeminde ve bir daki-
ka bile ertelemeden, en yak›n›m›zdan, eflitlikçi, sayg› ve ada-
let temelli, özgürlü¤ü odak alan, bar›fl› en büyük erdem ola-
rak gören bir tutumu, davran›fl› hayata geçirmektir.” fiükrü
ERBAfi daha sonra fliirin güzel sesiyle seslendi konuklara
ve program›na son verdi. Gecenin sonunda daha önce-
leri de etkinliklerimize soluk katan Çetin GÜL, gecenin
ilerleyen saatlerine kadar ba¤lamas› ve sesiyle müzik zi-
yafeti yaflatt› bizlere. 

Avrupa Birli¤i sürecine iliflkin, Türkiye’de yaflanan
kaos hala devam etmektedir. 17 Aral›k tarihinde al›nan
müzakere tarihi, baflta Ankara ( gerek hükümet taraf›n-
dan gerekse de Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
) olmak üzere bas›nda da toplumda da zafer nidalar›yla,
çok c›l›z da olsa HAYIR sloganlar›yla sürmektedir...

• Avrupa Birli¤i süreci, kimilerinin dedi¤i gibi; de-
mokratikleflme ve sosyal refah›n önünü mü açacakt›r 

• Yoksa; Avrupa Birli¤i, Emperyalizm ve sömürünün
baflka bir yüzü müdür?

Peki Avrupa Birli¤i neler getirecek, neler götü-
recektir?

Genelde ülkemize, özelde ise mühendislik/mimar-
l›k/planc›l›k sektörüne ve özellikle de Harita ve Kadast-
ro Mühendisli¤i mesle¤ine ne getirip ne götürecektir?

‹flte tüm bu sorular›n cevab›n› arad›¤›m›z “AVRUPA
B‹RL‹⁄‹ SÜREC‹ - MESLEK ALANLARIMIZA ETK‹LE-
R‹” bafll›kl› panelimiz, 19 Mart 2005 tarihinde Petrol-‹fl
Sendikas› Ankara fiubesi Konferans Salonu’nda gerçek-
lefltirilmifltir. 

Panelimizin gerek kat›l›mc›lar›n takvimi gerekse Oda
Etkinlik Takvimi dikkate al›nd›¤›nda, “ Küresel Eylem
Günü “ ne denk gelmifl olmas› kaç›n›lmazd›... Bu duruma
ra¤men kat›lan, soru ve görüflleriyle destek veren tüm
kat›l›mc›lara, bize salonlar›n› bir dayan›flman›n çok daha
ötesinde dostça açan Petrol-‹fl Sendikas› Ankara fiube
Yönetimine özellikle de Baflkan Mustafa ÖZGEN’e, ve
bilgileriyle, emekleriyle y›llar›n birikimlerini bizlerle pay-
laflan Panelistlerimize çok teflekkür ediyoruz...

Panele ait VCD haz›rlanm›fl olup flubemizden temin
edilebilir, Kitap ise panelistlece düzenlenip son hali veril-
dikten sonra yay›nlanacakt›r. 

Mesle¤imize ve gelece¤imize katk›s› olca¤› inanc›yla...
PANEL‹STLER
Hüseyin ÜLKÜ ( Harita ve Kadastro Mühendisleri

Odas› Genel Baflkan› )
Prof. Dr. Oktar TÜREL ( ODTÜ ‹ktisat Bölümü

;Emekli Ö¤retim Üyesi )
Prof. Dr. O¤uz OYAN ( ‹zmir Milletvekili )
Doç. Dr. Rahmi Nurhan ÇEL‹K ( ‹TÜ Jeodezi ve Fo-

togrametri Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi )
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“Avrupa Birli¤i Süreci - Meslek
Alanlar›m›za Etkileri” Paneli
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