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Bültenimizin bu sayısında kapak konusunu; 02-06 Kasım 2009 tarihleri arasında İzmir'de 
gerçekleştirilen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2009  ile 22 - 30 Ağustos tarihleri 
arasında Foça/İzmir'de gerçekleştirilen HKMO 8. Yaz Eğitim Kampımıza ayırdık.

TMMOB  adına Odamızca düzenlenen  ve  geniş katılım sağlanan Kongremizde, ana teması 
"Birlikte Çalışabilirlik" olan "Yaşanabilir Gelecek İçin..." sloganıyla düzenlenen 5 panel,1 forum 
ve 3 salonda 12 paralel oturumda 48 bildiri sunuldu. TMMOB CBS 2009 Kongresi, çalışma 
alanlarında Coğrafi Bilgi Sistemlerini ve Teknolojilerini kullanmaya gereksinim duyan farklı 
meslek disiplinlerinden; mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, bilim insanları ve uzmanların 
temsil ettiği; kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, eğitim 
birimleri, öğrenciler, meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve özel sektör kuruluşlarından  
458 delege, 175 öğrenci, 380 konuk olmak üzere toplam 1013 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Bu yılki HKMO Yaz Eğitim Kampının ana teması “Yaşanabilir Gelecek” olarak seçildi. Bu tema 
çerçevesinde düşüncelerin paylaşıldığı ve tartışıldığı, mesleki ve teknik eğitimlerin yanında 
güncel ve toplumsal gelişmelerin, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların ele alındığı seminerler, 
konferanslar ve sunumlar gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerde ve farklı bölümlerde okuyan 
ve gelecekte meslektaş olacak mühendis, mimar ve şehir plancısı adaylarının, birbirleriyle 
tanışmaları, 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 veren kampımıza, öğrenci 
arkadaşların yanı sıra Odamızın yöneticileri ile birlikte akademisyen, sanatçı, yazar, gazeteci, 
TMMOB ve diğer Oda bileşenlerinden de katılım sağlandı. Teknik, bilimsel, sosyal, kültürel 
etkinlikler, sohbet toplantıları, müzik, şiir dinletileri, spor ve diğer aktivitelerin gerçekleştirildiği 8. 
Yaz Eğitim Kampımıza Kapak Konusu Bölümünde ulaşabilirsiniz.

HKMO'dan Haberler Bölümünde; Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 60. 
yıl etkinlikleri, HKMO İzmir Şubemizde yapılan temsilcilik toplantısı ve TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi 2009 Hazırlıkları haberlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Panel-Forum-Sempozyum Bölümünde; HKMO 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumuna 
ve HKMO Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu “Genelleştirme ve Çoklu Gösterim 
Çalıştayı”na yer veriyoruz.

Ergin UÇARLI'ya geçmiş olsun mesajı, ferdi kaza poliçeleri, Hatay Belediye Başkanlığının ihale 
iptali, Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili genelge ile “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisliği ve 
Büroları Kanunu”, “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin 
Tüzük” ve “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” hakkında yasal süreç, Malatya temsilciliğine bağlı üyelerimizle 
toplantı, Bilirkişilik Eğitimcilerinin Eğitimi ve  Vecihi TİMUROĞLU'na  teşekkür yemeği haberlerini 
HKMO'dan Kısa Kısa Bölümüzde bulabilirsiniz.

Yabancılara Kiralanan Arazileri Bilmeyen Kurum: Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 12 Eylül 1980: 
Marmaris’teki Ressamın Tuvale Dökemeyeceği Acı, IMF ve DB Kararlarına Hayır Gelecek 
Bizimdir, Marmara Depremi ve İhmallerin 10. Yılı, Savaşsız Bir Dünya İçin Dünya Barış Günü 
Kutlu Olsun, Sorumluluğu Sorgulamak: İstanbul’da Sel Felaketi başlıklı basın açıklamalarımızı 
Basına ve Kamuoyuna Bölümünden okuyabilirsiniz.

Odamızın farklı kanallardan televizyon programlarına konuk olduğu, Trakya ve İstanbul‘da 
yaşanılan sel felaketi, coğrafi bilgi sistemlerinin gerekliliği, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 
kapatılması ve Odamız çalışmalarını, CBS 2009 Kongresinin amaç ve kapsamı, CBS'nin 
Türkiye'de geldiği aşama ve ülkemizde CBS eğitimi ve TMMOB CBS 2009 Kongresi'nin  
değerlendirilmesi hakkında Odamız görüşlerini dile getirdiği haberlere Basından Bölümünden 
ulaşabilirsiniz. Ayrıca TMMOB çalışmalarını TMMOB Güncesi Bölümünden takip edebilirsiniz. 
“Emektar Arslan KAYA'nın Ardından” başlıklı yazıyı Bakış Bölümünde bulabilirsiniz.

Şubemiz etkinlikleri ve çalışmalarını Şubelerimizden Haberler Bölümünde, Üyelerimizden 
gelen şiirleri, Yayın Kurulunca hazırlanan Bulmaca, Briç, Kitap, Tiyatro ve Sinema köşelerini 
bültenimizin sonunda Kültür-Sanat bölümünde sizlerle paylaşıyoruz. Doğanlar, Evlenenler, 
Aramızdan Ayrılanlar ve Atananlar-Emekli Olanlar bölümleri bu sayımızda da sizlere ulaştırılıyor.

Görüş, öneri ve katkılarınızı beklediğimizi özellikle belirtiyoruz. Dostça ve sevgiyle kalın.
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Sevgili Arkadaşlar,

21. Yüzyılın ilk çeyreğinde, ülkemizde, 
içinde bulunduğu coğrafyada ve 
dünyada sosyal, ekonomik ve siyasi 
açıdan endişe verici ve kritik bir 
dönemden geçilmektedir. Kapitalizm- 
emperyalizm, küreselleşme ve 
yeniden yapılandırma adı altında 
açık işgal yoluyla ya da koyduğu 
programlar ile ülkelere girmekte; 
bir yandan yarattığı savaşlar ile kan 
ve göz yaşını hakim kılmakta diğer 
yandan ise açlık, sefalet ve zulüm ile 
sömürüsünü devam ettirmektedir.

Kapitalizm, kendi yarattığı krizden bir 
kez daha kaçamamıştır. Kapitalizmin 
bu krizi, Türkiye’yi de etkisi 
altına almıştır ve etkisini  giderek 
belirginleştirmektedir. Bugün yaşanan 
bunalım basit bir iktisadi kriz değildir. 
Bu artık tarihsel görevini tamamlamış 
bir üretim ve toplumsal sistemin yani 
kapitalizmin bütüncül bir krizidir. 
Yakın gelecekte derinleşmiş toplumsal 
krizlerle daha büyük yıkım ve acılara 
yol açacağı gözden kaçırılmamalıdır.

Neoliberal politikaların uluslararası 
alandaki örgütlenmesinin birer 
parçası olan IMF, Dünya Bankası, 
Dünya Ticaret Örgütü gibi 
kuruluşlarca dayatılan serbest 
piyasa’nın ve küreselleşmenin 
insanlığa ve dünyaya mutlu bir yaşam 
sunacağı, sorunları ve sıkıntıları 
çözeceği söylemlerinin büyük bir 
yalan olduğu daha açık bir şekilde 
görülmektedir. Yaşanılmakta olan 
krizin bedelini emekçiye, çalışana, 
işçiye, köylüye ve yurttaşa  fatura   
etmek için her yola başvurulmaktadır. 
Krizden çıkış için olmazsa olmaz 
olarak sunulan sermaye yanlısı 
politikaların bugün olduğu kadar 
gelecekte de birer insanlık ve uygarlık 
suçu oluşturacağı bilinmelidir.  

İçinde bulunduğumuz süreçte, 

kapitalizmin küresel krizinden, bizlerin 
de etkilenmemesi olanaksızdır. Kriz, 
tüm emekçi kesimleri olduğu gibi 
mühendisleri de teğet geçmiyor. 
Türkiye‘ de ekonominin küçüldüğü, 
üretimin, yatırımların ve istihdamın 
gerilediği bir dönemde, üretimin 
öznesi olan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının bu durumdan 
etkilenmemesi düşünülemez. 
Mühendis ve mimarların bu süreci 
durdurmak için, daha örgütlü, daha 
bütünleşmiş olmaları ve meslek 
alanlarına dair, daha etkin ve insana 
seslenen, bilimsel ve kültürel girdilerle 
zenginleştirilmiş politikalar oluşturarak 
yaşama sunmaları bir zorunluluktur.

Türkiye'nin içinde bulunduğu 
coğrafya, dünya coğrafyasının 
önemli merkezlerinden birinde yer 
almaktadır. Orta doğu, Kafkaslar ve 
ön Asya dünyanın büyük gereksinimi 
olan enerji yatakları üzerinde 
bulunmaktadır. Enerji kaynaklarının 
yönetimi ve kontrolü için bu 
coğrafyada ülkeleri işgal ederek 
savaşlar yaratan, ülkeleri kendi 
içerisinde çeşitli kimliklere ayrıştıran, 
insanlık dışı uygulamalar yapan, 
ölümleri ve kaotik ortamları yaratan, 
açlığı, sefaleti, göz yaşını ve korkuyu 
hakim kılan emperyalizm ve onun kirli 
oyunu görülmelidir.

Ülkemizde 1980'den bu yana 
küreselleşme, yeniden yapılanma 
ve reformlar adına uygulamaya 
konulan ekonomik politikalar, acil 
eylem planları ve programlar sonucu 
her alanda neredeyse üretmeyen 
ve tüketime dayalı bir ülke yaratıldı. 
Ekonomik bağımlılıkla birlikte siyasi 
bağımlılık giderek derinleştirildi. 
Sürecin ana damarı ise “özelleştirme” 
politikalarıydı. 

"Özelleştirme"; küresel kapitalizmin 
ürettiği krizini aşmak amacıyla, 
özellikle 1980‘li yıllardan sonra mal, 

hizmet ve sermayenin küresel ölçekte 
sınırsız dolaşımını sağlamak için 
"liberal reformlar" adı altında "dünya" 
ölçeğinde dayattığı, ekonomik, 
toplumsal, siyasal ve ideolojik 
boyutları olan küresel politika 
araçlarından birisidir.

Özelleştirme dar anlamda, "Devletin 
iktisadi faaliyetlerini gerçekleştiren 
kamu iktisadi teşebbüslerinin yani 
KİT‘ lerin mülkiyetinin özel sektöre 
devredilmesi", geniş anlamda, 
"Devletin iktisadi faaliyetlerinin 
azaltılması ya da bu fonksiyonunun 
tümüyle serbest piyasa koşullarına 
devredilmesi"dir.

Özelleştirme sürecinde, doğal 
tekel alanlarında kamu işletmeleri 
parçalanarak, kamuya ait çimento, 
süt, et, yem, dokuma, orman 
ürünleri, gemi, gübre sanayileri, 
enerji santralleri, kimya ve petrokimya 
tesisleri, maden işletmeleri, demir 
çelik işletmeleri, kâğıt fabrikaları, 
telekomünikasyon hizmetleri, ulaşım 
hizmetleri ve bankacılık sektörü 
özelleştirilerek, bu alanlar uluslararası 
tekellere bırakılmış, ülkemiz daha da 
fazla dışa bağımlı hale getirilmiştir. 
Yeni ekonomik programda ise 
özelleştirmelere hız verileceği ifade 
ediliyor. İlk sırada şeker fabrikaları, 
otoyollar ve limanlar geliyor.

1990‘lı yıllardan itibaren, KİT‘ 
lerin dışında, eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik ve altyapı 
hizmetleri de özelleştirme saldırısına 
uğramaya başlamıştır. Su, toprak, 
orman, mera ve kıyı alanları ile 
madenler gibi doğal kaynaklar tüm 
yurttaşların yararlanacağı varlıklar 
olmaktan çıkarılmış, ticari bir meta 
konumuna dönüştürülmüştür.

Ortaya çıkan sonuç; işsizliğin artması, 
eşitsizliğin derinleşmesi, sosyal ve 
ekonomik dokunun zarar görmesi, 
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göçlerin yaşanması, sağlık, eğitim, 
sosyal güvenlik ve altyapı gibi temel 
yurt-
taşlık haklarının piyasalaştırılması, 
kamu hizmetlerinden yoksun kalma 
olmuştur. Kamu yönetiminin tüm 
sektörlerde kırıldığı veya tarım 
sektöründe olduğu gibi dağıtıldığı, 
kamu adına karar alma ve uygulama 
düzeneklerinin "yönetişim" modeliyle 
küresel sermayenin örgütlerine 
devredilmeye çalışıldığı süreçte, 
"katılımcılık", sermayenin kurduğu 
"sivil toplum örgütleri"ne bırakılmıştır.

Sevgili Dostlar,

Türkiye IMF’ ye 1947 yılında üye 
olmuştur. 6-7 Ekim’de Dünya Bankası 
ve IMF ’nin İstan-
bul’ daki uluslararası toplantılarında 
yapılan açıklamalarda, milyonlarca 
insanın ağır yoksul-
lukla karşı karşıya kalacağı, yine 
milyonlarca insanın işsiz kalacağı 
ve daha büyük yıkımların  ve hatta 
savaşların yaşanabileceği itiraf 
edilmiştir. 

1958 yılından günümüze IMF ile 
Türkiye arasında 20 adet stand-by 
anlaşması imzalanmış ve yaklaşık 
225 milyar dolar borç alınmıştır. 
IMF’ nin direktifiyle hayata geçirilen 
politikalar ile ne refaha ulaşılmış 
nede sorunlar çözülmüştür. Devletin 
sosyal yönü tasfiye edilmiş, alım 
gücü düşmüş, yoksulluk ve işsizlik 
çığ gibi büyümüş ve yapısal özellikler 
kazanmıştır.

Yüz ölçümünün yaklaşık üçte biri 
tarım alanı olan Türkiye,  25-30 
yıl öncesine kadar tarımda kendine 
yeten 7 ülkeden biriydi. Bugünse 
tam tersi bir konumda, artık kendini 
doyuramaz bir halde. Türkiye bir 
zamanlar ihraç ettiği birçok tarımsal 
ürünü bugün, AB ülkelerinden ve 
ABD' den alıyor. İthalat pirinçle 
başladı, tüm tarım ürünlerine yayıldı. 
Bugün, neredeyse bütün temel bitkisel 
ve hayvansal ürünleri dışarıdan satın 

alıyoruz. Mercimek, nohut, mısır, 
fasulye, buğday, fındık, pamuk, tütün, 
ayçiçeği, pirinç... Türkiye 1990'lara 
kadar pamuk ihraç eden bir 
ülkeydi. Dünyanın 7. büyük pamuk 
üreticisiydi. Günümüzde ise ne yazık 
ki pamuk ithalatçıları arasında 3. 
sırada yer alıyor. 

Sevgili Dostlar, 
Toprak toplumsal bir değerdir. Ve bu 
kıt doğal varlığın hazineye kaynak 
yaratma amacı ile ticari meta olarak 
görülmesi kabul edilemez bir olgudur. 
Toprak özgürlüğün simgesidir ve 
yaşam hakkıyla hayat bulur. Doğayla 
insanlığın uyumlu var oluşunda; insan 
ve doğa eksenli, bilime dayanan 
arazi politikaları üretilmelidir. 

Son yıllarda kamuya ait tesislerin ve 
fabrikaların, üzerinde bulundukları 
arazilerle birlikte yabancılara satışı 
gündemde yer almaktadır. Hazinenin 
özel mülkiyetindeki taşınmazların-
tarım arazilerinin yabancı ülkelere 
(gerçek/tüzel kişilere) herhangi bir 
kiralama ve satış işleminin yapılıp 
yapılmadığını, yapıldıysa hangi 
tarım arazilerinin hangi koşullarda 
yapıldığına ilişkin bilgiler Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü'nden 
istenmişti. Ancak bu konuda envanter 
tutulmasıyla da görevli kurum olan 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 
olumlu yanıt alınamamıştır. 

Kentlerimize yönelik parçacı 
yaklaşımlar, neo-liberal politikaların 
yansıması olarak hızla devam 
etmektedir. Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (ÖİB) ve TOKİ’ ye 
verilen her tür ve ölçekte planlama 
yetkisi ile kent ve kır alanlarının  
nasıl bir kıskaca sokulduğu açık 
şekilde görülmelidir. Son olarak 
“Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Yasa Tasarısı” ile TOKİ' ye yeni 
ayrıcalıklar getirilmiştir. Yapılacak 
bu düzenlemeyle TOKİ' nin, tasfiye 
halindeki emlak bankasından 

devraldığı varlıklar ve bu varlıklara 
dair devirden önce yapılmış akitlerle 
ilgili yükümlülükleri kaldırılıyor, 
hazineye ait arazilerin devrinde 
varsa arazi/arsa üzerindeki yapıların 
devrinin de önü açılıyor, Hazine 
arazilerini kullanması yetmiyormuş 
gibi, TOKİ bir de vergi muafiyetinden 
yararlandırılmak isteniyor.

Gündemdeki diğer bir kurum ise 
İller Bankasıdır. İller Bankası’nın 
kamusal kimliğinden çıkartılarak 
tasfiye edilmesi süreci 2006 yılında 
başlamıştı. Odamız o dönemde 
İller Bankası hakkında hazırladığı 
raporu başta bankanın ortakları olan 
tüm belediyeler olmak üzere diğer 
kurum ve kuruluşlara da ileterek 
bu tasfiye sürecinin engellenmesini 
istemiştir. Meclisten bugüne kadar 
geçmeyen tasarı tekrar gündemde. 
Tasarının amacı yeniden yapılandırma 
adı altında İller Bankası‘nın 
küresel kapitalist sisteme göre 
şekillendirilmesi ve yerel yönetimlerin 
piyasa koşullarına bırakılmasının 
önünün açılmasıdır. HKMO olarak 
2006  yılından itibaren bankanın 
tasfiyesinin engellenmesinde 
ortaya konulan tavır ve tutum 
sürdürülecektir.
 
Sevgili Dostlar,

Türkiye'de 94'ü devlet, 45'i vakıf 
olmak üzere toplam 139 üniversite 
bulunmaktadır. ÖSYM' nin verilerine 
göre, Türkiye'deki yüksek öğretim 
kurumlarında öğrenci sayısı 2008-
2009 akademik yılında yaklaşık 3 
milyon düzeyindedir. Mühendislik 
ve mimarlık fakültesinde ise 106 
bin öğrenci kayıtlıdır. Her yıl 
yaklaşık 20.000’in üzerinde mezun 
verilmektedir. 

Bir taraftan plansız ve alt yapısız yeni 
üniversitelerin açılması diğer taraftan 
hiçbir bilimsel araştırma ve inceleme 
yapılmadan öğrenci sayılarının 
artırılması, bu yetmiyormuş gibi 
ikinci öğretimin açılması anlaşılması 
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güç bir olguyu ortaya koymaktadır. 
Eğitimde, araştıran, sorgulayan; bilimi 
teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya 
dönüştüren daha donanımlı ve 
nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi 
ilkesi bu anlayışla yakalanabilir 
mi? Bu yaklaşımla üniversitelerimiz 
bilimsel bilgiyi üretme mekanları 
olabilir mi?

13 Kasım 2009 tarihli Resmi 
Gazete‘de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile bazı yüksek 
öğretim kurumları bünyesindeki 
21 adet teknik eğitim ve mesleki 
eğitim fakültesi kapatılmış, yerine 
"teknoloji fakülteleri" kurulmuştur. 
Siyasi iktidar aldığı karar ile teknik 
ve mesleki eğitim fakültelerini 
teknoloji fakültelerine çevirmiştir. 
YÖK‘ ün açıklamalarında, "İsim 
değiştirilerek kurulan teknoloji 
fakültelerinin uygulama mühendisi 
yetiştireceği" belirtilmiş, mühendislik-
mimarlık mesleğinin özel bir öğrenimi 
gerektirdiği unutularak, Türkiye 
yüksek öğrenimine yeni bir bileşenin 
eklendiği ifade edilmektedir.

Ülkemizde var olan mühendislik-
mimarlık fakültelerindeki öğretimi 
kaliteli hale getirmek, fakültelerin alt 
yapı, donanım ve öğretim elemanı 
alanındaki eksikliklerini gidermek için 
çalışma yapılması gerekirken, siyasi 
konjonktüre dayalı olarak alınan bu 
ve benzeri kararların kamu yararına 
uygun olduğunu söylemek mümkün 
değildir. 

Yüksek öğretime ilişkin kararların 
ülke ihtiyacına yönelik ve planlama 
dâhilinde alınması ge-
reklidir. Mühendislerin %25‘inin işsiz 
ya da meslek dışı işlerde çalıştığı 
ülkemizin bir gerçe-
ğidir. Planlama yapılmaksızın alınan 
bu ve benzeri kararlarla binlerce 
genç insanımıza ve 
ülkemize karşı büyük bir yanlışlık 
yapılmaktadır. Türkiye "keyfilik" ve 
"ben yaptım oldu" anlayışı ile karşı 
karşıyadır. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu, içinde TMMOB‘ nin de 
bulunduğu meslek örgütlerine 
yönelik hazırladığı araştırma-
inceleme raporunun özetini ekim 
ayı içerisinde yayımladı. Raporun 
meslek örgütleriyle ilgili bölümünde, 
özü itibarı ile "siyasal iktidara bağlı 
meslek örgütleri yaratılması" hedefi 
görülmektedir. Siyasal iktidar eliyle 
kamuda yürütülen siyasal kadrolaşma 
ve yandaş sermaye yaratma 
çabasından sonra sıra meslek 
örgütlerini ele geçirmeye gelmiştir. Ne 
yazık ki tarafsız bir konumda olması 
gereken Cumhurbaşkanlığı makamı 
da DDK aracılığıyla buna hizmet 
etmektedir. Cumhurbaşkanının, 
Cumhurbaşkanı seçilmesinin 
hemen ardından DDK‘ ya yaptığı ilk 
görevlendirmenin meslek örgütlerinin 
incelenmesi olması da yeterince 
manidardır. 

Rapor özetle, meslek kuruluşlarını 
siyasetle uğraştıkları gerekçesiyle 
Başbakanlığa ihbar etmektedir. 
Oysa meslek kuruluşlarına siyaset 
yasağı darbeci rejimin hazırladığı 
82 Anayasası‘yla yürürlüğe girmiştir. 
Bu yasak daha sonra 1995 
yılında kaldırılmıştır. Her fırsatta 
82 Anayasası‘na karşı olduklarını 
söyleyip bu Anayasanın demokratik 
bir yönde dönüşümünü, hatta 
yeniden yazımını savunanların, 
82 Anayasası‘nı aşan bir tarzda 
anti-demokratik bir tutumla 
yetki kullanmaya yönelmeleri, 
demokrasiden ne anladıklarını açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlar,

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği ve 
egemenlik kurduğu yüzyılımızda, biz 
mühendisler; düşünen, tasarlayan, 
sorgulayan ve üreten beyinler olarak, 
bilimi ve teknolojik ilerlemeyi, 
toplumsal yarara dönüştürerek 
insanlık onuruna yaraşır çağdaş 
bir yaşamın yaratılması için tarihsel 
sorumluluğumuzla çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Ocak 2006'da yapılan 
Şube Genel Kurulları sonrası Şube 
Yönetim Kurullarında görev alan 
arkadaşlar 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. Omuz omuza 
Oda çalışmalarının başarılı bir 
şekilde sürüdürülmesine önemli katkı 
ve destek verdiler. Örgütümüzün 
kurumsal ve demokratik işleyişi içinde 
her zaman sorumluluk bilinci ile 
hareket ettiler. Tüm arkadaşlarımıza 
teşekkürü borç biliyoruz. Ocak-
Şubat 2010' da yapılacak Şube 
genel kurullarında görev alacak 
arkadaşlara da şimdiden başarılar 
diliyoruz.

Bu ülkenin aydınlık yüzleri olarak, 
herkesin dilini, kültürünü, inancını 
ifade edebileceği özgür ve 
demokratik bir ülkede, barış içinde 
ve kardeşçe bir arada yaşamanın 
gerekliliği inancındayız. Siyasi 
ve politik alanlarda dayatılan 
oyunlar ile toplumun kin, nefret ve 
çatışma ortamına sürüklenmesinde, 
şiddet ve baskı politikalarının 
hayat bulmasında, emek-sermaye 
çelişkisinin üstünün suni gündemlerle 
örtülmesinde, açlık ve yoksulluğun 
hâkim kılınmasında kimler saf 
tutuyorsa onlara karşı taraf 
olduğumuzu da buradan belirtiyoruz.

TMMOB ve Odaların, bilimin ışığında 
ve ortak akılla emekten ve halktan 
yana, toplum ve ülke yararı yönünde 
onurlu çalışmalarını sürdürmede 
inançlı ve kararlı olduğunu bir kez 
daha yinelemek istiyoruz. 

Başka bir dünya  mümkündür 
diyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle
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TMMOB adına Odamızca ilki 2007‘de gerçekleştirilen 
ve iki yılda bir düzenlenmesine karar verilen Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresinin ikincisi 3 Kasım 2009 
İzmir‘de İzmir Şubemizin ev sahipliğinde başladı. 
6 Kasım‘a kadar süren 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresine;  üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlar, 
özel sektör ve öğrencilerden geniş katılım sağlanmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüzde, afet yönetiminden 
tarıma, ormancılıktan arkeolojiye, çevresel kaynaklar 
ve kent yönetiminden turizme, kırsal ve kentsel gelişime 
kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bu 
durumun doğası gereği, kongremize farklı kurum ve 
kuruluşlardan çeşitli disiplin mensupları katılmaktadır.

Kongrede; CBS ve altyapı uygulamaları, CBS ve 
havza yönetimi, Konumsal Analiz ve Karar Destek 
Uygulamaları, Yaşanabilir Gelecek İçin Yerelde Birlikte 
Çalışabilirlik, Yaşanabilir Gelecek İçin Çevre Koruma 
ve Arazi Kullanım Planlaması, CBS ve Diğer Meslek 
Disiplinleri Uygulamaları, Konumsal Veri Altyapıları, 

3B Kent Modelleri, Belediyelerde CBS Uygulamaları, 
CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları, CBS ve 
Çevresel Kaynak Yönetimi, Yaşanabilir Gelecek İçin 
Kamuda Birlikte Çalışabilirlik, Kamu Kurumlarında 
CBS Uygulamaları, CBS ve Afet Yönetimi, Web 2.0 
Uygulamaları, Açık Kaynak Kodlu Çözümleri ve 
Kartoğrafya, Yaşanabilir Gelecek İçin TUCBS ve Birlikte 
Çalışabilirlik konulu sunumlar ve Cuma günü tüm gün 
yapılacak poster sunumlar ile konular çok disiplinli ve 
geniş katılımlı ortamda paylaşılmaktadır.
Kongre açılış konuşmalarını sırasıyla; Kongre Düzenleme 
Kurulu Başkanı Hüseyin ÜLKÜ, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Muhittin 
SELVİTOPU, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı A. Fahri ÖZTEN,  Türk Mühendis Mimar 
Odaları Birliği Başkanı Mehmet SOĞANCI, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdür Vekili Nihat ŞAHİN, DLH Genel 
Müdürü Ahmet ARSLAN, Bornova Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Okyay SINDIR, Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan 
TARTAN, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU ve İzmir 

TMMOB 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2009
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Valisi Mustafa Cahit KIRAÇ yaptılar.

Hüseyin ÜLKÜ konuşmasında; 
Ana teması "Birlikte Çalışabilirlik" 
olan "Yaşanabilir Gelecek İçin..." 
sloganıyla düzenlenen TMMOB CBS 
2009 Kongremizin 10 oturumunda 
5 panel,1 forum ve 3 salonda 
12 paralel oturumda 48 bildiri 
sunulacağını, bu kongremizde 
bilimsel bildiriler yanında 
uygulamalar, uygulamalarda 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerilerinin de ortaya konması ilke 
olarak benimsendiğini; kongre 
zamanının bu ilke doğrultusunda 
paylaştırıldığını söyledi. 

“TMMOB, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası CBS ve 
Kent Bilgi Sistemlerini kıt olan 
kaynaklarımızın ülkemizin 
kalkınmasında, halkımızın refahının 
artırılmasında, yurttaşlarımızın 
insanca yaşama düzeyine 
kavuşturulmasında, yöneticilerimizin 
en kısa zamanda ve doğru kararlar 
almasında yararlanılabilecek en 
önemli araçlardan biri olarak 
görmekte olduğunu, bu nedenle 
hem merkezi idaremizin hem de 
yerel yönetimlerimizin Coğrafi/
Kent Bilgi Sistemleri Projelerine 
katkı vermesini önemsediğimizi; 
önemsemekten de öte TMMOB 
ve bileşeni meslek odalarımıza 
Anayasa ve yasalarla verilmiş 
görevler olarak görüyoruz.” dedi. 

Muhittin SELVİTOPU konuşmasında; 
Yaşanabilir Bir gelecek için 
Coğrafi bilgi Sistemlerinin 
yararlanılacak en önemli araç 
olduğunu, TMMOB tarafından 
ilki 2007 yılında Trabzon‘da 
düzenlenen kongrenin amacının; 
ulusal düzeyde CBS bilincinin 
yaygınlaştırılması ve gereksinim 
duyan tüm meslek disiplinlerindeki 
kişi, kurum ve kuruluşları bir araya 
getirerek, CBS nin bütün yönleriyle 
tartışılması olarak belirlendiğini 

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresinin ikincisinin İzmir‘de 
yapılmasının kararlaştırıldığından 
söz etti. Kongrede ülke genelinde 
farklı disiplinler tarafından farklı 
amaçlar için kullanılan Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ve Kent bilgi Sistemlerinin 
uygulamalarının ortaya konması, 
uygulayıcı kurum ve kuruluşların, 
bilim insanlarıyla bir araya gelmesi 
sağlanarak sorunların paylaşılması, 
çözüm önerilerinin tartışılarak 
geliştirilmesinin hedeflendiğini 
belirtti.

Odamız Genel Başkanı A.Fahri 
ÖZTEN konuşmasında; Son 
dönemlerdeki IMF VE DB üzerinden 
neo-liberal politikaların hayata 

geçirildiğini, özellikle 1980‘ den 
bu yana uygulamaya konulan 
ekonomik politikalar ile üretim 
ekonomisinden vazgeçilerek rant 
ekonomisinin öne çıkartıldığını ve 
bununla birlikte üretim ve istihdamın 
sürekli düştüğünü işsizliğinse sürekli 
arttığından bahsetti.

“Ülkemizin içinde bulunduğu 
coğrafya, dünya coğrafyasının 
önemli merkezlerinden birinde yer 
almaktadır. Ortadoğu, Kafkasya 
ve Ön Asya dünyanın en büyük 
gereksinimi olan “Enerji” yatakları 
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üzerinde bulunmaktadır. Enerji 
kaynaklarının yönetimi ve kontrolü 
için bu coğrafyada ülkeleri işgal 
ederek ülkeleri parçalara bölen, 
savaşlar yaratan, insanlık dışı 
müdahaleler yapan, ölümleri ve 
kaotik ortamları yaratan, açlığı, 
gözyaşını ve acıyı hakim kılan 
emperyalizmin her zamanki gibi 
suçu büyüktür.”dedi.

Sayın ÖZTEN konuşmasında, 
eğitim sisteminin bilimi teknolojiye, 
teknolojiyi uygulamaya 
dönüştürebilecek, mühendislerin 
daha donanımlı ve birikimli olarak 
yetişeceği ve mezuniyet sonrası 
bilgilerini yenileyebilecekleri, 
geliştirebilecekleri eğitim 
olanaklarını, üretim ve çalışma 
ortamlarını sağlayacak şekilde 
düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

“...Bilgi, insanlık yaşamında 
tartışılmaz en önemli bir değerdir. 
Bir güçtür. Dünya ve insanlar 
arasında ilişkiyi sağlayan bu 
gücün kullanımı değeri kadar 
ayrı bir önem kazanmaktadır. 
İnsanlık tarihinin, bilimsel bilginin 
üretilmesini engellemek için her yolu 
deneyenlere tanıklık etiğini biliyoruz. 
Bilgi çağı olarak adlandırılan 
yüzyılımızda ise “bilgi”nin birçok 
alanda ne yazık ki insanlık lehine 
değil de karşıtlığında kullanmak 

isteyen güçlerin çabası da 
görülmektedir.
Eğer yaşamın her alanında daha 
yaşanılabilir bir sürecin yaratılması 
isteniyorsa, bilginin insanlık adına 
daha anlamlı yönetilmesi gerekliliği 
vardır.

CBS özetle; sosyo-ekonomik, 
kültürel, politik çevresel ve teknik 
vb. sorunların çözümüne yönelik 
mekâna/konuma dayalı karar 
verme sürecinde ve bilginin 
yönetiminde verilerin; toplanması, 
depolanması, işlenmesi, yönetimi, 
mekânsal analizi, sorgulaması ve 
sunulması fonksiyonlarını yerine 
getiren donanım, yazılım ve yöntem 
bütünü olarak ifade edilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Bilgi 
ve İletişim teknolojilerindeki 
gelişmelerden belki de en çok 
etkilenen ve şekillenen alanlardan 
biridir. CBS uygulamaları 
sağladığı doğru ve güncel veri ile 
teoriyi pratikle birleştirmektedir. 
Birlikte çalışabilirlik, uluslararası 
standardizasyon, veri paylaşımı gibi 
kavramlar, CBS’ yi daha etkin bir 
şekilde kullanma ve daha geniş bir 
alanda geliştirme yoluna itmektedir.

...“TMMOB CBS Kongre”miz 
dünyadaki son gelişmeler ışığında, 
ülkemizde coğrafi bilgi ve 
teknolojilerini kullanan ve Coğrafi 
Bilgi Sistemine gereksinim duyan 
değişik meslek alanlarındaki kişi, 
kurum ve kuruluşları bir araya 
getirerek, başta CBS bileşenleri 
veri, yazılım, donanım ve yönetim 
olmak üzere CBS’ nin tüm 
yönleriyle ele alınarak tartışılmasını 
amaçlamaktadır.

Ayrıca Odamızca da, 2001'den bu 
yana her yıl Kasım ayı içerisinde, 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
katkı ve desteğiyle Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Günü ve Bilinçlendirme 
(CBS GÜNÜ/GIS DAY) 
etkinlikleri çerçevesinde panel ve 
sempozyumlar gerçekleştirilmektedir.

Günümüzde Belediyeler Kanunu 
ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu 
ve “Büyük Ölçekli Harita ve Harita 
Bilgileri Üretim Yönetmeliği”nin 
hükümleri, CBS' nin dayandığı 
yasal mevzuatlardır. TUCBS; Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve eki Eylem 
Planı, 2006-2010 döneminde 
ülkemizin bilgi toplumu olma 
yolunda izlemesi gereken 
politikalar dahilinde devam eden 
bir çalışmadır. CBS' nin yasal 
mevzuat sürecinin tamamlanması 
ve bu bütünlükte ele alınması 
için; uygulayıcılara, kurumlardaki 
yöneticilere ve siyasilere büyük 
görevler düşmektedir.”dedi.

ÖZTEN konuşmasını; Coğrafi Bilgi 
Teknolojilerini oluşturan Coğrafi 
Bilgi Sistemlerinin, Bilgi ve İletişim 
teknolojilerindeki gelişmelerden 
belki de en çok etkilenen ve adeta 
yeniden şekillenen alanlardan biri 
olduğunu söyleyerek sürdürdü.  
CBS Kongremizin dünyadaki son 
gelişmeler ışığında, ülkemizde 
coğrafi bilgi ve teknolojilerini 
kullanan ve Coğrafi Bilgi Sistemine 
gereksinim duyan değişik meslek 
alanlarındaki kişi, kurum ve 
kuruluşları bir araya getirerek, 
başta CBS bileşenleri veri, yazılım, 
donanım ve yönetim olmak 
üzere CBS‘ nin tüm yönleriyle ele 
alınarak tartışılmasını amaçlandığını 
söyleyerek bitirdi. 

Sayın SOĞANCI konuşmasına; 
ikincisi gerçekleşen kongremizin 
başlatıcılarına, sürdürücülerine, 
bugüne getirenlere, kongrelerimizde 
görüşlerini bizimle paylaşan bilim 
insanlarına, uzmanlara, HKMO 
merkez ve Şube yöneticilerine, 
Düzenleme Kurulu üyelerine, bu 
kongrelerimizin gerçekleşmesinde 
görev alan şube çalışanlarına ve 
etkinliğe katılan,  geliştiren, büyüten 
tüm meslektaşlara teşekkür ederek 
başladı.

Mühendisliğin bilim ve teknolojiyi 
insanla buluşturan bir meslek 
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olduğunu, bizim örgütümüz 
TMMOB‘ un; odağında, öznesinde 
insanın olduğu bir mesleğin 
uygulayıcılarının örgütü olduğunu 
İnsan odaklı olmasından dolayı, 
bizim mesleğimiz onurlu bir meslek 
ama bir o kadar da sorumlulukları 
olan bir meslek olduğunu vurguladı.

TMMOB‘nin bir yandan insana 
ve insanlığa karşı işlenmiş 
suçlara karşı çıktığını, öte yandan 
da insana ve insanlığa olan 
sorumlulukların bilincinde olduğunu 
ve sorumlulukların gereklerini 
yerine getirmeye çalıştığını, Bir 
yandan da üyelerimizi haklarının 
elde edilmesine, taleplerinin 
gerçekleşmesine yönelik çabalarda 
bulunduğunu belirtti.
Öte yandan, sorunlarımızın, 
toplumun ve halkın sorunlarından 
ayrı tutulamayacağın, sıkıntılı, 
sancılı, sorunlu bir ülkede 
yaşıyor olmanın tüm sonuçlarını 
mühendis kimliğimizle birlikte, 
yurttaş kimliklerimiz dolayısıyla 
yine bizi bulduğunu söyledi. 
Yaşamakta olduğumuz kapitalist 
küreselleşmenin kendi yarattığı 
küresel kriz ile; yoksulların daha 
fazla yoksullaştığı, siyasal yapıda 
pek çok değişimin gerçekleştiği, 
kapitalist küreselleşmenin kriziyle 
karanlık yüzünü bir kez daha 
gösterdiğini söyledi.

Neo-liberalizmin kurallarının 
değişmez olduğu öngörüsü 
sarsılırken krizden kurtulmak için 

sistemin taleplerine cevap vermenin 
de doğru olmadığı ortaya çıktığını, 
piyasanın inisiyatifine bırakılmış 
bir ekonominin sürekli kriz 
üretmekte olduğunu, faturasının da 
emekçi halka, ücretliye, çalışana 
kesildiğini özellikle Türkiye gibi 
kendi kaynaklarını kullanamayan, 
emperyalizme bağımlı ülkeler bu 
krizden daha da fazla etkileneceğini 
dile getirdi. TMMOB‘ nin, böyle 
bir dönemde, örgütümüze "daha 
demokratik, daha barışçı, gelirini 
adaletli paylaşan" bir Türkiye 
için büyük görevler düştüğünün 
bilincinde olduğunu, TMMOB 
ve bağlı odaları, örgütlü gücüyle 

birlikte sorumluluğun gereklerini 
yerine getireceğini söyledi.
Sayın SOĞANCI konuşmasını, 
TMMOB‘nin sorumluluklarından 
biri de meslek alanlarımız üzerine 
gerçekleştirdiğimiz sempozyum 
ve kongre gibi etkinliklerle bu 
alandaki sorunları ortaya koyarak 
çözüm önerilerini getirmek 
olduğunu, bu defa da Coğrafi Bilgi 
Sistemlerini konuşmak için bir arada 
olduğumuzu söyleyerek sürdürdü.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongremizin 
TMMOB‘nin çeşitli odalar 
sekretaryalığında yürütülmekte olan 
her biri önemli kongre, kurultay ve 
sempozyum etkinliklerinden birisi 
olduğunu, Kongremizin ülkemiz 
açısından büyük önem taşıyan 
Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı, 
uygulamaları ve kurumsallaşma 

çabalarının bilimsel ortamlarda 
tartışılarak biçimlendirilmesine, 
deneyimlerin ve karşılaşılan 
sorunların paylaşılmasına, 
çözüm önerilerinin tartışılarak 
geliştirilmesine katkı sunacağını 
umduğunu belirterek konuşmasını 
bitirdi.

Açılış konuşmalarının ardından 
Çağrılı Bildiri Sunumları Prof. 
Dr. Werner KUHN(Muenster 
Üniversitesi, Geoinformatik 
Bölümü) ve Dr. Chryssy A. 
POTSIOU(National Teknik 
Üniversitesi ve FIG 3. Komisyon 
Başkanı) tarafından gerçekleştirildi. 
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Çağrılı Bildiri sunumlarından sonra 
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı‘nın 
açılışı gerçekleştirildi.

Günümüzde bilgi ve gücünün 
önemi giderek artmakta,  bilgi ya 
da verinin etkin biçimde yönetilmesi 
ve insanlık hizmetine sunulması 
daha yaşanılabilir bir dünya için 
kaçınılmaz olmaktadır. CBS‘ nin 
çeşitli boyutlarının tartışıldığı ve 
farklı disiplinlerle bütünleştiği, 
bilginin kamu yararı için paylaşımını 
öne çıkaran 2. Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresinin başarılı bir 
şekilde tamamlanmasına katkı ve 
destek gösteren kurum, kuruluş, 
bilim insanları ve meslektaşlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği adına, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasınca, 2-6 Kasım 
2009 tarihleri arasında İzmir‘de 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde, 
"Yaşanabilir Gelecek İçin" sloganıyla ve 
"Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri  
ve Birlikte Çalışabilirlik" ana teması 
ile 2. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi düzenlenmiş ve başarıyla 
sonuçlandırılmıştır.

Kongreye; 458 delege, 175 öğrenci, 
380 konuk olmak üzere Coğrafi 
Bilgi Sistemleri‘ne ilgi duyan farklı 
meslek disiplinlerinden mühendis, 
mimar, şehir plancısı, bilim insanları 
ve uzmanların temsil ettiği; kamu 
kurum ve kuruluşları, merkezi ve 
yerel yönetimler, üniversiteler, eğitim 
birimleri, meslek kuruluşları ve özel 
sektör kuruluşlarından toplam 1013 
kişi katılmıştır. 

"Bilim ve Teknoloji"nin hızla ilerlediği 
ve egemenlik kurduğu yüzyılımızda, 
özellikle ülkemizde Coğrafi/Kent bilgi 
sistemlerinin kurulmasını, güncel ve 
güvenilir biçimde işletilmesini isteyen 
biz mühendisler, mimarlar ve şehir 
plancıları; düşünen, tasarlayan, 
sorgulayan ve üreten beyinler olarak, 
bilimi ve teknolojik ilerlemeyi, 
toplumsal yarara dönüştürerek, 

insanlık onuruna yaraşır, çağdaş 
bir yaşamın yaratılması için tarihsel 
sorumluluğumuzla çalışmalarımızı, 
bilgilerimizi ve sevgilerimizi birbirimizle 
ve halkla paylaşmak amacıyla bu 
kongre de bir araya geldik.

Birincisi iki yıl önce "Paylaşılmayan 
Bilgi Verimli Değildir" sloganı ve "Ortak 
Veri, Ortak Bilgi, Ortak Dünya..." 
temasıyla Trabzon‘da gerçekleştirilen 
kongremizin; ikincisinin bilim ve 
insanlık adına toplum ve ülkemiz 
yararına önemli sonuçlar getirdiğine 
inanıyoruz. 
CBS‘nin en temel bileşenleri olan 
veri, yazılım, donanım, yöntem 
ve yetişmiş insan gücü üzerine 
gerçekleştirilen uygulamalar, ulusal 
ve uluslararası düzeyde tüm yönleriyle 
ele alındığı Kongre kapsamında 
paralel oturumlar şeklinde, toplam 
12 teknik oturumda 48 sözlü bildiri 
sunulmuştur. Yine kongrede 5 
panel ve 1 forum ile 10 adet poster 
sunum gerçekleştirilmiştir. Kongre 
süresince açık bulunan "Coğrafi Bilgi 
Teknolojileri Fuarı" katılımcıların ilgi 
odağı olmuş ve büyük bir beğeniyle 
karşılanmıştır. Ayrıca, TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası CBS 
Komisyonunca verilen  "Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Eğitimi"ne 120 kişi katılmış 
ve eğitim sonunda katılımcılara katılım 

belgesi verilmiştir. Kongre süresince 
sosyal aktiviteler ve son günü de bir 
kültürel gezi gerçekleştirilmiştir. 

Tüm oturumların değerlendirilmesi 
sonucunda CBS, ülkemiz kaynaklarının 
doğru, verimli, ekonomik 
kullanılmasını sağlayacak, insan ve 
doğa odaklı politikalar üretilmesinin 
önünü açabilecek çağdaş bir araç 
olarak değerlendirilmiştir. Konu ile 
ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar 
ve gelişmelere ilişkin sunuşlar 
dikkatle izlenmiş, farklı uygulama 
alanlarında gerçekleştirilen başarılı 
çalışmaların yanında, karşılaşılan 
sorunlar ve eksiklikler dile getirilerek, 
bu eksikliklerin giderilmesine yönelik 
katılımcılarca yararlı tartışma ortamları 
yaratılmıştır. 

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi 2009:

• Emperyalizmin; Dünyanın en büyük 
gereksinimi olan enerji yataklarının 
bulunduğu bir coğrafyada yer 
alan ülkemizde demokratikleşmeyi 
engelleyip halkımızı tehdit ettiği,

Dünyanın sahip olduğu kıt kaynaklar 
karşısında; enerji kaynaklarının 
yönetimi ve denetimi için ülkemiz 
coğrafyasında komşu ülkeleri işgal 

TMMOB CBS‘09 KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
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edip, savaş ve kaos ortamı yaratarak, 
açlığı gözyaşını ve acıyı hâkim kıldığı,

toplumsal ve ekonomik olarak 
gelişim yolundaki en büyük tetikleyici 
güç üretim olmasına karşın Türkiye 
ekonomisini üretemez kıldığı; 
Üretimdeki dışa bağımlılık ve aşırı 
borçlanmayı arttırarak Türkiye‘nin 
siyasi bağımlılığını da pekiştirdiği,

küreselleşme adı altında Dünya‘ya 
dayattığı ekonomik ve siyasi 
programlara rağmen kapitalizmin 
büyük bir krize girmesini 
engelleyemediği,

• Kapitalizmin kendi doğası gereği 
kendi krizini üretmeyi sürdürdüğü,

• Bu krizin Türkiye‘yi sosyal, siyasal 
ve ekonomik olarak her yönüyle ve 
derinden etkilediği, 

• Dünyadaki ve Türkiye‘deki bu 
ekonomik krizin biz mühendisler, 
mimarlar, şehir plancılar başta olmak 
üzere, beyaz ve mavi yakalı tüm 
emekçileri işsizliğe mahkûm ettiği bir 
dönemde yapılmıştır.

2 inci Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresinde:

• Tarihte ilk defa, bundan 3500 yıl 
önce Mezopotamya‘da yaşamlarını 
sürdüren ve dünyanın ilk medeniyetini 
kuran Sümerler döneminde NİPPUR 
kentinin harita bilgileri, topraktan 
üretilen kil tabletler üzerine kayıt 
edilerek, Coğrafi Kent Bilgisinin, 
üretilmesinin, işlenmesinin, 
saklanmasının ve iletilmesinin ilk 
adımının atıldığı belirtilmiş; 

• Coğrafi Bilgi Sistemlerinin köklerinin 
1950‘li yıllara uzandığı, 1980‘lerden 
sonra dünya gündemine oturduğu 
ve 1990‘lı yılların başından itibaren 
de tüm dünyada ve Türkiye‘de bilgi 
toplumu olma yönündeki çabaların 
temelini oluşturduğu vurgulanmış; 

• Ülkemizde 1990‘larda ilk 
adımları atılan CBS çalışmalarının 

Başbakanlık Genelgeleri uyarınca 
2003 yılından beri de Devlet Planlama 
Teşkilatı Koordinasyonunda Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
sorumluluğunda kısaca eylem 47, 
eylem 36, eylem 75 diye adlandırılan 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
(TUCBS) oluşturmaya yönelik alt 
yapı çalışmalarının sürdürüldüğü; 
bu çalışmaların merkezi idarenin 
çok önemli kuruluşları, büyükşehir 
belediyeleri, üniversitelerin katkı ve 
katılımları ile yürütülmekte olduğu dile 
getirilmiştir.

Farklı disiplinler arasındaki paylaşma 
ve dayanışma zeminlerinin geliştirildiği, 
sosyal ve kültürel etkinliklerle de 
renklendirilen kongre sonucunda 
aşağıdaki hususların kamuoyuna 
sunulması karar altına alınmıştır.

Türkiye‘de 94‘ü devlet, 45‘i vakıf 
olmak üzere toplam 139 üniversite 
bulunmaktadır. ÖSYM‘nin verilerine 
göre, Türkiye‘deki yüksek öğretim 
kurumlarında öğrenci sayısı 2008-
2009 akademik yılında yaklaşık 3 
milyonu bulmaktadır. Mühendislik 
ve mimarlık fakültelerinde ise 105 
bin 900 öğrenci kayıtlıdır. Her sene 
yaklaşık 20.000‘in üzerinde mezun 
verilmektedir. Ancak tüm bu süreç, 
eğitim-üretim-istihdam dengesi 
gözetilmeden işletilmektedir. 

Bir taraftan alt yapısız yeni 
üniversitelerin açılması, diğer taraftan 
hiçbir bilimsel araştırma ve inceleme 
yapılmadan öğrenci sayılarının 
artırılması ve bunun yanında ikinci 
eğitimin açılması eğitim sistemindeki 
sorunları daha da arttırmaktadır.

Oysa ülkemiz eğitim sisteminde, 
araştıran, sorgulayan; bilimi 
teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya 
dönüştüren daha donanımlı ve 
nitelikli mühendislerin, mimarların 
yetiştirilmesi ilkesi ivedilikle hayata 
geçirilmelidir. Böylece üniversitelerimiz 
bilimsel bilgiyi üretme mekânları 
olmalıdır. Yetiştirdikleri mühendisler, 
mimarlar, şehir plancıları ülkemizde 
Coğrafi Bilgi Sistemi/Kent Bilgi 

Sistemi gibi ülke düzeyindeki projeleri 
kendi öz güçleriyle, yaşanabilir 
gelecek için birlikte çalışarak 
gerçekleştirebilmelidirler.

CBS Politikalarının geliştirilmesi, 
kurumsallaşma ve dil birliği

Günümüzde insanımıza dair doğru 
politikaların üretilmesine olan 
gereksinimin yanında, toplumun 
çağdaş ve kaliteli hizmet beklentilerinin 
artması, bilgi teknolojileri ile birlikte 
CBS/KBS alanında da yeni ve köklü 
yapısal değişimleri zorlamaktadır. 

Oysa bugün ülkemizde eğitimden, 
uygulamaya; tasarımdan yatırıma; 
veriden bilgiye kadar birçok alanda 
"CBS/KBS Kaosu"nun yaşandığı 
gözlenmektedir. "Ulusal CBS 
Politikaları"nın geliştirilmesi ve CBS/
KBS‘nin kurumsallaştırılması bugün bir 
zorunluluk haline gelmiştir. 

Yerel ve ulusal düzeyde iletişim ağları 
üzerinden veri paylaşılabilen ve her 
düzeyde kullanıcının yararlanabileceği 
CBS/KBS altyapı hedeflerinin öncelikle 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye için, uluslararası anlamda 
coğrafi veri standartlarına uyumlu 
konumsal veri tabanı oluşturularak, 
uluslararası düzeyde veri değişiminin 
gerçekleşebilmesi için ülkemizdeki CBS 
veri yapılanmasının yine uluslararası 
ortak dille uyumlu hale getirilmesi 
gerekmektedir. 
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CBS‘nin ülkemizde farklı disiplinler 
tarafından kullanılması nedeni 
ile ortaya çıkan CBS/KBS 
terminolojisindeki kavramlara yönelik 
dil karmaşası da sona erdirilmelidir. 

Önümüzdeki yıllarda Web servisleri 
ile veri değişiminin mekânsal veriyi 
üretme ve yönetme süreçlerinde büyük 
kolaylıklar sağlayacağı görülmektedir. 
Eylem planlarında yer alan ve 
çalışmalarına başlanılan E-devlet 
uygulamalarında hedefler birlikte 
çalışılabilirlik kurallarına paralel olarak 
yeniden gözden geçirilmeli ve yeniden 
belirlenmelidir. Ülkemizin konumsal 
veri altyapısı, birlikte işlerlik anlamında 
ülke düzeyindeki ilgili tüm sektörlerin 
işbirliğini sağlayacak ve istemcilerin 
aradıkları veri ve servislere erişim 
olanağı sunacak dinamik biçimde 
olmalıdır. 

Standartlar, birlikte çalışabilirlik

CBS eğitiminde Dünya‘daki 
akreditasyon koşulları da dikkate 
alınarak, CBS eğitiminin tüm eğitim-
öğretim düzeylerinde disiplin altına 
alınması amacıyla, üniversitelerin 
programları yeniden gözden 
geçirilmelidir. CBS/KBS‘ye ilişkin 
meslek içi eğitim ve katılım belgesi 
verme çalışmalarında konunun 
uzmanı bilim insanlarından ve 
deneyimli uygulamacılardan mutlaka 
yararlanılmalıdır. TMMOB bu eğitim 
çalışmalarında bir standart ve 
eşgüdüm sağlamalıdır.

Yetki sahibi ve Ar-Ge niteliğine de 
sahip bir " Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Enstitüsü" ülkemiz için artık bir 
ihtiyaçtır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 
kendi amaçlarına uygun olarak 
derlediği veriler diğer kurumların 
gereksinimlerini yeterince 
karşılamamaktadır. Birlikte çalışabilirlik 
ilkesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 
standartların belirlenmesi, verinin 
üreten kurum tarafından güncellenmesi 
ve diğer kurumlar ile kullanıcılara 
sunulması, ülkenin tamamını içerecek 

"Coğrafi Bilgi"nin bir an önce 
tamamlanması gerekliliktir.

CBS veritabanlarının ortaklaştırılması 
ya da birbirlerine uyumlu hale 
getirilmesi konusunda somut adımlar 
atılmaya başlanmış olmakla birlikte bu 
konudaki çalışmalar hızlandırılmalıdır.

TUCBS kurum organizasyonları, veri 
modelleri, servis çerçeveleri ve diğer 
standartların kamu kurumlarının 
yanı sıra üniversite ve özel sektörün 
de katkısıyla ivedilikle geliştirmeye 
de açık olacak şekilde belirlenmesi 
gerekmektedir. Kaynak israfının 
önlenmesi ve yaşanabilir bir gelecek 
için uygulanabilir kararların çıkarılması 
için TUCBS‘ye ilişkin yasal ve 
teknik düzenlenmeler bir an önce 
tamamlanmalıdır. 
Merkezi ve yerel yönetimlerde, CBS/
KBS şubeleri yaygınlaştırılmalı, CBS/
KBS projelerinin ve faaliyetlerinin 
(veri toplama, derleme, güncelleme 
vb.) gerçekleştirilmesini sağlayacak 
yeterli norm kadrolar oluşturulmalı, 
üniversitelerle kurum ve kuruluşların 
daha fazla işbirliği yapma olanakları 
sağlanmalıdır. 

E¬-Dönüşüm Türkiye Projesi 
Kapsamında Hazırlanan rapordaki 
"Kısa Dönem Eylem Planında (KDEP) 
yer alan eylemlerin acil eylem 
planındaki kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması, kamu hizmetlerinde 
etkinliğin sağlanması ve vatandaşlara 
yönelik hizmetlere ilişkin eylemler ile 
bir bütünlük içinde olmasına dikkat 
edilmiştir" vurgusu çok önemlidir. 
Ne yazık ki siyasi iktidarlarca, Ülke 
kalkınmasına ve gelişimine yönelik 
hazırlanan pek çok ciddi ve önemli 
raporların yaşama geçirilmesi için 
hiçbir ciddi adım atılmamıştır. 

Yeni yasal düzenlemelerin yapılması, 
tüzük ve yönetmeliklerin eksiksiz 
uygulanması gerekliliği

Günümüzde, nüfusun yarısı kentlerde 
yaşamaktadır ve kentli nüfus oranının 
artışı, Dünya‘da ve Türkiye‘de özellikle 
tarımsal alanlar üzerinde büyük 

baskılar yaratmaktadır. Kentlerin 
planlanmasında doğal, kültürel, 
çevresel değere, afet riskine duyarlı 
doğa ve insanı birlikte ele alan bir 
yaklaşım ve bütüncül, yaya öncelikli, 
toplu taşıma ağırlıklı, kimlikli 
kentler yaratmaya dönük bir süreç 
benimsenmelidir. Bu nedenle çevre 
koruma ve arazi kullanım planlaması 
konusunda köklü, tutarlı politikaların 
geliştirilmesi için CBS kullanımının 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Ulusal Konumsal Veri Altyapısı 
(UKVA) için, başta Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Harita Genel 
Komutanlığı gibi temel veri sağlayıcı 
kurumlar olmak üzere, ilgili tüm 
kurumlar ve tarafların, UKVA‘nın bir 
an önce hayata geçirilebilmesi ve 
yaşatılabilmesi bakımından, yeni yasal 
düzenlemelere tabi olmaları ve yeniden 
yapılandırılmaları gerekmektedir.

Mekânsal Bilgi Sistemi, 3402 sayılı 
Kadastro Yasasında, Coğrafi ve Kent 
Bilgi Sistemleri 5216 sayılı Büyükşehir 
ve 5393 sayılı Belediye Yasalarında 
yer almakta olup, idarelere sadece 
"kurmak" görevi verilmekte ancak 
teknik ve idari altyapı standartlarını 
belirleyen ve kurumları zorlayan başka 
herhangi bir yasa bulunmamaktadır. 
Bu yasal boşluk en kısa sürede 
giderilmelidir.

Diğer taraftan tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının, büyük ölçekli (1/5000 
ve daha büyük) harita yapımında 
belirli standartta üretimini zorunlu kılan 
yürürlükteki Büyük Ölçekli Harita ve 
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği‘ne 
(Bakanlar Kurulu onayı ile 15.07.2005 
tarihinde yürürlüğe giren BÖHHBÜY) 
göre veri üretmeleri; veri üretim 
maliyeti, buna bağlı sonuç ürününün 
doğruluğu, güvenilirliliği ve bilgilerin 
birlikte kullanımı açısından büyük 
önem arz etmektedir.  

BÖHHBÜY ile 27 Ağustos 2008 
tarihinde yürürlüğe giren Tapu Planları 
Tüzüğü hükümlerine uygun  standartta 
üretilen bilgilerin yer alacağı Kent 
Bilgi Sistemlerinin oluşturulmasını, 
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işletilmesini ve yaşatılmasını zorunlu 
kılan; planlı plansızlığı önleyecek, 
parçacı yaklaşımları ortadan 
kaldıracak ve yetki dağınıklığına 
son verecek TMMOB ve bileşeni 
meslek odaları ve bilim insanlarının 
katılımı ve katkıları ile oluşturulan 
İmar Kanunu Değişiklik Taslağı‘nın 
ivedilik ve öncelikle yasalaştırılması 
gerekmektedir. Bu süreçte parçacı 
yaklaşımlardan kaçınılmalıdır.

Bu yasa ile imar planlarından 
parselasyon planlarına, bunların temel 
altlığı olan hâlihazır haritalardan 
kadastral ve jeolojik haritalara, teknik 
altyapıların projelendirilmesinden 
yapımına ve işletme haritalarına, 
konut, ticaret, sanayi, kamu hizmet 
yapılarının ruhsat eki, mühendislik 
ve mimarlık projeleri kapsamında 
üretilecek tüm bilgilerin Türkiye 
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi veri 
tabanına uygun bir biçimde üretilerek 
birlikte kullanımının sağlanması da 
hedeflenmelidir.  

Birlikte çalışabilirlik, üç boyutlu kent 
modelleri, doğal afetler

Kentlerdeki altyapıya ilişkin (yol, su, 
kanalizasyon, elektrik, doğalgaz 
vb.) projelendirme, yapım, bakım 
işletmeleri ve ilgili kurumların 
koordinasyon çalışmalarında CBS/
KBS artık tartışılmaz bir gereksinimdir. 
Ayrıca günümüzde teknik alt yapı 
kadastrosu için yasal bir düzenlemenin 
yapılması öncelikli bir zorunluluktur.
Birlikte çalışabilirlik kültürünün 
gelişmesi, ulusal ve uluslararası 
projelerde farklı disiplinlerin bir arada 
olması projelerin başarısını ve niteliğini 
artıracaktır. Ayrıca topluma örnek bir 
model oluşturacaktır.

 Ülkemizde CBS/KBS alanında tanımlı 
bir yasa olmamasına karşın bazı 
yerel yönetimlerin CBS/KBS alanında 
dünyaca kabul edilen veri üretim 
ve paylaşım standartlarına paralel 
uygulamalarını belirli bir noktaya 
getirdikleri gözlemlenmektedir. Yerel 
yönetimler; merkezi idareler ile birlikte 
çalışabilirlik ilkesini hayata geçirme 
noktasında kongrede sunulan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve Konya 

Büyükşehir Belediyelerinin çalışmalarını 
örnek alarak, benzer şekilde 
yönlendirmelidirler.

Yerel yönetimlerin yürütecekleri gelişim 
projeleri ve halkın bu projelerin karar 
sürecine katılımını gerçekleştirilebilmesi 
için üç boyutlu CBS ve üç boyutlu 
Kent Modelleri, gerek karar vericilere 
ve gerekse son kullanıcılara görselliği 
çok yüksek ve anlaşılması çok 
kolay haritalar sunmakta,  analiz ve 
sorgulamaların yapılabilmesine olanak 
sağlamaktadır. 
CBS ve Uzaktan Algılama, erozyon 
sahalarının, sulak alanların, orman 
sahalarının, kırsal ve kentsel 
yerleşmelerde gelişme yönlerinin ve 
kaçak yapı alanlarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi doğal kaynakların 
özellikle de tarım alanlarının 
verimli kullanımı ve afet erken 
uyarı sistemlerinin oluşturulması 
konularında önemli uygulama 
olanakları sağlamaktadır. Ancak, 
gerçekleştirilen uygulamaların gereken 
kalite ve standartlarda olabilmesi, 
örtüşen alanlarda tekrarlı çalışmaların 
önüne geçilebilmesi ve böylece 
ülke kaynaklarının daha doğru ve 
verimli kullanılabilmesi için kurumlar 
ve disiplinler arası işbirliğine önem 
verilmelidir.

CBS‘ de veri eksikliği ise hala temel 
problemlerden biri olmaya devam 
etmektedir. Küresel ısınmanın getirdiği 
sorunların belirlenmesi çalışmalarında 
sıklıkla başvurulan uzun dönemli 
meteorolojik verilerin sağlanmasında 
ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu 
sorunların giderilmesinde meteoroloji 
istasyonları sayısının ve dağılımının 
gözden geçirilmesi ayrıca önem 
içermektedir. 

Ülkemizde doğal afetler nedeni 
ile çok fazla sayıda can ve mal 
kayıpları olmaktadır. Bu afetlerden en 
önemlileri deprem, sel-su baskınları 
(taşkın alanları), orman yangınları ve 
heyelanlar olarak sıralanabilmektedir. 
İklim değişikliği sonucunda ülkemizde 
gelecek yıllarda daha da büyük 
sorunların yaşanacağı, kıyıların ve 
kıyı kentlerinin su altında kalacağı; 
bu noktada CBS/KBS‘ ye olan 

gereksinimin çarpıcı bir biçimde 
karşımıza çıktığı, diğer yandan kent 
yönetimlerinin çağdaş yönetimlere 
eşdeğer yeniden yapılanmalara gitmesi 
gerektiği ve afet yönetiminin en önemli 
paydaşlarından olan Merkezi ve Yerel 
yönetimlerin birlikte çalışabilirliğinin 
sağlanması ertelenemez bir 
zorunluluktur.
Özel sektörün de birlikte çalışabilirlik 
modelinin olmamasından çok olumsuz 
yönde etkilendiği tartışmasızdır. Burada 
da "gizlilik" konusu ve birçok kurumun 
internet üzerinden, istenen kalite ve 
özelliklerde veri dağıtımı yapamaması 
en temel sorun olarak gündeme 
girmektedir.

Bilgiye doğrudan erişme, yerelde 
birlikte çalışabilirlik

Kongrede, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü‘nden Türkiye‘nin her ilinde, 
ilçesinde ve köyünde güncel, doğru ve 
güvenilir kadastral bilgilere doğrudan 
erişme gereksinimleri dile getirilmiştir. 
Bu durum CBS/KBS çalışmalarında 
kamu yatırımlarında temel veri 
niteliğini taşıyan kadastral verilerin 
yenilenmelerine ve güncellenmelerine 
öncelik verilmesi zorunluluğunu ortaya 
koymuştur. Özellikle belediyelerin bu 
yöndeki taleplerinin ilgili bakanlıklara 
iletilmesi sağlanmalı ve birlikte 
çalışabilirliğin hukuki altyapıları birlikte 
geliştirilmeli, TKGM‘ne bu yöndeki 
işler için gerekli yetişmiş özel eğitimli 
eleman ve yeterli kaynak sağlanmalıdır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
İl Genel Meclisleri ve İller Bankasının 
birlikte çalışabilirliği Kent Bilgi 
Sistemleri‘nin temel altlıklarının 
oluşturulması açısından önemli bir 
adım olacaktır. 

Sonuç olarak "Yaşanabilir Gelecek 
İçin" önemli bir araç olan ve "Birlikte 
Çalışabilirlik" kültürüne katkı sağlayan 
CBS çalışmalarının, emek ve toplum 
yararına, doğayı koruma ve kullanma 
dengesi gözetilerek gerçekleştirilmesini 
diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.  

TMMOB HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ ODASI
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Odamızın süreli eğitim etkinliklerinden olan ve 
İzmir Şubemizin yürütücülüğünde yapılan Yaz Eğitim 
Kampı‘nın sekizincisi bu yıl 22 - 30 Ağustos tarihlerinde 
Foça/İzmir‘de gerçekleştirildi.

Yaz Eğitim Kampı, üniversitelerin Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği (Harita ve Kadastro 
Mühendisliği) Bölümlerinin öğrencileri ile birlikte 
diğer mühendislik ve mimarlık bölümlerini temsilen 
öğrencilerin katılımıyla organize edilmektedir. 
Odamızca 2001 yılından buyana her yıl düzenlenen 
Yaz Eğitim Kampına öğrenci arkadaşların yanı sıra 
Odamızın yöneticileri ile birlikte TMMOB ve diğer Oda 
bileşenlerinden de katılım sağlanmaktadır.

Yaz eğitim kampının düzenlenmesi ile yakın gelecekte 

meslektaşımız ve Odalarımızın üyesi olacak mühendis 
ve mimar adaylarının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve bileşeni Odaların görevlerini, yetki 
ve sorumluluklarını, çalışma anlayışı ve uygulamalarını 
tanımaları, bunun yanında mühendis ve mimarların 
yaşamdaki yeri ve meslektaşlarına bakışının önemini 
kavramaları, tamamlayıcı nitelikteki teknik ve 
uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarıyla sürece 
katkı verilmesi; bununla birlikte ülkemizde ve dünyada 
yaşanılmakta olan ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmelere ilişkin konunun uzmanlarıyla tartışma, 
değerlendirme ve bilgi paylaşımıyla geleceğe dair 
değerler hakkında bilinçlendirme amaçlanmaktadır.

Bu etkinlikte ayrıca farklı üniversitelerde ve farklı 
bölümlerde okuyan ve ileride meslektaş olacak 

HKMO 8.YAZ EĞİTİM KAMPI YAPILDI
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mühendis, mimar ve şehir 
plancısı adaylarının, birbirleriyle 
tanışmaları, 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 üzerine durulmuştur. 
Diğer taraftan teknik, bilimsel, 
sosyal, kültürel etkinlikler, spor 
ve sohbet toplantıları, müzik, şiir 
dinletileri ve diğer aktiviteler ile yeni 
bir ders yılına başlamadan önce bir 
araya gelinerek yeni bir döneme 
hazırlanma ortamı yaratılmıştır. 

Kampın açılış oturumunu Şube 
sekreteri Lütfü ÜNAL yürüttü. Şube 
Başkanı Muhittin SELVİTOPU açılış 
konuşmasında, yaz kamplarının 
sürecine değinerek kampın 
önemini dile getirdi ve yaşanabilir 
gelecek için gençlerin bu süreçteki 
yerini ve önemini vurguladı. 
Gençlerin kamptan aktif şekilde 
yararlanmasını istedi. Kamp 
Yürütme Kurulu olarak gençler için 

her türlü çalışmaları tamamladıkları 
belirtildi. Bu yılki kampın da başarılı 
bir şekilde tamamlanacağını ifade 
ederek kamp için emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN açılış konuşmasında, 
ülkede ve dünyada yaşanılan 
iktisadi ve sosyal gelişmelere 
değinerek ülkemiz üzerine oynanan 
politik oyunları dile getirdi ve 
yaşama, olaylara ve gelişmelere 

nereden bakıldığının önemine 
dikkat çekti. Mühendis olmanın 
getirdiği bilinçle mühendis 
ve mimarların sorumlulukları 
ve yapılması gerekenleri 
vurgulayan ÖZTEN, hayatın tüm 
alanında birlikte ve onurlu bir 
şekilde mücadele etmenin ve 
dayanışmadan yana olmanın 
önemi üzerinde durdu. Açılışın 
konuşmalarının ardından HKMO 
Tanıtım Filmi ve Yaz Eğitim Kampı 
Tanıtım Filmi izlendi. İlk günün 
akşamı kamp ateşi etrafında 
türküler söylendi ve çekilen halaylar 
ile günün yorgunluğu atıldı.

Ana teması "Yaşanabilir Gelecek" 
olarak seçilen bu yılki yaz eğitim 
kampı etkinliğinde öğrenci, 
akademisyen, sanatçı, yazar, 
gazeteci ve TMMOB‘a bağlı 
meslek odalarının yöneticileri ile 
bu konu çerçevesinde düşüncelerin 
paylaşıldığı ve tartışıldığı mesleki 
ve teknik eğitimlerin yanında,  l ve 
toplumsal gelişmelerin, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunların ele 
alındığı seminerler, konferanslar ve 
sunumlar gerçekleştirildi. 
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için kent" ve "Yaşanabilir gelecek 
için su ve enerji" panelleri yapıldı. 
"Yaşanabilir gelecek için kent" 
panelinde, yaşanabilir kent 
tanımlanarak ilkeleri vurgulandı. 
Mevcut konut çevrelerinde 
yaşanabilirliği ve niteliği artırmak 
üzere neler yapılabileceği hakkında 
bilgiler verildi. Yaşanabilir bir 
kentin yalnızca doğru tasarımlar 
ve etkin uygulamalardan 
beklenemeyeceği, tasarlayıcıları, 
uygulayıcıları, denetleyicileri ve 
kullanıcılarının tümünün katkıları 
ile gerçekleşebileceği vurgulandı. 
Uygulanan neo-liberal politikalar 
sonucu kırdan kentlere yapılan 
bilinçsiz ve zorunlu göçler nedeniyle 
kentlerde aşırı nüfus artışı, bunun 
yanında kentlerde planlama, arsa 
stoku, sosyal konutlar vb. eksiklikler 
ve gecekondulaşmaya politik bakış 
ve beraberinde çarpık kentleşmenin 
hızla artması, buna bağlı olarak 

İkinci gün, kampın ilk oturumu olan 
"Yaşanabilir gelecek için haklar 
ve özgürlükler" konulu konferans 
yapıldı ve halkın eğitim, sağlık, 
barınma gibi kısacası onurlu bir 
yaşam için hak ve özgürlükleri 
tartışıldı. Bunun yanında, üniversite 
harçları, kentsel dönüşüm, 
orman, mera ve kıyı alanları gibi 
konulara da değinildi. Haklarımızın 
çeşitli mücadeleler verilerek 
kazanılabileceği ve umudun  hiçbir 
zaman tükenmemesi gerektiği dile 
getirildi.

Konferansın ardından Oryantiring 
Teorik Eğitimi ve Yarışması yapıldı. 
Üç yıldır HKMO Yaz Eğitim 
Kamplarını süsleyen ve katılımcıları 
heyecanlandıran Oryantiring 
Yarışması eğlenceli anlar yaşattı.

Üçüncü gün, "Yaşanabilir gelecek 

zaten bozuk olan altyapının giderek 
daha bozulduğu belirtildi. Ayrıca 
siyasi rantlar ve oy kaygısıyla 
yapılan imar aflarının kentleri 
içinden çıkılmaz, çarpık bir konuma 
soktuğu dile getirildi.

"Yaşanabilir gelecek için su ve 
enerji" panelinde, suyun doğru 
kullanımı, küresel ısınma ve 
yenilenebilir alternatif enerji 
kaynakları üzerine duruldu. 
Bunun yanında, suyun önemine, 
küresel ısınmaya, dünyada su, 
tarımda su yönetimi, Türkiye‘de su 
yönetiminde arayışlar konularına 
değinildi. Suyun bir meta olmadığı 
ve kar amacı doğrultusunda 
rantsal çıkarlar için kullanılmaması 
gerektiği belirtildi. Ayrıca, Bornova 
Belediyesinin çevrenin ve suyun 
korunmasına yönelik yapılan 
çalışmaları da örnek olarak 
değerlendirildi. 
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gerekliliğinden bahsedildi. 
Toplumun üç aşamalı bir saldırı: 
neo-liberalizm, küreselleşme ve 
finansallaşma ile karşı karşıya 
olduğundan söz edildi. Krizin 
sadece kapitalistler arasında 
sermayenin el değiştirmesine yol 
açtığına ve toplumun bir piyasa 
toplumu haline getirilmesinin 
tehlikelerine dikkat çekildi.

Beşinci gün "Yaşanabilir gelecek 
için çevre ve doğa" panelinde 
"dışarıda da dumansız hava 

Alternatif enerji kaynaklarına 
yönelme, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ve maliyeti, 
planlı bir politika ile bu sorunun 
çözülebileceği ve her coğrafyanın 
özelliklerine göre rüzgar, güneş, 
vb. kaynaklardan en doğru seçimin 
yapılması gerektiği dile getirildi. 
Ayrıca enerji ve çevre sorununun 
sistemin bir sonucu olduğu, 
bununla da sistemli ve örgütlü bir 
şekilde mücadele edilmesi gerektiği 
vurgulandı.

Panellerin ardından Heykel ve 
Seramik Atölyesi çalışmalarıyla 
katılımcılar, hayallerinin 
yansımalarını çamurla 
somutlaştırdılar. Ortaya çıkan 
eserler, genç sanatçı adaylarının 
ruh hallerini, yaşam tarzlarını ve 
hayata dair fikirlerini yansıtıyordu.
25 Ağustos Salı günü yapılan 
"Yaşanabilir gelecek için ekonomi 
ve siyaset" konulu panelde 
yaşanılmakta olan mali krizin 
dünyaya ve Türkiye‘ye etkilerinden, 
tüketici kimlikle mücadele edilmesi 

sahası istiyoruz. Aliağa‘da termik 
santrale hayır!" sloganından yola 
çıkılarak doğanın korunmasındaki 
düşünceler bilimsel verilere 
dayandırılarak tartışıldı. Enerji elde 
etmede doğaya zarar verecek 
yöntemler yerine yenilenebilir 
alternatif enerji kaynaklarının 
devreye girmesi gerektiği ve Aliağa 
- Foça yöresinde oldukça verimli 
bir şekilde faydalanabilecek rüzgar 
ve güneş enerjisinin kullanılmasının 
gerekliliği dile getirildi.

28 Ağustos Cuma günü 
"Yaşanabilir gelecek için 
mühendislik" paneli ve "Yaşanabilir 
gelecek için örgütlülük" söyleşisi 
yapıldı. "Yaşanabilir gelecek için 
mühendislik" panelinde teknolojinin 
hızla gelişmesi ile son yıllarda çok 
büyük ilerlemeler kaydeden Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliğinin 
ülkemizde ve dünyada yeni bir 
boyut kazandığı, ilgili standartlar ve 
akreditasyonların ülkemiz için de 
önem kazandığı belirtildi.

Ayrıca gelişen teknolojinin 
geleneksel Harita Mühendisliği 
mesleğini ve çalışma alanlarını 
geliştirdiği, mesleğin bilgi 
teknolojisi ve elektronik sahasındaki 
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çıkarlarını ve haklarını savunurken 
diğer taraftan hep birlikte, bir 
örgütler ağı şeklinde, sermayenin 
küreselleşmesine karşı birlikte 
hareket etmesi ve dayanışmasının 
gerekliliğinden söz edildi.

Birlik ve dayanışmanın olmaması ya 
da zayıf olması dünyanın bugünü 
ve geleceğinin insan tanımaz 
sermayenin ve vahşi kapitalizmin 
zorbalık, sömürü, gözyaşı ve savaş 
vahşetine teslim edilmiş olunacağı 
vurgulandı.

TMMOB ve bileşeni Odaların 
kuruluşu, amaçları ve bugüne 
değin verilen mücadelesi, emekten 
ve haktan yana toplumun ve 
ülkenin gelişmesi ve kalkınması 
yönündeki anlayışı, örgütlü 
mücadelenin gerekliliği TMMOB 
ve diğer demokratik kitle örgütleri 

gelişmelerden önemli boyutta 
etkilendiği, Harita mühendisliğinin 
bu gelişmelere paralel olarak kent 
ve arazi yönetiminden mülkiyet, 
yerel yönetimler ve çevreye, büyük 
mühendislik yapılarından uydu 
ölçmeleri ve bilgi sistemlerine 
kadar birçok alanda hizmet ürettiği, 
dolayısıyla Harita Mühendislerinin 
daha nitelikli ve donanımlı 
olması gerektiği vurgulandı. 
Harita Mühendisliğinin geleceği 
konusundaki çalışmalarda ilk kabul 
edilmesi gereken konunun mesleğin 
toplumsal yaşam açısından önemli 
bir mesleki alan olduğu ve dünya 
genelinde sürekli bir değişim 
içerisinde bulunduğundan söz 
edildi. 

"Yaşanabilir gelecek için örgütlülük" 
söyleşisinde örgütlülüğünün 
öneminden bahsedildi. Her 
toplumsal yapının örgütü şart 
koştuğu, her toplumda farklı 
örgütlenme şemaları ya da 
örgütlenme yolları olduğundan söz 
edildi. Sivil toplumun kent kültürüne 
dayalı olduğu, işçiler, emekçiler, 
işsizler, yoksul halk kesimleri, 
toplumun dışlanan ve ezilen bütün 
grupları kendi gruplarının tekil 

arasındaki dayanışma ve mücadele 
platformları tartışıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörünün konuk olduğu söyleşide 
öğrenciler, özgür ve demokratik 
üniversite, eşit, parasız, nitelikli 
eğitim, yemek ve barınma hakkı vb. 

hobiler ile ilgilenenleri teşvik etmek 
amacıyla Fotoğraf Sergisi ve Kısa 
Film Yarışması düzenledi. Bu yılki 
kampın teması olan "Yaşanabilir 
Gelecek" fotoğraf sergisinin ve 
kısa film yarışmasının konusunu 
oluşturdu.

konuları dile getirerek sorunlarını 
tartıştılar.   
Kampın ana teması olan 
"Yaşanabilir Gelecek İçin..." 
çerçevesinde; Sinema, Fotoğraf , 
Tiyatro, Drama, Yazın, Şiir, Müzik, 
Halk oyunları ve Dans, Resim 
ve Karikatür, Heykel ve Seramik, 
Forum, Cin Fikirler atölyeleri 
ile Kamp Gazete atölyesinde 
katılımcılar çalışmalarını ve 
yeteneklerini sergilediler. Ayrıca 
kampın ilk günü oluşturulan 
takımlarla kamp süresince masa 
tenisi ve voleybol turnuvaları 
düzenlendi. 

Yaz Eğitim Kampı bu yıl fotoğraf 
atölyesi ve sinema atölyesinde 
mühendislik-mimarlık fakültelerinde 
okuyan öğrencilere fotoğraf ve 
sinema hobisini tanıtmak ve bu 
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Yapılan film ve belgesel 
gösterilerinden özellikle Beşikdüzü 
Köy Enstitüsü belgeseli, bir 
toplumun eğitimi için bu kadar 
yararlı olan bir kurumun nasıl 
siyasal çıkarlara alet edilip yok 
edildiğini gösterdi.

Kamp boyunca düzenlenen 
konferans, forum, söyleşi, panel 
ile atölye çalışmalarında haklar 
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ve özgürlükler, kent, su ve enerji, 
ekonomi ve siyaset, çevre ve doğa, 
kültürel değerler, mühendislik ve 
eğitimi, örgütlülük, sanat, sinema, 
medya ve iletişim, gençlik gibi konu 
başlıkları yaşanabilir bir gelecek 
için irdelenerek tartışıldı. Yaz Eğitim 
Kampında ilk kez atölye gurubunca 
Kamp Gazetesi çıkartıldı. 

Kampın son gününde veda gecesi 
düzenlendi. Veda gecesinde 

kamp boyunca sürdürülen 
Atölye çalışmalarında ortaya 
çıkartılan halk oyunları, tiyatro ve 
dans gösterileri aynı heyecanla 
sahnelendi. Gecede ayrıca 
düzenlenen turnuvalarda ve 
yarışmalarda dereceye girenlere 
ödülleri verildi, tüm katılımcılara da 
katılım plaketi verildi. 
8. Yaz Eğitim Kampının 
hazırlanması ve hayata 
geçirilmesinde özverili ve yoğun 
çalışmalarından dolayı İzmir Şube 
Yönetim Kurulu ve Kamp Yürütme 
Kurulundaki sevgili arkadaşlara 
teşekkür ediyor, başarılı bir 
etkinliğin mutluluğunu ve keyfini 
tüm üyelerimizle paylaşıyoruz. 
Katılımlarıyla Kampa verdikleri 
desteklerinden dolayı bilim 
insanlarına, gazeteci ve yazarlara, 
sanatçılara ve misafirlerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz.

TMMOB düzeyinde böyle bir 
etkinliği gerçekleştiren Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
İzmir Şubemiz; Ülkemizin içinde 
bulunduğu bu süreçte, mesleki 
örgütlenme kadar toplumsal ve 
sosyal konularda da örgütlenmenin 
bilinci ile tüm diğer meslek ve 
sivil toplum örgütlerini bu tür 
etkinlikler düzenlemeye davet 
etmektedir. Çünkü her meslek odası 
üyelerine olduğu kadar, hizmet 
verdiği topluma, toplumsal bilincin 
yaratılmasına, çevre, doğa, kültür 
ve yaşamın geliştirilmesinde ve 
korunmasında etkin olarak görev 
almak zorundadır. 

Aydınlık geleceğin haritasını 
özgürce çiziyoruz..

HKMO 9. Yaz Eğitim Kampında 
buluşmak üzere...
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HKMO’DAN HABERLER

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümünün eğitimine 
başlamasının 60. Yılı 09 Ekim 
Cuma günü çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Program;  Sanat ve 
Tasarım Fakültesi/Müzik ve Sahne 
Sanatları Bölümünün mini müzik 
dinletisi ile başladı. Ardından 
açılış konuşmalarına geçildi. YTÜ 
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ömer AYDIN  açılış 
konuşmasında Harita Mühendisliği 
Bölümü'nün kuruluşu, kuruluşundan 
bu yana sürdürülen çalışmaları ve 
Türkiye‘deki eğitim sisteminden 
bahsetti. Odamız Genel Başkanı 

Ali Fahri ÖZTEN etkinliğin açılış 
konuşmaları bölümünde bir 
konuşma yapmış ve daha sonra 
gerçekleştirilen "Geleceğe Bakış" 
konulu panelde de panelist olarak 
yer almıştır.

Açılış konuşmasında Sayın ÖZTEN; 
Yıldız Teknik Üniversitesindeki 
Harita Mühendisliği Eğitiminin 
tarihçesi, Harita Mühendisliği 
eğitimi veren üniversitelerimiz, 
eğitim süreci ve Odamızın 
üniversitelere bakışı, TMMOB ve 
Odamızın kuruluş amaçları, meslek 
alanlarımızla ilgili yasal süreçler 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 60. YIL 

ETKİNLİKLERİ
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ve takibi, Odamızın son dönemde 
gerçekleştirdiği bilimsel, teknik 
ve öğrenci etkinlikleri,  Harita 
Mühendisliği, gelişen teknolojiler 
ve mesleğin geleceğinden 
bahsetmiştir.  Sayın ÖZTEN 
konuşmasında ayrıca; yaşanılan 
ekonomik krize, gündemde olan 
demokratik açılıma değinmiş ve 
siyasi gelişmeler üzerinden genel 
bir değerlendirmede bulunmuştur. 
Açılış konuşmalarından sonra 
plaket töreni ve belgesel gösterimi 
gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında yürütücülüğü 
YTÜ Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ömer AYDIN 
tarafından yapılan "Geleceğe 
Bakış" konulu bir panel 
gerçekleştirilmiştir. Panele YTÜ 
eski Rektörü ve meslektaşımız 
Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdür Yardımcısı 

Ömer Ali ANBAR, Oda Genel 

Başkanımız A. Fahri ÖZTEN, Harita 

Mühendisi Ömür DEMİRKOL 

ve eski Oda Başkanımız Arif 

DELİKANLI katılmıştır. Panelde Sayın 

ÖZTEN; Harita Mühendisliğinin 

uygulamaları ve çalışma alanları, 

yetki ve sorumlulukları,  Harita 

Mühendisliğinin kamu ve özel 

sektördeki konumu, bilim 

ve teknolojideki gelişmeler, 

mesleğimize yansımaları, 

meslektaşlarımızı ve mesleğimizi 

gelecekte etkileyecek olgulardan 

bahsetti.  TMMOB ve Odamızın 

çalışma anlayışı ve ilkeleri, eğitime 

bakışı ve Odamızın meslek 

alanımızdan hareketle mesleki 

eğitimlerin önemine değinen Sayın 

ÖZTEN konuşmasında ayrıca; son 

dönemlerdeki istihdam politikaları 

ve işsizlik sorunu, bu durumun 

Mühendis ve Mimarlara olan 

etkileri ile kapitalizmin yarattığı 

küresel kriz ve ülkemizdeki 

yıkımları, IMF ve DB‘ nın İstanbul 

toplantılarına vurgu yaptı. Gün 

boyu süren etkinlikler panelin 

ardından gerçekleştirilen kokteyl ile 

son bulmuştur.
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HKMO İzmir Şubemizde 17 Ekim 
2009 tarihinde Şube Temsilciler 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel 
Merkezimizden HKMO Kırsal 
ve Kentsel Alan Düzenlemesi 
Komisyonu Başkanı Hüseyin 
ÜLKÜ ve HKMO Genel Başkanı 
Ali Fahri ÖZTEN, HKMO İzmir 
Şube Başkanı Muhittin SELVİTOPU 
ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
ile Milas İlçe Temsilcisi Enver 
TUNA, Denizli İl Temsilcisi Osman 
KEYSAN, Dalaman İlçe Temsilcisi 
Mehmet ONTAŞ, Muğla İl Temsilcisi 
Şükrü TELLİ, Muğla İl Temsilci 
Yardımcısı Bahattin GÜMÜŞ, Aydın 
İl Temsilcisi Ahmet Mahir CAN, 
Bodrum İlçe Temsilcisi Recayi 
ÖZCAN, Kemalpaşa İlçe Temsilcisi 
Ali TUNALI, Fethiye İlçe Temsilcisi 
Ayhan GÜRSOY, Salihli İlçe 

Temsilcisi Ziya KOCABIYIK, Uşak İl 
Temsilcisi Günhan DAĞLI, Kuşadası 
İlçe Temsilcisi Hasan BİLENGİL, 
Manisa İl Temsilcisi Mehmet Sefa 
ÖNATLI, Akhisar İlçe Temsilcisi 
Mehmet ZEYBEL, Ödemiş İlçe 
Temsilcisi Ali ÇALIŞIR, Didim İlçe 
Temsilcisi Murat ALAGÖZOĞLU 
katıldılar.

Toplantının gündemi; Oda ve 
Şube çalışmalarının aktarılması, il/
ilçe temsilci etkinlikleri, yaşanan 
sorunlar ve son dönem gündeme 
gelen meslek alanımıza yönelik yasa 
ve yönetmelik değişiklikleri, CBS 
Kongresi, LİHKAB konuları şeklinde 
oluşturuldu.

Toplantının açılışını, Şube 
Başkanımız Muhittin SELVİTOPU 
yaptı. Şube çalışmalarını özetle 
aktaran Sayın SELVİTOPU, Kasım 
ayında gerçekleştirilecek olan 
CBS Kongresi etkinliği üzerine 
yoğunlaştıklarını anlattı.

Oda Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN 
konuşmasında; Kat Mülkiyeti 
Kanunu, Tapu Planları Tüzüğü ve 
Toplulaştırma Tüzüğü, LİHKAB, 

CBS Kongresi ile Odamızın son 
bir yıl içerisinde yürüttüğü mesleki 
faaliyetler, meslekte yaşanan 
sorunlar ve Odamız çalışmaları 
hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Ayrıca Odamızca, çalışma 
programı çerçevesinde ve meslek 
alanından hareketle, bilimsel ve 
teknolojik gelişmelere paralel 
olarak birçok alanda düzenlenen 
seminer, panel, sempozyum ve 
kongre etkinliklerinden biri olan 
CBS Kongresi hakkında yapılan 
çalışmalara ve hazırlıklara değindi.

Sayın ÖZTEN, Oda olarak 
özellikle mesleğimizle ilgili olan 
her türlü yasal düzenlemenin 
toplumun ve mesleğimizin yararına 
olması yönünde yoğun çaba sarf 
ettiklerini, bütün yasal düzenlemeler 
öncesinde, bilimin ışığında ve ortak 
akılla oluşturulan Oda görüşlerini 
ilgili makamlara sunduklarını belirtti. 
Ayrıca, oluşturulan görüş, öneri 
ve raporların dikkate alınmasının 
önemi ve gerekliliği vurgulandı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
Sayın Hüseyin ÜLKÜ, TMMOB 
CBS Kongresi sürecini aktararak 
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Temsilcilerimizce Kongrenin, 
kurum ve kuruluşlara iyi anlatılması 
istendi. Kamulaştırma bilirkişiliği 
konusunda Şube Saymanı İbrahim 
AYKOL, süreç hakkında özet bilgi 
sundu ve gelen soruları yanıtladı. 
Temsilcilerimizce gündeme 
getirilen konular üzerine genel bir 
değerlendirme ve bilgi paylaşımı 
yapıldı.

HKMO İZMİR ŞUBEMİZDE TEMSİLCİLİK 
TOPLANTISI YAPILDI
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TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 
2009 KURUM ZİYARETLERİ YAPILDI

TMMOB adına Odamızca ilki Kasım 2007 de 
gerçekleştirilen"TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi"nin ikincisi 02-06 Kasım 2009 tarihleri 
arasında İzmir‘de yapılacak. İzmir Şubemizin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilecek olan "TMMOB Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi-2009" etkinliğine kamu kurum 
ve kuruluşları, yerel yönetimler, valilikler, üniversiteler, 
bilim insanları, akademisyenler, uygulayıcılar, uzmanlar, 
mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve ilgili diğer 
meslek disiplinleri olmak üzere geniş bir katılım 
beklenmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve ilgili bazı 

kuruluşlar ziyaret edilerek ülkemizde ve dünyada CBS 

nin süreci hakkında genel bilgilendirme yapılarak, 

gerçekleştirilecek olan TMMOB CBS Kongresinin 

amacı, yapılan çalışmalar ve gelişmelere yönelik bilgi 

paylaşımı yapılmaktadır. 

Bu kapsamda; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 

TC Karayolları Genel Müdürlüğü, Harita Genel 

Komutanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü, TPAO Genel Müdürlüğü, DLH Genel 
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Müşteşarlığı, Muğla Valiliği, Muğla Üniversitesi 
Rektörlüğü, Aydın Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ziyaret edildi. Ziyaretlere devam edilmektedir.

Ziyaretlere Oda Yönetim Kurulu, İzmir Şubemiz 
Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu üyeleri 
katılmaktadır.
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Odamızın sürekli etkinliklerinden olan ve iki yılda bir 
düzenlenen “Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu”nun 
dördüncüsü, 14-16 Ekim 2009 tarihleri arasında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde  yapıldı. 4. Ulusal 
Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumumuza; üniversiteler, 
kamu kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve öğrencilerden 
geniş katılım sağlanmıştır.

Mühendislik ölçmeleri, çok disiplinli uygulamalarda 
ortaya çıkmaktadır. Bu durumun doğası gereği, 
sempozyumlara farklı kurum ve kuruluşlardan çeşitli 
disiplin mensupları katılmaktadır. Farklı disiplinlerden 
katılım, her sempozyumda bir öncekine göre artarak 
devam etmektedir. Bu sempozyumlara olan ilgi, harita 
mühendisliği disiplini içinde de artmaktadır. Bilim ve 
teknolojideki gelişmelere paralel olarak, yeni alet 

teknolojileri ve yeni yöntemlerle yapılan uygulamalar da 
artmaktadır.

Sempozyumda; Deformasyon Ölçmeleri, Mühendislik 
Projelerinin Aplikasyonu, Hidrografik/ Batimetrik 
Ölçmeler, GPS İstasyonlarının (TUSAGA AKTİF) 
Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı, Mühendislik 
Ölçmeleri Eğitimi gibi çalışmalar çok disiplinli, 
geniş katılımlı bir ortamda paylaşıldı. Diğer taraftan, 
Sempozyum kapsamında açılan “Bilim ve Teknoloji 
Fuarı”nda en son teknolojik ürünlerinin tanıtımı 
yapıldı. Ayrıca, meslek camiamızda kendini hissettiren  
sorunlardan biri olan hidrografik ölçmeler, ilk kez bu 
sempozyumda, bir panelde ortaya konularak tartışıldı.

Sempozyumda açılış konuşmalarını sırasıyla; 

HKMO 4. MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ 
SEMPOZYUMU YAPILDI 
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Sempozyum Yürütme Kurulu 
Eş Başkanı Prof. Dr. Mualla 
YALÇINKAYA, HKMO Mühendislik 
Ölçmeleri Komisyon Başkanı 
ve Sempozyum Yürütme Kurulu 
Eş Başkanı Doç. Dr. Halil 
ERKAYA, HKMO Trabzon Şubesi 
Başkanı Fazıl UZUN, KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Cemal BIYIK, KTÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alemdar 
BAYRAKTAR, HKMO Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, KTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 
AYDIN, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdür Yardımcısı Nihat ŞAHİN ve 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed 
ŞAHİN yaptılar.

Sempozyum Yürütme Kurulu 
Eş Başkanı Prof. Dr. Mualla 
YALÇINKAYA; Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumlarının, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasının 11 komisyonundan 
biri olan Mühendislik Ölçmeleri 
Komisyonu tarafından 2 yılda bir 
düzenlendiğini ve Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumunun 
4.sünün Karadeniz Teknik 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
yapıldığını söyledi.
“...Bu sempozyumların başarılı bir 

şekilde devam etmesinde meslek 
camiasının desteğinin yanı sıra 
her etkinliğin farklı bir üniversitede 
yapılmasının yarattığı coşku ve 
heyecan etken olmaktadır. Bunun 
yanı sıra Mühendislik ölçmeleri 
komisyonunun uyumlu çalışmasının 
da önemli bir rol oynamaktadır.” 
dedi.

Mesleğimizde Mühendislik 
Ölçmelerinin birçok uygulama 
alanlarının bulunduğunu ve bu 

alanların, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak daha da 
genişlemekte olduğunu, klasik 
mühendislik ölçmelerinin dışında 
daha fazla doğruluğun istendiği 
uygulama alanları oluştuğunu  
belirtti. 

Sayın YALÇINKAYA sözlerini;
“...Bilindiği gibi Mühendislik 
ölçmeleri projelerinde, farklı 
disiplinlerin birlikte çalışmaları 
gerekmektedir. Farklı disiplinlerin 
ortaklaşa ürünü olan bilimsel 
ve teknik çalışmalar, ulusal 
mühendislik ölçmeleri 
sempozyumlarımızda sunulmakta 
ve birlikte tartışma ortamı 
oluşmaktadır. Bu bağlamda, 4. 
Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumumuzda 3 günde ve 
10 oturumda toplam 38 adet 
sözlü sunum ve 28 adet de kısa 
sunum yapılacaktır. Ayrıca 2. gün 
Mühendislik Ölçmelerinin önemli 
alanı olan Hidrografik Ölçmeler 
konusunda da değerli katılımcılarla 
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bir panel düzenlenecektir. 
Çalışmalarını bizlerle paylaşarak 
sempozyumumuza katkı sağlayan 
değerli katılımcılara çok teşekkür 
ederiz.”diyerek tamamladı ve 
etkinlikte emeği geçen herkese 
teşekkürlerini sundu.

Katılımcıları selamlayan ve 
etkinliğin başarılı geçmesini dileyen 

ERKAYA; farklı uygulamaların 
paylaşılması ve sonuçlarının 
tartışılmasında bilimsel etkinliklerin 
önemli bir yeri olduğunu 
vurguladı. Bu sempozyumların, 
mühendislik ölçmeleri alanında 
Ülkemizde yapılan uygulamaların 
ve deneyimlerin paylaşıldığı, 
uygulayıcıların karşılaştıkları 
sorunları ortaya koyduğu, üniversite 
ve uygulayıcı kurumların iletişimini 
arttırdığı bir platform olma özelliğini 
kazandığını belirtti.

Sayın ERKAYA konuşmasında;
“...Mühendislik ölçmeleri 
uygulamalarının çok eski 
zamanlara Mısırlılara, Yunanlılara 
ve Romalılara kadar dayandığını 
biliyoruz. Harita mühendisliği 
meslek disiplini içinde mühendislik 
ölçmelerine; projelerin tasarımı, 

aplikasyonu, yapımı ve proje 
tamamlandıktan sonra ortaya 
çıkan eserin izlenmesi ve kontrolü 
aşamalarında ihtiyaç duyulmaktadır.

...Dördüncüsünü düzenlediğimiz 
Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumlarında ilk defa bir 
panel düzenlenmektedir. Meslek 
disiplinimiz içinde kendini hissettiren 

bir sorun, hidrografik ölçmeler 
panelinde ortaya konularak 
tartışılacaktır. Sempozyum 
süresince, meslektaşlarımızın güncel 
teknolojik gelişmelerden haberdar 
olabilmeleri konusunda önemli 
bir katkı sağlayan bir sergi de 
açılmaktadır.
 
Mühendislik ölçmeleri 
Sempozyumlarının yerini 
sağlamlaştırarak ileriye doğru 
emin adımlarla gittiğini hep birlikte 
yaşıyor ve görüyoruz. Mühendislik 
ölçmelerinin çok disiplinli 
uygulamalarda ortaya çıkmasının 
doğası gereği, Sempozyumlara 
farklı kurumlardan ve çeşitli 
disiplinlerden katılım, bir önceki 
sempozyumlara göre artarak 
devam etmektedir. 

Mühendislik Ölçmeleri 
sempozyumlarının harita 
mühendisliği eğitimi verilen 
üniversitelerimizle 2 yılda 
bir ortaklaşa düzenlenmesi, 
sempozyumların heyecan ve 
coşkuyla sürmesinde önemli bir 
etkendir.” dedi.

Konuşmasına katılımcıları 
selamlayarak başlayan Odamız 
Genel Başkanı A. Fahri ÖZTEN; 
Harita Mühendisliği Bölümünün 
kuruluşu, mesleğimizin önemi, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasının kuruluşu ve Odamız 
etkinliklerinden bahsetti.

Eğitimin amacının, yeni 
kuşaklara bir kültür birikimini 
aktarmak, gençlerin davranışını 
yetişkinlerin hayat tarzı yönünde 
biçimlendirerek, onları gelecekteki 
toplumsal rollerine doğru 
yöneltmek olduğunu, bu bağlamda 
üniversitelerin; özerk ve demokratik 
üniversite anlayışı içerisinde eğitim 
sunması gerektiğini vurguladı. Ve 
“...Üniversiteler demokrasi, barış ve 
özgürlüğün hakim kılındığı, baskı 
ve şiddetin olmadığı bilim ve kültür 
alanları olmalıdır.”dedi.

Sayın ÖZTEN sözlerine;
“...Ülkemizde, Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin, yüzde 30'u 
kamuda, yüzde 35'i kendi adına 
kayıtlı büro ve şirkette, yüzde 25'i 
ücretli çalışmaktadır. Mühendis ve 
mimarlar arasında işsizlik oranı 
yüzde 25 düzeyinde iken Harita ve 
Kadastro Mühendisliği alanında 
bu oran yok denecek kadar azdır. 
İşsizlik oranının bu denli az olması 
sorunlarımızın olmadığı anlamına 
gelmemektedir.
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En önemli sorunlarda birisi 
tüm ülkemizi etkileyen eğitim 
sorunudur. Gelişmiş ülkelerde 
temel eğitimin üzerine tamamlayıcı 
eğitim verme yönünde bir eğilim 
varken, Türkiye'de mesleki eğitim 
oldukça yetersiz görünmektedir. 
Avrupa'da temel eğitimin üzerine 
yüksek öğretim olanağı tanınırken 
programlar arasında yatay ve 
diye geçişlere geniş ölçüde yer 
verilmiştir. Almanya'da gençlerin 
büyük çoğunluğu yüzde 80'i 
mesleki eğitime devam ederken, 
Yunanistan'da bu oran yüzde 34'e, 
Türkiye'de yüzde 44'e düşmektedir.

Mesleki eğitimin gelecekteki 
önemini kavramış olan AB 
ülkelerinde eğitime verilen önem, 

kamu eğitim harcamalarının 
gayri safi yurt içi hasıla içindeki 
payından da anlaşılmaktadır. 
Bu alanda en yüksek oran İsveç 
tarafından ayrılırken, Almanya, 
Fransa tarafından da mesleki teknik 
eğitime büyük oranda kaynak 
ayrılmaktadır. Bu oran İspanya'da 
4,4'e Türkiye'de ise, 3,3'e kadar 
düşmektedir.”diyerek devam etti.

“Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu”nun ülkemizde 
bu alanda yapılmakta olan 
tek ve önemli bir etkinlik olma 
özelliği taşıdığını vurgulayarak 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
meslek alanımıza yansımaları 
hakkında bilgiler verdi. Ayrıca 
yaşanan küresel ekonomik kriz ve 

demokratik açılım sürecine değinen 
Sayın ÖZTEN, iktisadi, bağımsız ve 
özgür bir ülkeden söz edebilmek 
ve yaratabilmek için üniversitelerin, 
bilim insanlarının özgür ve bağımsız 
olmaları gerektiğini dile getirdi.

Bilim, teknik ve teknolojinin ışık 
tuttuğu, yeni gereksinimlerin 
gerçekleştirilmesini, üretilen 
mühendislik bilgilerinin toplum ve 
kamu yararına paylaşımını öne 
çıkaran 4. Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumunun başarılı bir 
şekilde tamamlanmasına katkı 
ve destek olan kurum ve kuruluş, 
bilim insanları ve meslektaşlarımıza 
teşekkürü borç biliyoruz.
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TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası ile 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
(KTÜ) Harita Mühendisliği 
Bölümü’nce birlikte düzenlenen 
ve HKMO Trabzon Şube’mizin ev 
sahipliğinde çalışmaları yürütülen 
4. Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu, 14–16 Ekim 2009 
tarihlerinde KTÜ Kongre ve  Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Mühendislik ölçmeleri, 
mesleğimizin çalışma alanları 
içerisinde geniş uygulama 
olanağına sahip olup, gelişen 
teknoloji yardımı ile uygulamaları 
çeşitlenerek devam etmektedir. 
Bu bilim dalı, yalnızca kendi 
mesleki alanımızda değil, farklı 
disiplinlerdeki mühendislik 
uygulamalarında da etkili bir 
biçimde kullanılmaktadır. 

Mühendislik ölçmeleri 
konusunda yapılan uygulamaları 
ve deneyimleri birlikte 
değerlendirmek, bu alana yönelik 
bilim ve teknolojik gelişmeleri 
paylaşmak, üniversite ve 
uygulayıcı kurumların işbirliğini 
arttırmak amacıyla düzenlenen 
Sempozyumda, mühendislik 
ölçmeleri alanında çeşitli 
konularda toplam 66 bildiri 
sunulmuştur. Sempozyuma, 96’sı 

üniversitelerden, 160'ı kamu 
kurumlarından, 50'ye yakın özel 
sektörden ve 300’e yakın öğrenci 
olmak üzere toplamda yaklaşık 
620 kişi katılmıştır. Bilim ve 
teknolojideki gelişmeleri yansıtan 
6 donanım ve yazılım firmasının 
(AltınKartal, DenAr, GeoCad, 
Geomatics, NetCad, Topcon) 
katılımıyla da bir sergi açılmıştır. 
Mini fuar niteliği taşıyan sergi 
yoğun ilgi görmüştür. 

Sempozyumda ele alınan konu 
başlıklarını şöyle sıralayabiliriz;

Baraj, tünel, yüksek binalar, 
köprü vb. yapılarda deformasyon 
ölçmeleri ve analizi, Mühendislik 
ölçmelerinde istatistiksel 
değerlendirmeler, GNSS 
uygulamaları, Madencilik 
ölçmeleri, Ray ölçmeleri, 
Hidrografik ölçmeler, Mühendislik 
projeleri, Özel amaçlı ölçmeler,
Mühendislik ölçmelerinde CBS 
Uygulamaları, Arazi yönetimi, 
Kentsel Dönüşüm.

Sempozyumda yapılan 
sunumlardan ve tartışmalardan 
harita ve kadastro 
mühendislerinin nitelikli büyük 
ulusal ve uluslar arası projelerde 
önemli görevler üstlendikleri 
görülmüştür. Özellikle ülkemizde 

mühendislik projelerinde Harita 
ve Kadastro Mühendisliğinin 
yeri, önemi ve gerekliliği 
kendini göstermiş ve disiplinler 
arası birlikteliğin de çok önem 
kazandığı tespit edilmiştir.  

Mühendislik ölçmeleri, bir kez 
yapılıp tamamlanan mesleki 
uygulamalar olmayıp, projelerin 
başlangıcından sonlandırılmasına 
kadar sürekliliği, tekrarı ve 
izlenmesi gereken uygulamalar 
olması dolayısı ile meslek 
alanımız için önemli bir çalışma 
alanı oluşturmaktadır. 

Son dönemlerde uygulamaya 
giren ve pek çok yönden 
tartışma konusu olan Kentsel 
Dönüşüm Projelerinin 
uygulanmasında konunun 
teknik yönden olduğu kadar 
sosyo-kültürel yönden de ele 
alınması gerektiği vurgulanarak 
kent kimliğini bozan parçacı 
yaklaşımlardan uzaklaşılmasının 
altı çizilmiştir. Kentsel dönüşüm 
uygulamalarında “Değerleme 
Esaslı Arsa ve Arazi Uygulama” 
yönteminin yer alabilmesi için 
yasal ve yönetsel düzenlemelerin 
yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Son yıllarda kıyı mühendisliği ve 
su yapılarına dönük mühendislik 

4. MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ 
SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
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projelerindeki artışa paralel 
olarak Hidrografik Ölçmeler 
konusu ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Bu bağlamda 
konuyla ilgili üç ayağı; Üniversite, 
özel sektör ve kamudan farklı 
disiplinlerden uzmanların 
katılımıyla bir “Hidrografik 
Ölçmeler Paneli” düzenlenmiştir. 
Konusunda ilk kez düzenlenen 
panelde eğitim ve standartlar 
konusu detaylı bir şeklide ele 
alınmış, uygulamadaki sorunlar 
dile getirilmiş ve çözüm önerileri 
tartışılmıştır. 

Panelden elde edilen sonuçların, 
harita ve kadastro mühendisliğinin 
çalışma alanları içerisinde yer 
alan Hidrografik Ölçmeler 
konusunda meslektaşlarımıza 
yapacakları uygulamalarda  
yeni açılımları sağlayacak yol 
haritalarının çizilmesinde önemli 
bir rol oynaması beklenmektedir.

Jeodezik çalışmaların ana altlığını 
oluşturan Temel Jeodezik Ağların 
yüksek hassasiyette koordinat 
ve hız bilgilerinin üretilmesinde 
GNSS Ölçmeleri kadar VLBI 
teknolojisi de rol oynamaktadır. 
Bu teknoloji ile ilgili çalışmaların 
yapılacağı ve ülkemizde bir ilk 
olma özelliği taşıyan KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümünde kurulan 
23. IVS Analiz merkezinde 
(KTUGEOD) öngörülen 
faaliyetler de sempozyumumuzda 
anlatılmıştır.

Harita ve Kadastro Mühendisliği, 
yerküre konum bilgilerini en 
doğru şekilde saptayacak, 
değerlendirecek ve gereksinim 
duyanlara en anlaşılır biçimde 
sunabilecek uzmanlık alanıdır. 
Hazırlanacak projelerin sorunsuz 
biçimde araziye aktarılması ve 
uygulanması yanında gerek 
deniz haritacılığı, deniz geçişleri 
ve sorunları, gerek gittikçe 
hacimleri ve yükseklikleri 
artan yapılardaki salınımların 
izlenmesi çalışmaları,  heyelan 
ve toprak kayması ölçü ve 
analizleri, jeolojik tabakalardaki 
hareketlerin ölçülmesi, analizi 
ve yorumlanması gereksinimi; 
yol, demiryolu, metro ve hafif 
raylı sistemlerin projelendirme 
çalışmaları, oluşabilecek 
sorunların saptanmasına yönelik 
ölçme çalışmaları,  harita ve 
kadastro mühendislerinin giderek 
yoğunlukla çalıştıkları alanlar 
arasındadır. Harita ve Kadastro 
Mühendisliği'nin uygulama 
alanlarının giderek genişleyeceği 
ve bu süreçte de mühendislik 
ölçmelerinin ön sıralarda yer 
alacağı açıkça görülmektedir.

Sempozyumda, mühendislik 
ölçmeleri alanına yönelik 
uygulamaların, bilimsel ilerleme 
ve teknolojik gelişmelerin ve 
dünyadaki uygulamaların 
yakından takip edilmesi ve 
yaşanmakta olan sorunların 
araştırma ve incelemeye dayalı 
olarak, bu alanda bir açılıma 
gereksinim olduğu uyarısı 

yapılmıştır. Böyle bir açılımın 
gerçekleşmesi doğal olarak, 
ezbercilikten uzak düşünmeyi, 
sorgulamayı ve araştırmayı 
esas alan çağdaş bir eğitim 
programına büyük ölçüde 
bağlıdır. Özellikle mühendislik 
alanındaki bu gelişmelerin tespiti 
sonucu Harita ve Kadastro 
Mühendisliği mesleğinin istenilen 
ve gereken düzeye ulaşması 
olasıdır. Genelinde tüm eğitim 
programlarının ve özelinde 
harita ve kadastro mühendisliği 
eğitim programının bu 
yaklaşımla ve geleceği öngörerek 
oluşturulmasına gereksinim 
olduğuna kuşku yoktur. 

Harita ve Kadastro 
Mühendisliği'ndeki yeni açılımlar, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelere 
paralel, toplum ve ülke yararı 
yönünde gerçekleştirilmelidir.

Bilim insanlarının, 
akademisyenlerin, özel ve kamu 
sektöründeki uygulayıcıların 
ve öğrencilerin Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu 
çatısı altında buluşmaları, 
farklı meslek disiplinleriyle 
birlikte, planlama ve üretim 
süreçlerinin değerlendirilmesi ve 
geleceğe yönelik yol haritasının 
zenginleştirilmesi, sempozyumda 
istenilen amaca ulaşıldığını 
göstermiştir.   

Kasım 2009



TMMOB HKMO 
KARTOGRAFYA VE MEKANSAL BİLİŞİM KOMİSYONU

“GENELLEŞTİRME VE ÇOKLU GÖSTERİM ÇALIŞTAYI”
TMMOB HKMO Kartografya ve Mekansal Bilişim 
Komisyonu Odamızın da desteği ile 12-13 Eylül 2009 
tarihlerinde İznik’te “Genelleştirme ve Çoklu Gösterim 
Çalıştayı” düzenlemiştir. Çalıştay ile genelleştirme 
ve çoklu gösterim konularında ülkemizde yapılan 
çalışmaların bir araya getirilmesi ve hazırlanacak 
bir raporun, Kasım 2009 yılında Şili de yapılacak 
olan Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) tarafından 
düzenlenen Uluslararası Kartografya Konferansı 
(ICC)’nda ilgililer ve ilgili komisyonlarla paylaşılması 
hedeflenmiştir.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Necla ULUĞTEKİN 
(İTÜ), Doç.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ (SÜ), Yrd.Doç.
Dr. Türkay GÖKGÖZ (YTÜ), Yrd.Doç.Dr. Melih 
BAŞARANER (YTÜ), Dr.Ahmet ÖZGÜR DOĞRU (İTÜ) 
olarak görev yapmışlardır. 

Çalıştay, HKMO Kartografya ve Mekansal Bilişim 
Komisyonu tüm üyeleri ve ayrıca Odanın CBS 
Komisyonu ve Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu ile 
paylaşılmıştır. Çalıştaya HKMO  Genel Merkez Yönetim 
Kurulu adına Timur Bilinç BATUR  katılmış ve açılışta 
yaptığı konuşmasında Kartografya ve Mekansal Bilişim 

Komisyonunun çalışmalarının , kartografik çalışmalar 
konusunda farkındalık yaratması ve mesleğimizin farklı 
bir boyutunu ortaya çıkarmasının önemini vurgulamıştır. 
Ayrıca komisyon başkanı ile birlikte Odamız, oda-
komisyon çalışma ilkeleri ve gelecekte yapılması 
planlanan önemli etkinlikler konusunda katılımcıları 
bilgilendirilmişlerdir. 
Çalıştay sırasında; model ve kartografik genelleştirme, 
topografik haritaların genelleştirilmesi, yol ve yol ağı 
genelleştirme, bina ve yerleşim alanı genelleştirme, 
yükseklik eğrilerinin genelleştirilmesi, hidrografik 
genelleştirme, araç navigasyon sistemleri ve 
genelleştirme, farklı ayrıntı düzeylerinde 3B kent 
modelleme, çok gösterimli/çözünürlüklü veri tabanları, 
Web ve mobil servisler için genelleştirme konuları 
tartışılmıştır.  Çalıştayın teorik düzeyi nedeni ile bu 
konularda doktora tez çalışması yapmış ya da yapmakta 
olan kişiler sunum yapmak üzere davet edilmiştir. 
Aşağıda bu konudaki çalışmaların sunum başlıkları yer 
almaktadır:

Yrd.Doç.Dr. Türkay GÖKGÖZ
Yükseklik Eğrilerinin Karakteristik Noktalarının 
Belirlenmesi ve Basitleştirilmesi
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Doç.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ
1:1000 – 1:25000 Ölçek Aralığında Bina ve 
Yol Objelerinin Sayısal Ortamda Kartografik 
Genelleştirmesi

Yrd.Doç.Dr . Melih BAŞARANER
Nesne Yönelimli Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Orta 
Ölçekli Topografik Haritalar İçin Bina ve Yerleşim 
Alanlarının Otomatik Genelleştirilmesi

Dr. A. Özgür DOĞRU
Çoklu Gösterim Veritabanları Kullanılarak Araç 
Navigasyon Haritası Tasarımı İçin Kartografik 
Yaklaşımlar

Yük.Müh. Fatih GÜLGEN
Yerleşim İçi Yol Ağı Genelleştirmesinde Yeni Bir Seçme/
Eleme Yaklaşımı

Dr. Mehmet Ali YÜCEL
Farklı Ayrıntı Düzeylerinde 3B Kent Modelleme ve 
Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Dr. Emin BANK
1:25000 Ölçekli Haritalardan Otomatik Genelleştirme 
ile 1:50000 Ölçekli Harita Üretimi

Yük.Müh. Serdar ASLAN
Orta Ölçek Aralığında Binaların Otomatik 
Genelleştirmesi

Yük.Müh. Serdar BİLGİ
Entropi Kavramı ve Sonuçlarının Kartografyada 
Kullanımı

Yük.Müh. Osman Nuri ÇOBANKAYA
Ulaşım Genelleştirmesinde Yolların Ağ Yapısı Yardımıyla 
Otomatik Seçilmesi

Yük.Müh. Hüseyin Zahit SELVİ

Model Genelleştirmesinde Alan Çizgi Geometrik 
Dönüşümü

Kartografik genelleştirme konusunda YTÜ’deki 
çalışmaları yönlendiren Prof.Dr. Mehmet SELÇUK 
deneyim ve birikimleri ile toplantının aktif ve verimli 
geçmesini sağlarken Müh. Osman Sami KIRTILOĞLU 
(SÜ) ve Yük.Müh. Alper ŞEN (YTÜ)  tartışma ve 
değerlendirmelerde aktif katılımları ile çalıştaya katkıda 
bulunmuşlardır. Serbest saatlerde bir araya gelen 
katılımcılar, Türkiye’de genelleştirme çalışmaları ve 
araştırmacıların ve uygulamacıların nerede oldukları 
konusunda tartışmışlardır. Ayrıca genç araştırmacılar 
ile özellikle tez konularının nasıl belirlendiği, tez 
kapsamında yapılan çeşitli çalışmalar, kurulan 
bağlantılar ve yurtiçi/yurtdışı deneyimler ve birikimler 
paylaşılmıştır.
Çalıştay sonunda araştırma özetlerini içeren bir 
kitapçığın basılması planlanmaktadır. Bu kitapçıkta; 
yapılan çalışmalarının amacı, araştırmalarda kullanılan 
yöntem ve algoritmalar, çalışmanın geldiği yer ve 
sonuçları, ilerde yapılması gerekenler, çalıştaydaki hangi 
araştırma ile birleştirilebilir, CBS uygulamalarındaki 
(özellikle veri/bilgi güncelleme, görselleştirme 
konularına) katkılar neler olabilecektir ve hangi 
disiplinler/çalışmalarda kullanılabilir vb., soruların 
cevapları yer alacaktır.
Çalıştayın sonucunda elde edilen deneyim ile çalıştay 
konusu ve içeriği daha da geliştirilerek öncelikle 
ulusal farklı disiplinler ile paylaşılması ve sonrasında 
da uluslararası bir organizasyona dönüştürülmesi 
öngörülmektedir. Ayrıca Çalıştay, bu alanda çalışan 
araştırmacılara, ulusal harita üretimi, yeni gelişen 
ortamlar (web, konuma dayalı servisler vb.) ve TUCBS 
perspektifi ile gelecek dönemde hangi konular üzerine 
odaklanmaları konusunda bilgi alışverişi olanağı 
sağlamıştır. 
Çalıştay konuşmacıları ve katılımcıları ile yapılan 
değerlendirme sonucu; yakın konularda ve kartografik 
genelleştirme gibi özel bir konuda çalışan bilim 
insanlarının birbirlerinin çalışmalarından haberdar 
olmaları sağlanmıştır. Ayrıca bu özgün çalışmalar 
üzerine yapılan tartışma ve katkıların düzeyinin, 
ülkemizin dünyada yapılan çalışmalarla ortaklaşabilecek 
yapıda olduğunu göstermiştir. 
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HKMO’DAN KISA KISA

2010 YILINA İLİŞKİN 
ADLİ YARGI ADALET 
KOMİSYONLARI 
TARAFINDAN 
DÜZENLENECEK OLAN 
BİLİRKİŞİ LİSTELERİNDE 
YER ALMAK İSTEYEN 
ÜYELERİMİZE DUYURU 

"CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA 
GÖRE İL ADLÎ YARGI ADALET 
KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ 
LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği 
2010 Yılına ilişkin Adli Yargı 
Adalet Komisyonları tarafından 
düzenlenecek olan Bilirkişi 
listelerinde yer almak isteyen 
üyelerimizin müracaatlarını  31 
Ekim 2009  tarihine kadar,  İl 
Adli Yargı Adalet Komisyonuna 
yapmaları gerekmekte olup, ilgili 
yönetmelik hkmo.org.tr adresinde  
yer almaktadır. Bilgilerinize.

ERGİN UÇARLI'YA 
GEÇMİŞ OLSUN 
MESAJI

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi  
İmar Müdür Yardımcısı, Odamız 
üyesi ve Zeytinburnu temsilcimiz 
Ergin UÇARLI dün akşam 
Kazlıçeşme/İstanbul‘da, trene 
binmek isterken trenin güvenliğini 
almadan hareket etmesi sonucu, 
dengesini kaybedip düşerek ciddi 
bir kaza geçirmiştir. Bu korkunç ve 

üzücü kazadan dolayı üyemize ve 
ailesine geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. Üzüntülerini paylaşıyoruz. 
Kazadan sonraki sürecin yasal 
takipçisi olacağımızı  ifade 
ediyoruz.
Üyelerimize ve kamuoyuna 
duyurulur.  

FERDİ KAZA 
POLİÇELERİ YENİLENDİ

Üyelerimiz adına; Odamız 40. 
dönem Yönetim Kurulu‘nca 
alınan karar üzerine 15 Ağustos 

2007 -15 Ağustos 2008 tarihleri 
arasında ilk kez "Ferdi Kaza 
Sigortası Poliçesi" düzenlenerek 
uygulamaya konulmuştur. 2008 
yılında da bu uygulamaya 
devam edilmiştir. Bu kapsamda 
15/08/2009-15/08/2010 tarihleri 
arasında geçerli olacak şekilde 
ve bedeli Odamızca karşılanmak 
üzere Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri 
yenilenmektedir.

Ferdi Kaza Sigorta Poliçelerinin 
düzenlemesi meslektaşlarımızın 
yaşamış olduğu üzücü olayları 
az da olsa hafifletebilmek 
ve üyelerimize destek olmak 
amacıyla 2007 yılından bu yana 
uygulanmaktadır. Ferdi Kaza 
Poliçelerinden; 

2007-2008 dönemleri arasında 
5454 üyemize poliçeleri 
dağıtılmıştır. Bu dönemde 
kaybettiğimiz 2 üyemizin ailesine 
poliçe çerçevesinde gerekli 
katkı verilmiştir. Ayrıca yine aynı 
dönemde tedavi gören 1 üyemizin 
tedavi masrafları da poliçede 
belirtilen limitler kapsamında 
karşılanmıştır. 

2008-2009 dönemleri arasında ise 
5632 üyemize poliçeleri verilmiş ve 
bu dönemde yaşamını kaybeden 
1 üyemizin ailesine yapılan yardım 
ile tedavi gören 2 üyemizin tedavi 
masrafları Ferdi Kaza Poliçeleri 
tarafından karşılanmıştır. 

Ferdi Kaza Poliçelerinde bu dönem 
limitler değiştirilmiştir. Ölüm 
halinde ki yardım ile sürekli sakatlık 
halindeki yardım 15.000 TL ‘den 
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25.000 TL‘ye Kaza halinde tedavi 
masrafları ise 1.500 TL‘den 2.500 
TL‘ye çıkarılmıştır. 

Üyelerimizin Ferdi Kaza 
Sigortasından yararlanabilmeleri 
için; 2009 yılı hariç geçmiş yıllara 
ait aidat borcunun olmaması 
ya da taksitlendirilmiş olan 
borçlarını düzenli olarak ödemesi 
gerekmektedir. 

Ferdi kaza sigorta poliçeleri şube 
ve temsilciliklerimiz üzerinden 
üyelerimize ulaştırılacaktır.

Odamız örgütlülük ve dayanışma 
bilinci ile üyelerini esas alan,  
hakların korunması ve geliştirilmesi 
yönündeki temel anlayışla 
çalışmalarına  devam etmektedir.

HATAY BELEDİYE 
BAŞKANLIĞININ 
İHALESİ İPTAL EDİLDİ 

Kamu İhale Kurumunun 
14.08.2009 tarih ve 
2009/107233 sayı ile ilanında yer 
alan Hatay Belediyesinin "Belediye 
ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde 
Nazım İmar Planı, Uygulama İmar 
Planı, Hali Hazır Harita ve İmar 
Uygulaması işlerinin" ihalesine 
ilişkin Belediye Başkanlığına yazı 
yazıldı. 

Yazıda: söz konusu işlerin 
kapsamında Hali Hazır Harita ve 
İmar Uygulaması hizmetlerinin 
ağılıklı olarak yer aldığı, farklı 
müelliflik yetkisi içeren hizmetlerin 
ayrı ayrı yada konsorsiyum şeklinde 
ihaleye çıkılması gerektiği ve 
Harita ve Kadastro Mühendisliğinin 
müelliflik yetkisinin ihale ilanında 

koşul olarak aranmadığı belirtilerek 
gerekli düzeltmenin yapılması 
istenilmiştir.

Belediye Başkanlığı 24 ağustos 
2009 tarihinde yapılacak olan söz 
konusu ihaleyi iptal etmiştir. Hatay 
Belediye Başkanlığına yazılan 
yazımıza http://www.hkmo.org.tr/ 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

KAT MÜLKİYETİ 
KANUNU İLE İLGİLİ 
GENELGE YAYIMLANDI

07 Temmuz 2009 tarih ve 27281 
sayılı Resmi Gazete yayımlanarak 
yürürlüğe giren 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu‘ndaki değişiklik 
sonrası uygulamaya yönelik 
Genelge 03.08.2009 tarihinde 
yayımlandı. Genelge ile; 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti kanununda yapılan 
son değişikler ile birlikte Türk 
Medeni Kanunu, İmar Kanunu 
ve Tapu Planları Tüzüğünün ilgili 
hükümleri gereği Belediye ve 
Valiliklerce verilecek olan "Yapı 
kullanma İzin Belgesi" sürecinde 
yapının "Vaziyet Planına" uygun 
olarak yapılması, bina ve 
eklentilerinin mevzuata uygun 
olarak ölçüm işlemlerinin yapılması 
gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Genelge Valiliklere ve Belediye 
başkanlıklarına gönderilmiştir. 
Ayrıca Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Genelge‘nin 
uygulamadaki önemi ve gerekliliği 
yönünden de İçişleri Bakanlığının 
konuya duyarlılığı istenilmiş ve bu 
yönde çalışmalar tamamlanmak 
üzeredir.

Odamızca; Valilik ve Belediyelere 

kısa sürede gönderilecek bir yazı 
ile anılan Genelge ilgi tutularak 
Yapıya ilişkin "Aplikasyon Belgesi" 
ve "Teknik Uygulama Sorumluluğu" 
hizmetlerinin Serbest Harita 
Kadastro Mühendislik Bürolarınca 
yerine getirilmesi konusundaki 
yasal zorunluluk belirtilerek sürecin 
ilgili yasa ve yönetmeliklere göre 
işletilmesi istenecektir.

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri 
Dairesi Başkanlığı 'na gönderilen 
yazımıza http://www.hkmo.org.tr/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.

LİSANSLI HARİTA 
KADASTRO 
MÜHENDİSLİĞİ VE 
BÜROLARI KANUNU 
HAKKINDA YARGIYA 
GİDİLDİ 

Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Kanunu 
29.06.2005 tarih ve 25860 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmış, 
yasa gereği ilgili yönetmelik ise 05 
Mayıs 2008 tarih ve 26867 sayılı 
Resmi Gazetede "Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Hakkında Yönetmelik" adıyla 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Gerek yasa ve gerekse 
yönetmeliğin hazırlanmasında 
Odamız oluşturduğu görüş ve 
öneriler ile sürece katkı koymaya 
çalışmıştır. Ancak Odamız görüş ve 
önerilerinin istenilen düzeyde yasa 
ve yönetmelikte yer almadığı da 
bilinmektedir. 

33Kasım 2009



Yönetmeliğin yayımından sonra 
Odamız Şube birimlerinde 
geniş üye katılımlı "Forum" lar 
düzenleyerek bilgilendirme 
etkinlikleri gerçekleştirmiştir. 
Söz konusu toplantılar sonucu 
gündeme gelen görüş ve öneriler 
rapor haline dönüştürülmüş 
ve 16/09/2008 tarih ve 3/
B15-774 sayı ile TKGM‘ 
ne ve LİHKAB komisyonuna 
iletilmiştir. Anılan raporda yasa 
ve yönetmelik hakkında görüş 
ve önerilere yer verilerek Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Kanununda değişiklik 
yapılması dahil önemli yaklaşımlar 
vurgulanmıştır.

Sunulan raporda özetle, 
aplikasyon, yer gösterme, cins 
değişikliği, arazi irtifak hakkı 
tesisi veya terkini ve birleştirme 
hizmetlerinin aslında mevcut 
mühendislik bürolarınca 
(SHKMMB) yerine getirilebileceği, 
bunun için sınav düzenlenerek 
ayrıca bir yetkilendirme ve 
sınırlama işlemlerine gidilmesi ve 
tekelleşmenin önünün açılmasının 
anayasa aykırılık içereceği, 
uygulamaya geçilmesi durumunda 
yargıya gidileceği belirtilmişti.

Bilindiği üzere Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve 
Bürolarının kurulmasına yönelik 
Lisans Belgesinin alınmasına ilişkin 
sınav ile ilgili başvuru duyurusu 19 
Haziran 2009 tarihli gazetelere 
verilmiş ve uygulama süreci 
başlatılmıştır. 

Konu hakkında geniş bir tartışma 
ortamı yaratılarak atılacak 
adımların belirlenmesinde kurumsal 

bir yaklaşımın sergilenmiştir. 
Bu çerçevede 05 Mayıs 2008 
tarih ve 26867 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren "Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Yönetmelik" in çıkış aldığı 5368 
sayılı Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Kanunun 
anayasa aykırılığı ileri sürülerek 
bazı maddelerinin iptali istemi 
ile 17/08/2009 tarihinde 
Danıştay‘a dava açılmıştır. Dava 
metnine http://www.hkmo.org.tr/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.

“TARIM ARAZİLERİNİN 
KORUNMASI, 
KULLANILMASI 
VE ARAZİ 
TOPLULAŞTIRMASINA 
İLİŞKİN TÜZÜK” 
HAKKINDA YARGIYA 
GİDİLDİ

5403 Sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Yasası‘nın 13, 
14, 17 ve 24. maddelerine 
dayanılarak 24.07.2009 
gün ve 27298 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
konulan "Tarım Arazilerinin 
Korunması, Kullanılması ve Arazi 
Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük"ün 
4. maddesi ile 6. maddesinin bazı 

fıkralarının 3945 sayılı "Mühendislik 
ve Mimarlık Hakkındaki Kanun"a 
ve Tüzüğün dayanağı olan 5403 
sayılı Yasa‘ya açıkça aykırılık 
oluşturduğu, Toplulaştırma 
mühendislik hizmetlerinin ağırlıklı 
bölümünün Harita ve Kadastro 
mühendisliği mesleğinin yetki alanı 
içinde bulunmasına rağmen proje 
biriminde yeterli düzeyde temsil 
edilmediğine ilişkin ilgili maddelerin 
İPTALİ istemi ile Odamız tarafından 
Danıştay Başkanlığına Dava açıldı. 
Dava metnine http://www.hkmo.
org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

BİLİRKİŞİLİK 
EĞİTİMCİLERİNİN 
EĞİTİMİ YAPILDI 
23-24 Ekim 2009

Bilirkişilik Eğitimcilerinin Eğitimi 
23-24 Ekim 2009 tarihlerinde 
MİSEM/Ankara'da yapıldı. Hüseyin 
ÜLKÜ, Namık GAZİOĞLU, Yusuf 
ÇİÇEK ve Nesim GÜLTEKİN ile 
eğiticilerin katıldığı, Kamulaştırma 
Kanununda öngörülen Bilirkişilik 
Eğitimi başarıyla tamamlandı.
Eğitimde; TMMOB ve Oda 
mevzuatı, Bilirkişiliğin tanımı, 
Bilirkişiliğin ilkeleri, Kamulaştırma 
Bilirkişiliği, Kamulaştırma 
Bilirkişiliğinin görevlendirilmesi 
ve seçimi, Kamulaştırma Mülk 
Bilirkişiliği, Bilirkişi yetki ve 
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sorumlulukları, Bilirkişilikten 
Çekilme, Bilirkişiye itirazlar, 
Kamulaştırma Bilirkişiliğinde Harita 
Mühendislerinin önemi ve görevi 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

VECİHİ 
TİMUROĞLU'NA 
TEŞEKKÜR YEMEĞİ 
DÜZENLENDİ 

Odamızın etkinliklerine gelerek 
katkı sağlayan şair, yazar, 
araştırmacı Vecihi TİMUROĞLU'na 
21 Ekim 2009 tarihinde Odamızca 
Teşekkür plaketi verildi. HKMO 
Genel Başkanı A.Fahri ÖZTEN'in 
teşekkür konuşmasından sonra 
sıcak sohbetler eşliğinde yemek 
yendi. Anlattığı anılarını okuduğu 
şiirleriyle süsleyen TİMUROĞLU, 
memnuniyetini de ifade etti. Sıcak 
ve eğlenceli geçen akşamda 
kendisine İzmir Şubemizce bir 
dizüstü bilgisayar ve yazıcı hediye 
edildi.

Desteği, duyarlılığı, 
bilgilendirmeleri ve en önemlisi 
varlığıyla bizleri onurlandıran, 
gururlandıran ve yanımızda olan 
Sayın TİMUROĞLU'na teşekkürü bir 
borç biliriz.

MALATYA 
TEMSİLCİLİĞİNE 
BAĞLI ÜYELERİMİZLE 
TOPLANTI YAPILDI

Her yıl olduğu  gibi Malatya 
temsilciliği; mesleki sorunları, 
mesleğimizle ilgili değişiklik 
yapılan kanun ve yönetmelikleri 
konuşmak ve odamıza yeni katılan 
meslektaşlarla  tanışmak amacı 
ile  05.11.2009  tarihinde toplantı 
düzenlemiştir.
CORSS-TR  ve CORS-TR ile çalışan 
GPS eğitimi verildi

Malatya temsilciliği CORSS-TR 
hakkında ve CORS-TR ile çalışan 
GPS eğitimini 04.11.2009 
tarihinde meslektaşlarımıza  eğitim 
vermiştir.

“TARIM VE KÖYİŞLERİ 
BAKANLIĞI 
TAŞRA TEŞKİLATI 
PERSONELİNİN YER 
DEĞİŞTİRME SURETİYLE 
ATANMALARINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK” 
HAKKINDA YARGIYA 
GİDİLDİ

12.08.2009 gün ve 27317 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe konulan "Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı 
Personelinin Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 
ikinci maddesinde, bakanlık 
taşra teşkilatında teknik hizmetler 
ile sağlık ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıflarındaki hangi 
unvanlı kadrolarında görev yapan 
personeli kapsadığı ifade edilerek 
bu unvanlar tek tek sayılmak 
suretiyle yönetmeliğin kapsamı 
sınırlandırılarak belirlendiği, 
bu unvanlar arasında Harita 
ve Kadastro Mühendisliği 
sayılmayarak yönetmelik kapsamı 
dışında bırakıldığı ve mesleğimize 
karşı saygısızca yaklaşıldığı, 
diğer taraftan kurumda çalışan 
meslektaşlarımızın yok sayılarak 
büyük bir haksızlığa uğradıkları 
yönünde süreci değerlendiren 
Oda Yönetim Kurulumuz bu 
olumsuz gelişmeyi önlemek için 
Yönetmeliğin 2. maddesinin 
İPTALİ istemi ile Danıştay 
Başkanlığına Dava açmıştır. Dava 
metnine http://www.hkmo.org.tr/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Odamız, Maliye Bakanlığı‘na bağlı Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü‘ne 09.06.2009 tarihinde, 4982 sayılı 
Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bir yazı yazarak; 
son günlerde mayınlı arazilerin temizlenmesiyle ilgili 
yasanın gündeme gelmesiyle beraber yazılı ve görsel 
basında yabancı ülkelerin ülkemizdeki tarım arazilerini 
kiralaması konusunun yer bulduğunu, bu konu 
kapsamında ülkemizde yabancı ülkelere (gerçek/tüzel 
kişilere) herhangi bir arazi kiralama işleminin yapılıp 
yapılmadığını, yapıldıysa hangi tarım arazilerinin hangi 
koşullarda yapıldığına ilişkin bilgiler istemişti.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü‘nün 24/06/2009 tarihli 
cevap yazısında, Hazineye ait taşınmazların kiralanması 
ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgilere değinilmiş konu 
hakkında ise hiçbir bilgi verilmemiştir.

Bu durum 10/07/2009 tarihli yazımızla Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü‘ne bildirilerek istenilen bilgilerin sehven 
gönderilmediğinin düşünüldüğü belirtilmiş söz konusu 
bilgilerin Bilgi Edinme Kanunu kapsamında verilmesi 
yeniden istenilmişti.

15/07/2009 tarihinde Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü‘nden gelen ikinci cevap yazısında, 4982 
sayılı Bilgi Edinme Kanunu‘nun 7. maddesinde "Kurum 
ve Kuruluşlar ayrı ve özel çalışma, araştırma inceleme 
ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir 
bilgi ve belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap 
verebilirler" hükmünün arkasına saklanarak talebimiz 
hakkında yapılacak bir işlemin olmadığı  belirtilmiştir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü niçin vardır? 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı‘nın ana 
hizmet birimlerinden biri olarak kurulmuştur. Kanunun 
13. Maddesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü‘nün 
görev tanımını yapmaktadır, buna göre, "...Hazinenin 
özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, 
gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği yaparak yürütmek, hazinenin özel mülkiyetindeki 
taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde 
sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli 
görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini 

yapmak, Hazineye ait taşınmaz malların envanter 
kayıtlarını tutmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına 
ilişkin esas ve usulleri belirlemek, Genel bütçeye dahil 
dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını 
yapmaktır."

Milli Emlak Genel Müdürlüğü‘nün görevleri arasında 
"Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, 
kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması 
ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni 
verilmesi işlemlerini yapmak" yer alırken gündeme gelen 
bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Odamızca 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü‘nden ülkemiz topraklarının 
yabancılara kiralanması ile ilgili bilgi istenilmesine bu 
bilgilerin "özel bir çalışma" gerektireceği gerekçesiyle 
reddetmesi anlaşılmaz bir tutumdur. Her yurttaşın bilmesi 
gereken bir konunun anlamsız gerekçelerle üzerini 
kapatmaya çalışmak katılımcı ve şeffaf demokrasi ile 
örtüşmediği gibi bu durum yurttaşı yok saymaktadır. 
Diğer taraftan böyle bir gerekçe sunulması, kurumun 
kendi görevlerini yerine getirmediğini göstermektedir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, verdiği cevaptan 
anlaşıldığı üzere, kanunla kendisine verilen görev ve 
sorumlulukları da yerine getirmemektedir. Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü‘nün, bugüne dek ülke topraklarının 
kaç metrekaresini hangi yabancı ülkelere (yabancı 
gerçek tüzel kişi) ne kadar süre ile kiraladığına dair 
belge ve bilgileri bir araya getirmediği, istatistiki 
bilgi oluşturmadığı ve böyle bir niyetinin de olmadığı 
anlaşılmaktadır. Ya da ülke insanının bu konuda 
bilgilenmesini istememektedir. Ülke insanının 
bilgilendirilmesinden mi korkmaktadır? Neden?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü‘nün bu tutumu kurumsal 
kimlikle örtüşmemektedir. Toplumun ve kamuoyunun 
bilgilendirilme hakkı demokrasi diye diye elinden 
alınmaktadır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
AĞUSTOS 2009

YABANCILARA KİRALANAN ARAZİLERİ BİLMEYEN 
KURUM:MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASINA VE KAMUOYUNA
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Hayatımızın duvarlarını yıkabilmek için korkularımızla 
değil, vicdanımızla bakabilmeyi öğrenmeliyiz. Belki 12 
Eylül‘den geçmiş olanların ömrü vefa etmez bu cuntanın 
ve işbirlikçilerinin yargılandığını görmeye. Ama siz de 
unutmayın. Unutturmayın. Suskunluk ve bunaklık üstüne 
kurulacak bir barışın sahte olduğunu bir an olsun 
aklınızdan çıkarmayın. Unutmayalım. Erdal, bize bakıyor 
hâlâ... 
                                                                                                                     
Yıldırım Türker

12 Eylül 1980, Türkiye‘de yeni bir diktatörlük dalgası: 
gözaltılar, yasaklar, sansürler, işkenceler, idamlar ve 
‘demokrasi adına‘, ‘cumhuriyet adına‘ bastırılan, yok olup 
giden, hak ve özgürlükleri elinden alınan ‘cumhur‘. 

29 yıl önce bu gün, Millet iradesi hiçe sayılarak TBMM 
dağıtılmış, cumhurbaşkanının görevine son verilmiş, 
var olan anayasa ortadan kaldırılmış ve cunta ülkenin 
yönetimini ele geçirmiştir. İktisadi, sosyal ve siyasal sistemin 
parçalarına ayrılıp yeniden yapıldığı bu dönem amacına 
büyük ölçüde ulaşmış ve etkilerini halen sürdürmeye 
devam ettirmektedir. Sistemin yeniden yapılandırılması 24 
Ocak 1980‘de alınan neo-liberal kararların uygulanması 
için uygun zemini hazırlamıştır. Bu gün yaşadığımız 
ticarileşme, şirketleşme, yoksullaşma özelleştirmelerin 
başlangıç noktasıdır 12 Eylül darbesi. Bozulan düzeni 
yeniden kurmak adına başlanan ve küresel güçlerin 
düzenini kuran darbecilerin ülkeye getirip yerleşmesine 
öncülük ettikleri aklın ve bilimin yol göstericiliğinden 
uzak dogmatik ve neo-liberal mentalite bu gün sağlık, 
eğitim, barınma, sosyal güvenlik alanlarında yaşanan 
dönüşümlerin ve özelleştirmelerin önünü açmış ve bu 
süreçleri normalleştirmiştir.

Askeri darbenin üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen 
Türkiye‘nin en büyük karanlık çağlarından birinin 
sorumluları hala yargılanabilmiş değil. Darbecilerin 

yargılanmasının önündeki en büyük engel de bu zihniyeti 
hala yasal olarak koruma altında tutan 1982 Anayasası 
ve özellikle geçici 15. Maddesidir. Demokrasi, özgürlük ve 
insan hakları adına Türkiye geçmişiyle yüzleşmeli, militarist 
zihniyete kol-kanat germek yerine 29 yıl önce yaşanan 
karanlık ve zulme karşı bu dönemin sorumlularını yargıya 
bırakmalıdır ve hesap vermelidir. Aydınlık ve özgür bir 
gelecek kurmak ancak böyle mümkün olabilir.

Sadece insanların mağdur olduğu, politikacıların hapse 
atıldığı, acı ve üzüntünün doruklarına çıkılan bir olaydan 
ibaret değildir 12 Eylül darbesi, neticesinde o zamanın 
gençleri şimdinin ebeveynlerinin yetiştirdiği çocukların da 
bir nevi apolitik ve duyarsız insanlar olmasına vesile olmuş 
bir milattır. Darbecilerin başı Kenan Evren‘in yeni nesil 
tarafından "ressam olarak" bilinmesinin de nedenidir bir 
yandan... Çünkü 12 Eylül 1980, 39 ton dergi ve 133.607 
kitabın yakıldığı; 118.000 kitabın ise gözaltına alındığı 
tarihin başlangıcıdır.

29 yıl sonra, 12 Eylül 2009 günü geçmişi hatırlarken, 
aynı zamanda o dönemi, faşizmi unutmamalı ve 
unutturmamalıyız; karşı koymaya, barışı, özgürlüğü ve 
kardeşliği inadına savunmaya, inadına umut etmeye 
devam etmeliyiz, aydınlık geleceğimizi bu ülkenin onurlu 
insanlarıyla birlikte kuracağımızı inadına haykırmalıyız...

İnadına özgürlük, inadına insan hakları ve demokrasi için 
darbeci, otoriter, diktatör zihniyete karşı olduğumuzu tekrar 
vurguluyor, darbe düzenine karşı mücadelenin bir parçası 
olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
EYLÜL 2009

12 EYLÜL 1980: 
MARMARİS’TEKİ RESSAMIN 
TUVALE DÖKEMEYECEĞİ 
ACI…
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IMF‘nin iktisadi tarihimizde oldukça uzun geçmişe dayalı 
bir yeri olmasına karşın, iktisat politikası içindeki konumu 
özellikle 1998 Yakın İzleme Anlaşması‘ndan bu yana daha 
da belirginleşmiştir. IMF, 1997 Asya Krizi‘nden çıkardığı 
derslere de dayanarak, Türkiye ekonomisi üzerindeki 
denetimini bu tarihten sonra derinleştirerek daha kurumsal 
bir niteliğe kavuşturma ihtiyacı duymuştur. Benzer şekilde 
yerli burjuvazi de, 1989 sonrasında, Türkiye‘nin içinde 
bulunduğu dışa açık makroekonomik yapının rastgele 
(yaygın medyatik söylemi ile ‘popülist‘) politikalar içinde 
biçimlendirilmesinden rahatsızlık duymuş ve uluslararası 
yeni işbölümünde Türkiye‘nin ‘yeni yükselen piyasalar‘ 
arasında yer almasını garantiye alacak dönüşümlerin bir 
an önce sonuçlandırılmasını açıkça (ve acilen) arzular hale 
gelmiştir. Burjuvazinin bu özlemi, Türkiye‘nin kaderine kesin 
ve sınırsız bir egemenlik kurma girişimine dönüşmüştür. 
Bu girişim, emekçi sınıfların, bir bölümü Cumhuriyet tarihi 
kadar eski olan tüm geçmiş birikimlerini adım adım tasfiye 
etme programı olarak da nitelendirilebilir. Bu programın 
hayata geçirilmesi uluslararası sermaye ile (ve onun üst- 
örgütleriyle) tam işbirliğiyle mümkün olabilmiştir. 

1998 yılı,  24 Ocak 1980 ya da Türkiye‘nin sermaye 
hareketlerine tam serbestlik tanıdığı Ağustos 1989 tarihleri 
gibi, yakın iktisadî tarihimizde önemli bir dönemeçtir. 
1998 yılında Türkiye artık IMF, Dünya Bankası (DB), Dünya 
Ticaret Örgütü ve uluslararası finans ve derecelendirme 
kuruluşlarının denetim ve gözetiminde ekonomik ve siyasal 
kurumlarını neoliberal koşullandırmaların biçimlendirmesini 
kabullenmiş ve uluslararası işbölümünde kendisine biçilen 
yeni rolü üstlenmiştir. Bu rolün ana özellikleri şu şekilde 
özetlenebilir:

• Uluslararası ve yerli finans sermayesine sermaye 
hareketleri üzerine sınırsız serbestlik güvencesi sağlayarak, 
yüksek finansal getiri sunmak;

• İşgücü piyasalarını kuralsızlaştırma ve esnekleştirme 
yöntemiyle ucuz işgücü deposu hâline dönüştürerek katma 
değeri düşük teknolojilerde uzmanlaşmak ve sanayini 
uluslararası şirketlerin taşeronu olarak geliştirmek;

• Üretimde ithal girdi kullanma ve ithal mal tüketme 
eğiliminin kuvvetlenmesine izin vererek, finansmanı esas 
itibariyle spekülatif sermaye tarafından sağlanan bir ucuz 
ithalat cennetine dönüşmek;

• Kamu hizmetlerini ticarîleştirerek vatandaşları 
‘müşteriye‘, kamu hizmeti üreten kurumları ‘ticarî işletmeye‘ 
dönüştürmek; kamu iktisadî kuruluşlarını yerli ve uluslararası 
özel sermaye şirketlerine doğrudan yabancı sermaye 
cezbetmek uğruna yok pahasına satmak;

• Etkin ve demokratik yönetim, ‘iyi yönetişim‘ söylemleriyle, 
aslında tüm toplumu ilgilendiren stratejik, ekonomik ve siyasî 
kararların alınmasını ve uygulanmasını demokratik denetim 
mekanizmalarının dışına çıkarırken, devletin neoliberal 
anlayışa uygun bir biçimde yeniden yapılandırılmasında 
toplumun desteğini sağlamaya çalışmak.

Görüldüğü gibi bu uygulamalar Türkiye‘nin ekonomik ve 
siyasal bağımsızlığına yönelik açık bir tehdit oluşturmakta,  
emeği ile geçinen geniş halk kesimlerinin kazanılmış 
haklarını geriletmekteve sömürüyü daha da kalıcı hale 
getirmektedir. Özetle, 1998 sonrası IMF Yakın İzleme 
Anlaşmasını çerçevesinde takip eden  süreçte yapılanlar, 
ülkemizin hedeflerini ve kaynaklarını kendisinin belirlediği 
bağımsız, görece eşitlikçi ve sosyal dayanışmacı bir 
kalkınma stratejisi uygulayabilmesinin önündeki en büyük 
engeldir. IMF‘nin savunduğu politikaların kuramsal 
dayanakları çökmüştür. Emperyalizmin metropolünden 
kaynaklanan bir krizi çevre ekonomilerinde uluslararası 
finans kapitalin çıkarlarını gözeterek yönetmeyi hedefleyen 
bir uluslararası kuruluş olarak IMF meşruiyetini yitirmiştir. 
Bozuk sicili, daha da lekelenmektedir. 

Türkiye‘nin sürüklendiği kriz, emperyalizmin ve organlarının, 
öncelikle IMF‘ninve  küresel kapitalistleşme sürecine 
eklemlenme çabacı içerisindeki   işbirlikçileriyle  onların 
programlarının yürütücüsü olan siyasî iktidarların eseridir. 
Çalışanların, işçilerin, köylülerin ve emekçilerin kısaca 
halk sınıflarının  bu krizin yükü altında, işsizlik, yoksulluk, 
çaresizlik koşullarına daha da fazla sürüklenmemesi için 
IMF ile imzalanacak herhangi bir anlaşmanın reddedilmesi 
gereklidir.

İMF ve Dünya Bankası‘nın   İstanbul‘daki toplantıda  
alacağı kararlar dünya halkları üzerinde daha çok açlık 
daha çok sömürü, yoksulluk, baskı ve zulüm getireceği 
açıktır. Bu kararların bizim topraklarımızda alınıyor olmasına 
karşı çıkıyor başka bir dünya mümkündür diyoruz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
EKİM 2009

IMF ve DB KARARLARINA HAYIR,
GELECEK BİZİMDİR...
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Büyük kayıplara neden olan, 7.4 büyüklüğündeki 17 
Ağustos 1999 Marmara Depremi‘nin üzerinden 10 yıl geçti, 
ama ülke olarak acımız hala tazeliğini koruyor. Ne yazık ki, 
siyasal iktidarlar, yüzyılın en büyük ve yıkıcı depremlerinden 
olan ve felakete dönüşen bu doğal afetten herhangi bir ders 
çıkarmamış olacaklar ki geçtiğimiz 10 yıl içinde konuyla 
ilgili gerekli çalışmaların ve düzenlemelerin yapılmadığı 
görülmektedir.

Türkiye‘nin önemli bir deprem kuşağı üzerinde bulunduğu, 
yaşanacak olası bir depremde büyük kayıplara neden 
olabilecek risklerin halen ciddi boyut taşıdığı  bilinmektedir. 
Yıllardır düzenlenen bilimsel kongre ve sempozyumlarda 
bu konuya dikkat çekilmekte, kaybın en alt düzeye 
indirilmesi yönünde öneri ve uyarılar yapılmaktadır. Buna 
rağmen, özel olarak deprem, genel olarak ise afet yönetimi 
konusunda kayda değer bir ilerleme olmamıştır. Yapılan 
düzenlemeler, getirilen uygulama ve yaptırımlar ise bir 
taraftan kamu denetimini yok ederken diğer taraftan 
rantı öne çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak da geçtiğimiz 
10 yıl içinde gerek konut ve işmerkezi olarak kullanılan 
ve gerekse kamu binası niteliğindeki yapıların depreme 
dayanıklılığının arttırılması yönünde yeterli çalışmalar 
yapılmamış, olası riskler için gerekli önlemler istenilen 
düzeyde alınmamıştır. Başta İstanbul olmak üzere bu yönde 
ayrılan maddi kaynakların farklı amaçlarda kullanıldığı ise 
dile getirilmektedir.

Fakat içinde bulunduğumuz süreç, önlem alınması bir yana, 
eksik de olsa var olan düzenlemelerin ortadan kaldırıldığını 
göstermektedir. Bunun en büyük göstergelerinden biri Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü‘nün tasfiyesidir. Bu düzenleme ile 
bu güne kadar Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen hizmetlerin hangi kurum ve kuruluşça yürütüleceği 
kesin olarak bilinmemekle birlikte bu hizmetlerin de 
sermayeye açıldığı anlaşılmaktadır. Yeni yasayla kamusal 
bir hizmet olan Afet Yönetimi hizmetleri ticarileştirilmektedir. 
Afet ve Acil durum gibi ekonomik, teknik, sosyal, psikolojik 
boyutların iç içe geçtiği alanlar, uluslararası aktörlerce şekil 
ve içerik açısından denetlenen, sigortacılık piyasalarının ve 
özel işletmelerin kontrolüne terk edilmektedir. Afet ve acil 
durum hizmetleri satılır hale getirilmektedir. Afet yönetiminin 
de ekonomik ve siyasi fırsata dönüştürülmek için listeye 
alındığı görülmektedir.

Doğal afetlerin felakete dönüşmemesi için başta 
mühendislik hizmetleri olmak üzere afet öncesi, afet anı ve 
sonrasına ilişkin bilgi ve teknolojilerin hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. Ancak var olan kurumsal yapılanmaların 
daha ileri düzeye taşınması gerekirken gerilemeye gidildiği 
görülmektedir. Bunun sonuçları da çok yakın bir zamanda 
Karadeniz‘de yaşanan sel felaketi ile gözler önüne serilmiştir. 
Uygulamaya konulan politikaların insan odaklı değil de 
kar odaklı olması, yaşamımızı, bölgemizi ve yurdumuzu 
gittikçe doğal afetler karşısında daha savunmasız hale 
getirmektedir. Rant peşinde koşanlar, can ve mal kayıplarını 
göz ardı etmekte, kendi çıkarlarını insan yaşamının önüne 
koymaktadır. Yaşanılan afetlerde kaybedilen hayatlar ve 
beraberinde gelen sosyal yıkımlar ve ekonomik sıkıntılarla 
boğuşan yurttaş, siyasal iktidarlarca uygulamaya konulan 
politikalar ile yalnız bırakılmaktadır. 

Gündeme gelebilecek doğal afetlerde kayıpların en aza 
indirilmesi amacıyla yapılacak düzenlemelerin hiç bir siyasi 
kaygıya ve rant kaygısına kapılmadan gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Bu yaklaşım her şeyden önce bir insanlık 
görevdir. İnsana ve yaşama saygıdır.  Yerleşim alanlarının 
seçiminden kentlerin planlamasına, yapı dayanıklılığından 
zemin koşullarının belirlenmesine ve çağdaş kentlerin 
yaratılmasına kadar tüm mühendislik hizmetlerinin 
yürütülmesinde, mesleki etik ve mesleki davranış ilkeleri 
asla zedelenmemelidir. Hem siyasal baskılara hem de 
rant ilişkilerine karşı mühendisler onurlu duruşlarını 
sürdürmelidirler. Yoksa insanlığa ve doğaya karşı hep suçlu 
kalacaklardır.

Marmara Depremi‘nin 10. Yılında yaşamını kaybedenleri 
saygı ile anıyor ve afetlerin felaketlere dönüşmemesi için bu 
süreçte imzası olan herkesi sorumluluğa ve bilinçli olmaya 
çağırıyoruz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
AĞUSTOS 2009

MARMARA DEPREMİ ve 
İHMALLERİN 10. YILI
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II. Dünya Savaşı‘nın başlangıç günü olarak kabul 
edilen, Naziler‘in Polonya‘yı işgal ettiği 1 Eylül 
1939‘daki vahşi katliamlar, yıkımlar, insanlığın ve 
haklarının hiçe sayıldığı 1 Eylül günü, 1984 yılından 
bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Barış 
Günü olarak kabul edilmektedir. 

Ne yazık ki, Dünya Barış Günü‘nün 25. yılında, bu 
günü sadece takvim yapraklarında kalan, henüz 
gerçekleşememiş bir gün olarak kutluyoruz. Aradan 
geçen çeyrek asra karşın, ne ülkemizde ne de dünyada 
kalıcı barış ve adalet sağlanabilmiş değil. Türkiye‘de ve 
dünyanın her yerinde çatışmalar, katliamlar, savaşlar 
ve işgaller sürüp giderken her yıl on binlerce insan 
hayatını kaybediyor, sakat kalıyor ve ülkesini terk ederek 
mülteci durumuna düşmek zorunda bırakılıyor. Savaşlar, 
bir taraftan insan hayatını yok ederken, diğer yandan 
da büyük ve ciddi insan hakları ihlallerine yol açarak 
dünya halklarına açlık ve sefaleti dayatıyor. ‘Büyüklerin‘ 
savaş oyunundan zarar gören yine ‘küçükler‘ oluyor. Asıl 
hedefi dünya varlıklarının sömürülmesi olan politikalar, 
demokrasi ve insan hakları adına uygulanıyormuş 
gibi gösteriliyor. Anlaşmazlıklara barışçıl ve adil 
çözümler üretmeye çalışmak yerine, global devler, 
kendi hegemonyaları adına, çözümü baskı, şiddet ve 
katliamda arıyor. Böylece, tüm dünyaya silahlı güce ve 
sömürüye dayalı bir ‘düzen‘ empoze ediliyor. 

Barış; ulusların, toplumların, halkların ve bireylerin 
bir arada huzur içinde yaşadıkları, adaletin, eşitliğin, 

kardeşliğin, paylaşımın, yardımlaşma ve dayanışmanın 
kalıcı olarak kurulduğu bir durumu ifade eder. Dünya 
Barış Günü‘nün 25. yılı olan günümüzde, savaşlarla 
dünyayı sömüren, kan gölüne çeviren emperyalist 
güçler bile barışsever mesajlar vermekte, barış nutukları 
atmaktadırlar. Gerçek ise ortadadır, emperyalizm 
hiçbir zaman özgürlük ve barış getirmemiştir. Aksine 
emperyalist güçler, dünyayı cehenneme çevirerek barış 
yerine zulüm, kan ve gözyaşı yaratmışlardır.

Günümüzde dünya coğrafyasının birçok yerinde, barış 
değil, savaşlar sürekli hale gelmiştir. İnsanlığın en 
eski ideallerinden biri olan sürekli barış fikrinin yerini 
sürekli savaş gerçekliği almıştır. Ne acı ki, günümüzde 
savaş, açıkça fiili ve/veya diliyle, sürekli bir olgu haline 
gelmiştir. Ortadoğu‘da sürekli hale gelen işgaller 
ve saldırılar, ülkelerin kendi içlerindeki çatışmalar, 
devletlerin sürekli ve hızla silahlanması, devamlı 
hale gelen soğuk savaş havası tüm dünyayı kuşatmış 
durumda.

1 Eylül Dünya Barış Günü‘nün 25. Yıldönümünde, 
tüm insanlığın geçmişte yaşadığı büyük acı ve kayıpları 
unutmamak, hatırlamak, hatırlatmak ve gelecekte 
böylesi yıkımların yaşanmaması için inadına barış için 
mücadele çağrısında bulunmak bir insanlık görevi 
olarak görülmelidir. Savaş tehditlerine karşı durmak, 
temel insan haklarının korunması için çaba harcamak, 
barış içinde adil ve özgür bir dünya yaratmanın temel 
gerekliliğidir.

Emperyalizmin büyük ve kanlı savaşlarından birinin 
başlangıcı olan 1 Eylül‘ün, barış dolu bir dünya yaratma 
mücadelesine, emperyalist saldırganlığa dur diyerek 
dünya barışına, kardeşliğine ve özgürlüğüne hizmet 
etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, dünya 
halklarının barış içinde ve özgürce yaşama taleplerine 
sahip çıkıyor, onurlu bir gelecek için mücadelenin 
kaçınılmaz olduğunu yineliyoruz. 

Tüm insanlığın Dünya Barış Günü kutlu olsun!

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
EYLÜL 2009

SAVAŞSIZ BİR DÜNYA İÇİN DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 
KUTLU OLSUN!
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Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar 
doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini 
durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen 
doğal, teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylardır. 8 
Eylül 2009‘da Trakya ve İstanbul‘da aşırı yağan yağmur 
bir kaç saat içinde felakete dönüşerek yurttaşlarımızın 
canına mal oldu. Marmara Bölgesi, 17 Ağustos 
Depreminden bu yana ilk kez bu boyutta bir felaket 
yaşadı. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti‘ne aday 
olan İstanbul, selle birlikte yaşanan felakete her yönüyle 
teslim olmuştur.

Ne yazık ki bu felaket ilk defa yaşanmamaktadır. 
1995‘te İkitelli‘de hemen hemen aynı olay yaşanmıştır. 
Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı R. Tayyip 
Erdoğan‘dı ve kalıcı tedbirler alacağını öne sürmüştü. 
Son 14 yıl içinde hiçbir şeyin iyileşmediği, hatta daha 
da kötüye gittiği bu afetle bir kez daha görülmüştür. 
Türkiye‘de, kentleşme sürecinin ve kentsel altyapının 
bütüncül bir planlama çerçevesinde yapılmadığı, 
planlara aykırı hareket edildiği, kaçak yapılaşmanın 
arttığı, imar aflarıyla kentlerimizin sorunlarının içinden 
çıkılmaz hale getirildiği ve rantsal düşüncenin hâkim 
olduğu bir dönem yaşanmaktadır.

32 yurttaşın canına mal olan sel felaketi, pek çok 
iş yerinin yok olmasına yüzlerce konutun su altında 
kalmasına ve bununla birlikte ekonomik krizin 
yaşandığı ülkemizde ciddi maddi kayıplara neden 
olmuştur. Bu kayıpların temel nedeni; sadece aşırı 
yağan yağmur değil, mühendisliği, bilimi, teknolojiyi 
kentle buluşturmayan, rantı öne çıkaran neo-liberal 
politikaların egemen olmasıdır.

Bu hususta asıl sorulması gereken sorular;

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri ve Afet Bilgi Sistemleri neden halen 
kurulamamış ve hayata geçirilememiştir?

Doğal afetlerin yoğunlukta yaşandığı ülkemizde Afet 

İşleri Genel Müdürlüğü neden tasfiye edilmektedir?

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün kapatılması ile Afet 
Yönetimi hizmetleri ticarileştirilmekte midir?

Afet ve Acil durum gibi ekonomik, teknik, sosyal, 
psikolojik boyutların iç içe geçtiği alanlar sigortacılık 
piyasalarının ve özel işletmelerin kontrolüne mi terk 
edilmek istenmektedir?

Afet ve acil durum hizmetleri satılır hale getirilmek 
istenmekte midir?

Afet yönetimi de ekonomik ve siyasi fırsata 
dönüştürülmeye mi çalışılmaktadır?

Kıyı ve orman alanları ile bitki örtüsünün yok edilişi, 
su havzalarının ve dere yataklarının daraltılması, 
rant uğruna imara açılması, yapı yoğunluğu ve 
betonlaşmanın hızla artması, suyun toprakla 
buluşmasının engellenmesi, son 14 yılda nüfusunun 
%50‘ye varan artışıyla birlikte kaçak yapılaşmanın %70‘e 
dayandığı dünya kenti İstanbul yok edilirken, bu kentin 
sele teslim olmasında, onlarca insanımızın yaşamını 
yitirmesinde ve büyük maddi kayıpların yaşanmasında 
yıllardır ülkeyi ve kentleri yönetenlerin sorumluluğunu 
sorgulamamız gerekmez mi?

Ya da Başkent Belediye Başkanı‘nın dediği gibi aşırı 
yağmurlu günlerde üst katlara misafirliğe gitmemiz mi 
gerekir? 

Yaşanan felakette yaşamını yitiren yurttaşlarımızın aile ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
EYLÜL 2009

SORUMLULUĞU 
SORGULAMAK: 
İSTANBUL’DA 
SEL FELAKETİ
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BASINDAN

Oda Başkanı A.Fahri 
Özten Kanal B Ana Haber 
Programında Trakya Ve 
İstanbul‘Daki Sel Felaketi 
Üzerine Oda Görüşlerini 
Sundu

Oda başkanımız Ali Fahri ÖZTEN, 
Trakya ve İstanbul‘da yaşanılan sel 
felaketi üzerine Odamız görüşlerini 
12 Eylül 2009 tarihinde Kanal B 
ana haber programında dile getirdi. 
Sayın ÖZTEN özel haber olarak 
sunulan programda, su havzaları 
ve dere yataklarının şehircilik 
ilkelerine ve planlamaya aykırı bir 
şekilde ve rant uğruna yapılaşmaya 
açıldığını dile getirirken Coğrafi 
Bilgi Sistemleri‘nin kurulmasının 
kaçınılmaz olduğunu ifade etti. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak, Kent Bilgi Sistemleri, 
Afet Bilgi Sistemleri‘nin bugüne 
dek kurulmuş olsaydı yaşanılan 
sel felaketinde kayıpların en aza 
indirilmiş olacağını vurgulayan 

Sayın ÖZTEN, Odamızın bu alanda 
1980‘li yıllardan bu yana bilimsel 
ve teknik çalışmaları yürüttüğünü, 
sempozyum ve kurultaylar 
düzenleyerek konunun önemi ve 
gerekliliğini sürekli gündemde 
tuttuğunu belirtti. 
 
Oda Başkanı A.Fahri 
Özten Kanal B “Habercinin 
Saati” Programında Canlı 
Yayındaydı

Oda Başkanı A.Fahri ÖZTEN 
yaşanılan sel felaketi üzerine 
coğrafi bilgi sistemlerinin gerekliliği, 
Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 
kapatılması ve Odamız 
çalışmalarını Kanal B “Habercinin 
Saati” programında canlı yayında 
dile getirdi...

Oda başkanımız Ali Fahri ÖZTEN 
16 Eylül 2009 tarihinde Kanal 
B TV‘nin "Habercinin Saati" 
Programının canlı yayın konuğuydu. 

Sayın ÖZTEN programda; 
yaşanılan sel felaketi üzerine 
konuyu değerlendirerek; imar 
planlarının yapılması, onanması, 
su havzaları, dere yatakları 
mera, orman ve kıyı alanlarının 
neden yapılaşmaya açıldığı, rant 
ilişkilerinin nasıl öne çıktığı, yerel 
yönetici ve siyasal iktidarların 
sorumlulukları, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü‘nün neden tasfiye 
edildiği ve bu konuda izlenen 
politikaların ne anlama geldiği, 
TMMOB ve meslek Odalarının 
süreci nasıl değerlendirdikleri, bilgi 
toplumu olma sürecinde yapılması 
gerekenler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 
Afet Bilgi Sistemleri, Odamızca 
TMMOB adına Kasım ayında 2ncisi 
gerçekleştirilecek olan TMMOB 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 
ve programı hakkında Odamız 
görüşlerini dile getirdi.

 
Oda Genel Başkanımız A. 
Fahri Özten Ve Hkmo İzmir 
Şube Başkanımız Muhittin 
Selvitopu Yeni Asır Tv'nin 
Canlı Yayın Konuğuydu

Oda Genel Başkanımız A. Fahri 
ÖZTEN ve HKMO İzmir Şube 
Başkanımız Muhittin SELVİTOPU, 
02-06 Kasım 2009 tarihlerinde 
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Sistemlerinin önemli olduğunu; 
ayrıca yerel yönetimlerde bu 
uygulamaların yaygınlaştırılması 
gerektiğini vurguladı. CBS'nin 
geliştirilmesi noktasında, kamu 
kurum ve kuruluşlarına büyük 
görevler düştüğünü; her kurumun 
CBS'yi oluşturacak olan standart 
verileri üretmesi gerektiğini 
belirtti. Ayrıca 2000 yılından bu 
yana, her yıl Kasım ayı içerisinde 
CBS Bilinçlendirme Etkinlikleri 
kapsamında Şubelerimizle birlikte 
ve kamu kurum ve kuruluşların 
katılımıyla panel, sempozyum ve 

forumlar düzenlendiğini belirtti. 
Herkesi Kongreye davet ettiğini 
söyleyerek sözlerini tamamladı.

Oda Genel Başkanımız Ali 
Fahri ÖZTEN ve TMMOB 
CBS 2009 Kongresi Başkanı 
Hüseyin ÜLKÜ Kanal B'nin 
Canlı Yayın Konuğuydular

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN ve TMMOB CBS 2009 
Kongresi Düzenleme Kurulu 
Başkanı Hüseyin ÜLKÜ, 02-06 
Kasım tarihleri arasında İzmir'de 
gerçekleştirilen 2. TMMOB CBS 
Kongresi'ni değerlendirmek 
amacıyla 11 Kasım 2009 
tarihinde Kanal B TV'de yayınlanan 
“Habercinin Saati” programının 
canlı yayın konuğuydular.  

HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN programda özetle;

“... Siyasal iktidarlar mesleki 
ve sosyal alanlarımızla ilgili 
mevzuat düzenlemelerinde, 
(400 bin) binlerce üyesi bulunan 
TMMOB'nin bilimsel ve ortak 
akılla üretilen görüş, öneri ve 
raporlarını tıpkı çağdaş demokratik 
ülkelerde olduğu üzere ciddiye 
almak durumundadır. Fakat  
yasal mevzuatların hazırlanması 

gerçekleştirilen 2.TMMOB CBS 
Kongresi çerçevesinde 4 Kasım 
2009 tarihinde Ege bölgesinde 
yayın yapan Yeni Asır TV'de 
“Kentin Sesi” programının canlı 
yayın konuğuydular. Yaklaşık 40 
dakika süren programda Oda 
Başkanımız, Kongrenin amaç ve 
kapsamından, CBS'nin Türkiye'de 
geldiği aşamadan ve ülkemizde 
CBS eğitiminden bahsetti.

Sayın SELVİTOPU, Kongrenin 
hazırlık çalışmalarını özetlerken, 
Kongrenin İzmir'de yapılmasının 
önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca 
Harita Mühendisliği Bölümünün, 
İzmir'deki üniversitelerde yer 
almamasının bir eksiklik olduğunu 
vurguladı. Yerel yönetimlerin 
ve uygulayıcıların etkinliğe 
katılmasında yoğun bir çalışma 
yürüttüklerini belirtti.

Sayın ÖZTEN programdaki 
konuşmasında; depremler ve doğal 
afetler açısından riskli bir bölgede 
yer alan ülkemiz için CBS'nin 
alt birimleri olarak adlandırılan 
Kent Bilgi Sistemleri ve Afet Bilgi 
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Giardano Bruno ve Galileo Galilei 
bu durumun açık örnekleridir.

Bilimsel bilgiyi toplumsal yarara 
dönüştürmede kamu kurum ve 
kuruluşlarla TMMOB bünyesinde 
çeşitli panel, sempozyum ve 
kongreler düzenlemekteyiz. Bu 
toplantılar ve bilimsel tartışmalar 
sonucunda oluşturulan sonuç 

bildirgelerinin, meslek alanımıza 
ilişkin politikaların belirlenmesinde 
ve yasal mevzuatların 
oluşturulmasında dikkate alınması 
gerekmektedir.

CBS Kongresi'nde de bu tartışma 
ortamı yaratılmış ve ülkemizin 
gerçeklikleri ortaya konulmuştur.  
Yerel yönetimlerin sağlıklı bir 
planlama yapabilmeleri ve daha 
iyi hizmet üretebilmeleri için Kent 
Bilgi Sistemleri'nin ve %95'i deprem 
kuşağında olan ülkemiz için Afet 
Bilgi Sistemleri'nin kurulması 
kaçınılmaz gerekliliklerdir. 

CBS altyapısının oluşturulmasında 
eğitimin önemi büyüktür. 
Eğitimde, araştıran, sorgulayan; 
bilimi teknolojiye, teknolojiyi 
uygulamaya dönüştüren daha 
donanımlı ve nitelikli mühendislerin 
yetiştirilmesi ilkesi yakalanmalı 
ve bu yaklaşımla üniversitelerimiz 
bilimsel bilgiyi üretme mekanları 
olmalıdır. Bağımsız, iktisadi ve 
siyasi politikalara giden yolun, 
bağımsız ve ilerlemeci üniversite ve 
bilimden geçtiği unutulmamalıdır. 

...” şeklinde bilgiler aktardı.

Sayın ÜLKÜ ise konuşmasında; 
ana teması “Birlikte Çalışabilirlik” 
olan “Yaşanabilir Gelecek İçin...” 
sloganıyla düzenlenen TMMOB 
CBS 2009 Kongresinin çeşitli kurum 
ve kuruluşlarla geniş bir katılımla 
gerçekleştiğini belirtti. Kongreye 
katılım hakkında istatistik bilgiler 
verdi. Ve CBS'nin oluşturulması için 
güncel ve güvenilir verinin önemine 
değindi. 

Sayın ÜLKÜ konuşmasına şu 
sözlerle devam etti:

“TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası, CBS ve 
Kent Bilgi Sistemlerini; kıt olan 
kaynaklarımızın ülkemizin 
kalkınmasında, halkımızın refahının 
artırılmasında, yurttaşlarımızın 
insanca yaşama düzeyine 
kavuşturulmasında, yöneticilerimizin 
en kısa zamanda ve doğru kararlar 
almasında yararlanılabilecek en 
önemli araçlardan biri olarak 
görmektedir. Bu nedenle hem 
merkezi idaremizin hem de yerel 
yönetimlerimizin Coğrafi/Kent Bilgi 
Sistemleri Projelerine katkı vermesini 
önemsiyoruz. 

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 
(TUCBS) oluşturmaya yönelik alt 
yapı çalışmaları; merkezi idaremizin 
çok önemli kuruluşları, büyükşehir 
belediyeleri ve üniversitelerimizin 
katkı ve katılımları ile 
yürütülmektedir. Amacımız; 
devam eden bu çalışmaların daha 
kısa sürede hayata geçmesini 
sağlamaktır.”

Sayın ÜLKÜ konuşmasında ayrıca, 
planlama yaparken amacın bir 
yandan da kent ve kır arasındaki 
dengeyi sağlamak ve korumak 
olduğunu vurguladı. Doğru ve 
güncel veriyle oluşturulmuş CBS'nin 
bize bu imkanı vereceğini belirtti.

sürecinde, konuyla ilgili paydaşlara 
ve meslek odalarına görüş 
sorulmadan, her şeyi oldu bittiye 
getirme anlayışının sürdürülmekte 
olduğunu görüyoruz. Yabancılara 
Toprak Satışından, Mayınlı 
Arazilerin Temizlenmesine, 2B 
Alanlarından Kıyı alanlarımıza, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 
TOKİ ye verilen İmar Planlama ve 
uygulama yetkilerinden Kentsel 
Dönüşüme, Kamu İhale Yasasından 
Yabancı Mühendis Çalışma 
İznine ve son olarak da “Genetiği 
Değiştirilmiş Organizma”lar (GDO) 
yönetmeliğine kadar. TMMOB ve 
bağlı Odalar olarak toplumsal 
sorumluluklarımız adına bu yasal 
süreçlerin takipçisi olmaya devam 
edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında 
bilimin ve teknolojinin toplum 
yararına kullanılması, insan odaklı 
olması gerektiğini savunmaktayız. 
Bugün dünya devleri diye anılan 
devletlerin, teknolojik gelişmeleri 
insanlık aleyhine, ölüm makineleri 
üretmekte kullandıklarını görüyoruz. 
Son teknolojik gelişmeler 
kullanılarak silahlar, füzeler, savaş 
uçakları üretiliyor ve Irak örneğinde 
olduğu üzere, tümden bir ulusun 
yok edilmesi için kullanılıyor.

Tarihte bilimsel bilgiyi açıklama 
ve bilimsel bilginin toplumların 
gelişmesine sunulması, karşı 
güçler tarafından engellenmiştir. 
Tarihin ünlü bilim adamlarından 
Roger Bacon, Ockhamlı William, 
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TMMOB GÜNCESİ

TMMOB Türkiye'de 
Özelleştir(Me) Gerçeği 
Sempozyumu III
5 Aralık'ta Düzenlenecek

TMMOB Türkiye'de Özelleştir(me) 
Gerçeği Sempozyumu'nun 
üçüncüsü 5 Aralık 2009'da 
Çankaya Belediyesi Çağdaş 
Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek. 
 
İlki 2005, ikincisi 2007 yılında 
düzenlenen Türkiye‘de Özelleştirme 
Gerçeği Sempozyumlarıyla, 
özelleştirme karşıtlarını bir araya 
getiren TMMOB, 40. Dönemde 
düzenlediği 3‘üncü sempozyumla 
kapitalist küreselleşmenin küresel 
krizinin yaşandığı, bu yeni dönemde 
konuyu bir kez daha kamuoyu 
gündemine getirmeyi amaçlıyor.

"TMMOB Türkiye‘de Özelleştir(me) 
Gerçeği III Sempozyumu"nda, 
özelleştirmenin günümüzde geldiği 
nokta, "Ülkemizde ve Dünya‘da 
Yaşanan Özelleştirmelerin Genel 
Değerlendirmesi", "Özelleştirmelere 
Karşı Yeniden Kamu ve Sosyal 

Devlet Anlayışı", "Yaşanan 
Küresel Ekonomik Kriz Karşısında 
Yeniden Kamu Girişimciliği" ve 
"Özelleştirmelerin Sonuçları ve 
Toplumsal Yansımaları" başlıkları 
altında incelenecek.

SSGSS Katkı Payları Tüm 
Türkiye’de Protesto Edildi

SSGSS katılım payları KESK 
tarafından çeşitli illerde düzenlenen 
kitlesel basın açıklamaları ile 
protesto edildi. Ankara’da SGK 
önünde düzenlenen etkinliğe 
TMMOB, DİSK ve TTB de destek 
verdi. İllerde okunan ortak metine  
www.tmmob.org.tr  adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

TMMOB Kadın Mühendis, 
Mimar Ve Şehir Plancıları 
Kurultayı Yerel Çalıştayları 
Tamamlandı

Kadın mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının; toplumsal ve iş 
yaşamlarında karşılaştıkları cinsiyet 
ayrımcılığından kaynaklanan 
sorunları tanımlamak ve çözüm 
üretmek amacıyla 21-22 Kasım 
2009 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenecek TMMOB KADIN 
MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI KURULTAYI öncesinde 
yerelde gerçekleştirilen çalıştaylar 

tamamlandı. “Çalışma Hayatında 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancı 
Kadınlar” ve “Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancı Kadınların 
Örgütlenmesi” ana başlıklarında 
6 bölgede gerçekleştirilen 
çalıştaylarda çıkan sonuçlar 
kurultaya götürülecek.
 
Gerçekleştirilen yerel çalıştaylar 
şöyle: 
Marmara Bölgesi Çalıştayı - 
İSTANBUL (07 Haziran 2009) 
Akdeniz Bölgesi - ADANA (27 Eylül 
2009) 
Ege Bölgesi Çalıştayı - İZMİR (04 
Ekim 2009) 
Karadeniz Bölgesi Çalıştayı - 
SAMSUN (11 Ekim 2009) 
İç Anadolu Bölgesi Çalıştayı - 
ANKARA (18 Ekim 2009)
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi Çalıştayı - DİYARBAKIR (01 
Kasım 2009)
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TMMOB Batman Kent 
Sempozyumu Düzenlendi

TMMOB Batman Kent Sempozyumu 
31 Ekim-1 Kasım 2009 tarihlerinde 
Yılmaz Güney Sinema Salonu’nda 
düzenlendi. “Kentimiz de 
geleceğimiz de çocuklarımızındır” 
sloganıyla gerçekleştirilen 

talebi üzerine Samandağ'da bazı 
tarım arazileri ve yaşam alanları 
üzerinde kurulmaya çalışılan 
rüzgar enerjisi santralleri ile ilgili 
inceleme yapmak ve teknik rapor 
hazırlanması" amacıyla kurulan 
TMMOB Samandağ Çalışma 
Grubu 11 Eylül 2009 tarihinde 
Hatay Samandağ'da yaptığı 
incelemeler sonucu raporunu 
hazırladı. Hazırlanan rapora 
www.tmmob.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

KENT A.Ş. İşçilerine Yapılan 
Saldırı Kınandı

İzmir Karşıyaka Belediyesi Kent 
A.Ş.'de çalışırken taşeronlaştırma 
nedeniyle işten çıkarılan Genel-İş 
Sendikası üyesi işçilerin Ankara’ya 
yaptıkları yürüyüş sonrası Abdi 
İpekçi Parkı’nda kurdukları kamp 
sırasında uğradıkları saldırı, 
emek ve meslek örgütlerince 27 
Ekim 2009 tarihinde düzenlenen 
bir basın açıklamasıyla kınandı. 
TMMOB’nin de destek verdiği 
kitlesel basın açıklamasında Kent 
AŞ. işçilerinin yalnız olmadığı 
vurgulandı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı Abdi İpekçi 
Parkı‘nda düzenlenen eylem 
sırasında yaptığı konuşmada,  
"Bu abluka dağılacak diye yola 
çıktınız. Sizin sesiniz yenilgi 
tanımaz. Başlattığınız bu uzun 

sempozyumun açılış konuşmaları 
TMMOB Batman İKK Sekreteri 
Süleyman Noyan, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Batman Belediye Başkanı Necdet 
Atalay tarafından yapıldı. 

Hatay Samandağ İlçesi'nde 
Kurulacak Rüzgar Enerjisi 
Santralleri İle İlgili TMMOB 
Raporu Hazırlandı

TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla 
"Hatay Samandağ Belediyesi'nin 

yürüyüş Türkiye emek ve haklar 
mücadelesinde yerini almıştır. 
Size yapılan saldırıyı TMMOB‘ye 
yapılmış olarak alıyoruz. Size bu 
ülkenin mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının dayanışma duygularını 
iletiyorum" diye konuştu. 

TMMOB Ücretli Ve İşsiz 
Mühendis, Mimar Ve Şehir 
Plancıları Yerel Kurultayları 
Tamamlandı
 
Ücretli ve işsiz mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının çalışma 
yaşamında karşılaştığı sorunların 
tespiti, tanımı ve çözüm yollarını 
tartışmak amacıyla 14-15 Kasım 
2009 tarihlerinde İstanbul'da 
gerçekleştirilecek "TMMOB Ücretli 
ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı" kapsamında 
gerçekleştirilen yerel kurultaylar 
tamamlandı. Yaşanan ekonomik 
krizin mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına yansıması ve bölgesel 
etkilerinin incelenmesi amacıyla, 
Kurultaya hazırlık çerçevesinde 
Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Samsun ve 
Zonguldak'ta yerel kurultaylar 
düzenlendi.
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BAKIŞ

Özel Sektörümüzün ilk 

müteahitlerinden, oğlu ve torunu 

da ( Zafer ve Alper KAYA ) 

Harita ve Kadastro Mühendisi  

olan, diplomasız hendeseci, 

pirimiz ARSLAN KAYA’yı 17 

Mayıs 2009 günü kaybettik ve 

ertesi günü ailesi, sevenleri ve 

meslektaşlarının oluşturduğu 

büyük katılımla sonsuz 

istirahatgahına uğurladık.

Önce Arslan Bey'in kısa bir yaşam 

öyküsünü aktarayım. Doğumu 

1923, Hopa, Başköy. İlkokulu 

Hopa’da bitiriyor. Fakir bir 

ailenin çocuğu. Okula giderken 

eskimesin diye çarıklarını omzuna 

asıyor. 

EMEKTAR ARSLAN 
KAYA’NIN ARDINDAN                                         
                           
ANDAÇ KAYNAK

1939 yılında, Karadenizlilerin 

bir çoğu gibi çalışmak üzere 

Zonguldak’a gidiyor. Orada 

günlüğü 50 kuruşa bir iş buluyor. 

Orta Okulu terk ediyor. Bu ara 

Maden Şirketinde Jeometri

Yardımcısı aranıldığını işitiyor, 

başvurusu kabul ediliyor, 

haritacılığa böylece adım atmış 

oluyor. 1945 yılında Azize Hanım 

ile evleniyor. Madende çalışırken 

arkadaşları özel bir etüt işi buluyor 

ve Arslan Bey'i de aralarına 

alıyorlar. İzinleri bitip iş bitmeyince 

Arslan Bey işi tamamlayabilmek 

için istifa etmek zorunda kalıyor, 

madene dönmüyor. Değişik 

müteahhitlerle ölçü işleri yapıyor.

İşsiz kaldığı bir ara,  Ankara’da 

rahmetli büyüğümüz Celalettin 

SONGU’nun Sarıyer – Adapazarı-

Kırıkkale Enerji Nakil Hattı Etüt 

işini aldığını öğreniyor. Celalettin 

Bey'e başvuruyor, 1955 yılına 

kadar  birlikte çalışıyorlar. 

Celalettin Bey 1955 yılında 

elindeki işlerini ve alet donanımını 

Arslan Bey'e devrederek Kadastro 

Genel Müdürlüğü Fotogrametri 

Daire Başkanlığında işe başlıyor. 

Arslan KAYA artık harita 

müteahhididir. Arslan KAYA, 

Nazif SOHTAOĞLU ve Turan 

YILMAZ, isimlerinin baş harflerinin 

oluşturduğu ANT Koll. Şirketini 

kurarlar. Şirket, 1972 yılına kadar 

bu isimle pek çok harita işini 

başarı ile yürütür. Arslan Bey, 

şirketin sahibi, büyük ortağıdır. 

Yanındakiler ise değişir durur. 

Kimlerle çalışmaz ki. Nuri BÜLBÜL 

en uzun süreli ortağıdır. Kısa süreli 

isimlerden hatırlayabildiklerim 

Erdal KOÇAK, Yaşar ÖZDEMİR, 

Nevres EREN, Nihat BAÇ 

bunlardandır.  

Benim Arslan Bey'le tanışmam 

1962 yılıdır. Ben İller Bankası 

Antalya Bölge Müdürlüğünde 

kontrol mühendisi idim. Arslan 

Beyler de bu bölgede bir çok 

işler yaptılar. Kendileri ile son 

derece uyumlu çalıştık ve bir 

çok kasabanın harita işini 

tamamladık. Ben 1969 yılında 

Yedek Subaylık görevine gittim, 

1971 yılında dönüşümde (Nuri 

BÜLBÜL ağabeyimizin Almanya’ya 

gitmiş olması nedeniyle) Arslan 

Bey beni yakaladı . ANT KOLL.

ŞTİ.  ismini bir harfini değiştirerek 

AND KOLL. ŞTİ. yaptık. On yıl 

ayrı gayrımız, en ufak sürtüşmemiz 

olmadan irili ufaklı pek çok işi 
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için kurduğu nirengi ağı harita 

literatürüne geçecek nitelikte idi. 

Onun sözlüğünde uydur kaydır 

yoktu. Yanında çalışanlara da 

bunları aşılardı. Asri ÜNSÜR’ün 

ifadesi ile Mühendis – Müteahhit 

Fabrikatörü idi. Yetiştirdiği 

elemanın sayısını hatırlamak zor.  

Oğlu Zafer KAYA ile birlikte baba 

oğul gerek yurt içi ve gerekse 

yurt dışında pek çok işi , pek çok 

ilkleri başardılar. Türkiye’deki 

otoyolların hemen hepsinin harita 

işlerinde bu baba oğlun emeği 

ve başarısı vardır.  2008 Ekim 

ayında Odamız, Mesleğimizde 50 

inci yılını dolduran mühendisler 

için düzenlenen gecede, 

mühendis olmamasına rağmen 

Arslan KAYA’yı da unutmadı. Bir 

kadirşinaslık örneği ile O’nu da 

plaketle onurlandırdı. Rahmetli 

ne kadar sevinmişti, gözleri 

yaşarmıştı. 

Arslan Bey ve eşi Azize Hanım'ın 

önce bir kızları (Sevil), sonra da 

Zafer, Ersin ve Hakan olmak 

üzere 4 evlatları olur. Bunların 

her birinden ikişer olmak üzere 8 

torunları ve Sevil’in çocuklarından 

da torun çocuğu sahibi olurlar . 

Zafer’den torunu Alper de harita 

mühendisidir. Şu an Amerika’da 

hem çalışmakta hem de eğitimini 

sürdürmektedir. Üç kuşak haritacı 

başarı ile tamamladık. Bunları 

saymaya kalksak sayfalar almaz. 

Babasının arzusu üzerine İnşaat 

Mühendisliği eğitimini bırakarak 

Harita Mühendisi olan  büyük 

oğlu sevgili meslektaşımız Zafer 

KAYA askerliğini de bitirmiş birlikte 

çalışmaya başlamıştık. Yıl 1980 

e geldiğinde ki o yıllar harita 

ihalelerinin durma noktasına 

geldiği çok zor günlerdi. Arslan 

Bey'e, bir büronun iki mühendisi 

kaldıramayacağını, artık Zafer 

ile baba oğul çalışmaları zamanı 

geldiğini söyleyerek iznini aldım 

ve kendi büromu kurdum.

Gelelim Arsla KAYA’nın kişiliğine. 

Korkunç bir pratik zekaya 

sahipti. Tanrı vergisi bu yeteneği 

ile karşılaştığı problemlere 

anında çözüm bulurdu. Onun 

yaratılışında durmak dinlenmek 

yoktu.  Birkaç yıl öncesine kadar 

arazi çalışmalarının başında 

olmaya devam etti. Çok iyi bir 

şantiyeci idi. Güçlü ve kuvvetli idi. 

O, ekmeğimizi taban gücüyle, 

emek gücüyle kazandığımız 

günlerde ( NO BİLGİSAYAR, 

NO GPS, NO TOTAL STATION, 

ve hatta  ne doğru dürüst otel, 

lokanta, ulaşım….) günde 18 

saat durmak, yorulmak bilmeden 

koşuştururduk. Çok iyi bir 

nirengici idi.  Ordu iline bağlı 

Sakarlı-Evci kasabaları haritası 

olarak ta ilk olmanın bahtiyarlığını 

yaşamıştır.

Konuşma dilinde Laz aksanını 

tümüyle terk edememişti. Zaman 

zaman bu diliyle de sevecenliğini 

sürdürürdü. Onunla yaşadığım 

bir-iki anektotu aktarayım. Yıl 

1974-75 gibi. Rahmetlinin eski 

bir Moskoviç arabası var. İller 

Bankasından çıktık. Kızılay’a 

büroya döneceğiz. Gençlik Parkı 

Kavşağında U Yapılmaz levhası 

var. Arslan Bey ikazıma rağmen 

U yaptı. Gençlik Parkı önünde 

bekleyen trafik polisi durdurdu ve 

“ U Yapılmaz levhasını görmedin 

mi ?” dedi. Arslan Bey'in yanıtı, 

laz şivesi ile, “ Levhayı cördüm 

de seni cörmedim” idi. Bir iş 

nedeniyle kendisine akıl vermeye 

kalkışana tepkisi ise, “ Akla 

ihtiyacım yok, paran varsa para 

ver. “ olmuştu.  İller Bankası'nda 

kendisini eleştirmeye kalkan genç 

bir bayan arkadaşımıza da “ Kırk 

yıllık müteahhide sevişme öğretme 

! “ deyivermişti.

Hey koca Arslan KAYA, Sultan 

Süleyman’a kalmayan dünya 

sana da kalmadı. Ne mutlu sana 

ve kalanlarına ki, arkandan seni 

rahmetle, özlemle anmayacak hiç 

kimse olmayacak. Işıklar içinde 

yat.
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Temsilciler Toplantısı

Adana Şubemizde 27 Haziran 
2009 tarihinde temsilcilik toplantısı 
yapılmıştır. 

Toplantıya Genel Başkan Ali Fahri 
ÖZTEN, Mustafa ERDOĞAN 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Şubemize bağlı temsilciler 
katılmışlardır.

Toplantının ilk gündemi olan Oda, 
Şube çalışmalarının aktarılması 
kapsamında Şube Başkanımız 
Hasan ZENGİN söz almıştır.

Hasan ZENGİN Şube çalışmalarını 
özetledikten sonra katılımcılardan, 
yerel sorunların çözümüne 
yönelik katkı ve destek beklediğini 
sözlerine eklemiştir.

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN konuşmasında; Suriye 
sınırı boyunca yapılacak mayın 
temizleme faaliyetleri ve ihale 
işlemleri hakkında, kanunlarda 
yapılacak değişiklikler, Kat 
Mülkiyeti Kanunu, 2b Alanları, 
LİHKAB, TOKİ, Özelleştirmeler, 

ADANA

İmar Kanunu, Tapu Planları 
Tüzüğü, TKGM Kadastro Yenileme 
Çalışmaları, Toplulaştırma Tüzüğü, 
BÜHHBÜY, CBS Kongresi, ve 
meslekte son dönemde yaşanılan 
önemli sorunlara değinmiştir.
Sayın ÖZTEN cins Değişikliklerinin 
TKGM.’ ce yapılmayacağını, Yapı 
Kullanım İzin Belgesi süresince 
Yapı Ruhsatı ve Ekleri ile ilgili 
Projelerin uygulanmasında Proje 
Müellifliğinin ve Teknik Uygulama 
Sorumluluğunun bu güne kadar 
büyük mücadelelerle gündeme 
gelen ‘‘Aplikasyon Projesi’’ ve 
Fenni mesuliyet (TUS)’ lara bir 
zorunluluk olduğunun daha iyi 
anlaşıldığını sözlerine eklemiştir.      

Adana Havalimanı  
Hakkında Odamız 
Çalışmaları ve Basın 
Açıklaması
 
Ulaştırma Bakanlığınca yapılan 
bir açıklamada; Uluslararası bir 
bölgesel havaalanının Mersin’e 
yapılacağının bildirilmesi üzerine 
Adana ve Mersin arasında 
‘‘havalimanı’’ tartışmasının 
başladığı bilinmektedir.

Başta Odamız olmak üzere diğer 
meslek odaları olarak Adana 
ile Mersin illeri arasında siyasi 
beklentiler doğrultusunda suni 
gündem yaratılmasını doğru 
bulmuyoruz. 

Gelinen süreçte bu ve benzeri 
yatırımların ülkenin, bölgenin 
ihtiyaçları doğrultusunda, tespit 
edilmesi gerektiğini, bu sürece 
kamuoyunda söz söylemesi 
gerekenlerin dahil edilmesi 
gerektiğini söylemekteyiz.

Adana Havalimanının işlevliğini 
yitirmesi ya da tamamen 
kaldırılmasına paralel olarak 
Mersine Bölgesel havaalanı 
yapılmasının Adana ve Ülke 
ekonomisinde yaratacağı 
kayıplar ilgili disiplinlerce ortaya 
koyulmuştur. HKMO Adana 
Şubemizce yapılan bir çalışmayla 
da alternatif olarak düşünülen 
havaalanı sahalarının mutlak tarım 
ve genellikle bataklık arazi olduğu, 
dolayısıyla yatırım maliyetinin çok 
yüksek olacağı tespit edilmiştir. 

Adana havalimanının işlevliğinin 
ne olacağı, Mersin’e yapılması 
düşünülen bölgesel havaalanı 
faaliyete geçtikten sonra, 1937 
yılında kurulan ve Ülkemizin ilk 
havaalanı olan Adana havalimanı 
muhtemelen atıl durumda 
kalacağı Adana kamuoyunda 
sık sık dile getirilmektedir. 
Bölgesel havaalanı yapıldıktan 
sonra Adana havaalanında yurt 
dışı ve bazı yurt içi seferlerinin 
yapılamayacağı dolayısıyla Adana 
havalimanının atıl konuma itileceği 
hatta kapatılacağı endişesini 
taşımaktayız.
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Yetkililerce, Adana havalimanının 
şehir içerisinde dar bir alanda 
sıkışıp kaldığı genişleme imkanı 
bulunmadığı iddia edilerek 
Mersin’e Bölgesel havaalanı 
yapılmasının planladığı 
söylenmektedir.

Ancak HKMO Adana Şubemizce 
yapılan bazı araştırmalar 
sonucunda mevcut havaalanının 
etrafının Belediyelerce bilerek 
kaçak yapılaşmaya maruz 
bırakıldığı yapılacak yeni 
düzenlemelerle en az Ankara-
Esenboğa havalimanı boyutlarında 
olacağı tespit edilmiştir.(5300 
dönüm)

Ayrıca Adana havalimanının 
uluslararası havalimanı olması 
sebebiyle DHMİ tarafından 
programa alınan mania planının 
ihale süreci kontrollüğü ve kabul 
işlemleri HKMO Adana Şubemizce 
yapılmıştır.

Gelinen süreçte Adana da 
faaliyet gösteren Sivil Toplum 
Örgütleri, Meslek Odaları ile 
birlikte Haziran 1998 den itibaren 
çeşitli çalışmalar (raporlar, basın 
açıklamaları) yapılmaktadır. 
Tüm bu çalışmalarla Adana 
havalimanın atıl duruma 
itilmemesi, genişletilerek çok 
daha işlevsel hale gelmesi 
hedeflenmiştir. 

Aralık, Mart 2008 yerel 
seçimlerinin sürecinde Adana 
havalimanı çevresinde imar 

planında ‘‘Havaalanı Sahası’’ 
olarak ayrılan 630 dönümlük 
alanda kaçak yapılaşmanın 
oluştuğu görülmüştür. Yerel 
seçimler süresinde Belediyelerin 
bu ve benzeri kaçak yapılaşmalara 
bilerek göz yumdukları hatta 
teşvik ettikleri vatandaşlarca dile 
getirilmektedir. Konu HKMO, 

İMO, ŞPO olarak Adana Valimize 

iletilmiş olup Adana Valimiz Sayın 

İlhan ATIŞ’ ın talimatıyla HKMO, 

İMO, ŞPO olarak havalimanında 

tespitler yapılmış, yapılan tespitler 

07.09.2009 tarihinde yapılan 

basın açıklamalarıyla Adana 

kamuoyu ile paylaşılmıştır.
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Adana ‘‘ Kentsel Dönüşüm 
uygulamaları’’

Adana Büyükşehir Belediyesince 
başlatılan Fatih Mahallesi (96.272 
m2) Göl Mahallesi (143.976 m2) 
Sinanpaşa Mahallesi (130.218 
m2) uygulamaları son günlerde 
kamuoyunu meşgul etmektedir. 
Konu hakkında tüm kamuoyunun 
da bilgi kirliliği olduğu 
bilinmektedir.

Kentsel dönüşüm alanlarında 
yaşanan vatandaşlarımızın 
büyük bir bölümü bu çalışmalar 
sonucunda mağdur olacakları, 
yerlerinden yurtlarından 
uzaklaştırılacakları endişelerini 
yaşamaktadırlar.
Adana Büyükşehir Belediyesinin 
‘‘Kentsel Dönüşüm Uygulaması’’ 
yaptığı Sinanpaşa Mahallesi 
sakinlerinden bir grup 

vatandaşımız HKMO Adana 
Şubemizi ziyaret etmişlerdir. 
Sinanpaşa Mahallesi temsilcileriyle 
yapılan görüşmede kendilerinden, 
yapılan uygulamalar hakkında 
bilgiler alınmış Odamızın 
‘‘Kentsel Dönüşüme’’ bakışı, 
ülkemizde yapılan uygulamalar ve 
Adana’ da yapılması gerekenler 
hakkında görüşlerimiz de 
Sinanpaşa Mahallesi temsilcilerine 
iletilmiştir. Görüşme sonunda bu 

uygulamanın sadece Odamızı 
ilgilendirmediği, İMO, ŞPO ve 
M.O odası temsilcilerinin de 
hazır bulunduğu bir toplantıyla 
konunun daha iyi anlaşılacağı, 
çözüm için yapılacak çalışmaların 
daha verimli olacağı vatandaşlara 
iletilmiştir.

Adana’da sürdürülen Kentsel 
Dönüşüm çalışmaları sürecine 
katkı koymak vatandaşların 
endişelerinin ne olduğunu 
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öğrenmek ve ‘‘Kentsel dönüşüm’’ 
çalışmalarını olması gereken 
zeminde yürümesini sağlamak 
amacıyla 02.09.2009 tarihinde 
HKMO, ŞPO, İMO, MO ve 
Sinanpaşa Mahallesinde yaşayan 
vatandaşların katılımıyla bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
öncelikle vatandaşlar dinlenmiştir. 
Oda temsilcilerinin konuya 
yönelik açıklamalarından sonra, 
katılımcılara Kentsel Dönüşüm 
Çalışmalarının takipçisi olacağımız 
söylenmiştir. Toplantı sonunda 
ilgili Belediyelere yazı yazılarak 
uygulamalar hakkında bilgi 
alınması, alınan bu bilgilerden 
sonra sürecin sağlıklı takip 
edilmesi kararı alınmıştır. 
Alınan karar gereğince ilgili 4 
oda  olarak (HKMO, ŞPO, İMO, 
MO) Belediyelere yazı yazılmıştır. 
Yazmış olduğunuz yazıya istinaden 
Adana Büyükşehir Belediyesinin 
daveti üzerine 20.09.2009 
tarihinde ilgili 4 oda temsilcileri ve 
Kentsel dönüşüm uygulamasından 
sorumlu Belediye yetkileriyle bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
Kentsel Dönüşüm çalışmaları 
hakkında bilgiler alınmış olup 
HKMO Adana Şubesi olarak 
yapılan uygulamanın kamu lehine 
olması gerektiği, vatandaşların 
mağdur edilmemesi gerektiği, 
sorun çözelim derken daha büyük 
sorunların yaratılmaması gerektiği 
görüşlerimiz dile getirilmiştir. 
Sonuçta uygulamanın tüm 
aşamalarında Belediyelere ve 
vatandaşlara yardımcı olacağımız 
katılımcılarla paylaşılmıştır.

Kentsel Dönüşüm 
Uygulamaları Hakkında 
Basın Açıklaması Yapıldı 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Adana Şubesi, İnşaat 
Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 
Mimarlar Odası Adana Şubesi ve 
Şehir Plancıları Odası Çukurova 
Şubesi tarafından ortaklaşa  basın 
açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında özetle; 
kentsel dönüşüm uygulamaları 
50’lerde Amerika ve Japonya’da 
da kentlerin yenilenmesi amacıyla 
başlamış ülkemizde ise ilk kez 
2004 yılı Mayıs ayında söz 
edilmiştir. Özellikle Ankara, 
İstanbul, Bursa ve Trabzon'da 
önemli kentsel dönüşüm projeleri 
uygulandığı, dünyada gelişmiş 
ülkelerdeki kentsel dönüşüm 
projeleri incelendiğinde buralarda 
halkın projeye başından sonuna 
kadar katıldığı, ülkemizde 
bazı örnekler hariç katılımın 
başlangıç aşamasından öteye 
götürülmediği görülmektedir.  
Gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların 
temelinde dönüşüm alanlarında 
yaşayanların mağdur edilmedikleri, 
oluşan rantların ise kente 
aktarıldığı ifade edilmiştir.

Gelinen süreçte, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanlığınca Fatih 
Mahallesinde 96.272m2,  Göl 
Mahallesinde 143.976m2, 
Sinanpaşa Mahallesinde 3 etaptan 
oluşan toplam 130.318m2, 
sahada Kentsel Dönüşüm 
çalışmalarına başlanıldığı, Kentsel 

Dönüşüm uygulanacak mahallerde 
yaşayan vatandaşlarımız kentsel 
dönüşüm çalışmalarından mağdur 
olacakları endişesiyle ilgili İnşaat, 
Harita, Şehir Plancılar ve Mimarlar 
Odalarına başvurduğu ve gelinen 
süreçte, Kentsel Dönüşüm 
çalışmaları başlatılan Sinanpaşa 
Mahallesi sakinleri kendi istekleri 
doğrultusunda 7 Eylül 2009 
tarihinde TMMOB'a bağlı 4 
Meslek Odası Yöneticileri (İMO, 
HKMO, ŞPO, MO) ile İnşaat 
Mühendisleri Odasında bir toplantı 
yapmışlar ve endişelerini dile 
getirmişlerdir. Adana’nın geleceği 
için son derece önemli olan bu 
çalışmaların, geniş kamuoyu 
desteğine kavuşturulması isteniliyor 
ise, Adana’da yaşayanların 
üzerinde “kapalı kapılar arkasında 
rant paylaşımı yapılıyor” izlenimi 
bırakılmamalıdır.

Bu dileklerimizi büyükşehir ve 
ilçe belediyelerine yazı ile ileterek 
kendilerinden sürecin takibi ve 
katılım için bilgilendirme toplantısı 
talep edilmiştir.
TMMOB’ bağlı Meslek Odaları 
olarak;
• Sermaye için kamu eliyle yeni 
talan alanlarının yaratılmasına,
• Bütüncül planlama yerine 
parçacı planlama anlayışına,
• Kamu yetkilerine özel sektörün 
ortak edilmesine,
• İskan politikalarının stratejik 
alanlarda piyasaya terk edilmesine
olan karşı duruşumuzun süreceği 
belirtilerek basın açıklaması 
sonlandırıldı. 
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HKMO Adana Şube, İMO 
Adana Şube, Mimarlar 
Odası Adana Şube ve ŞPO 
Çukurova Şubesinden 
Ortaklaşa Basın Açıklaması

“Adana, Beceriksiz Politikacıları 
Yüzünden Ulusal ve Kentsel 
Gelişme Liginde Her Yıl Bir Küme 
Daha Alta Düşüyor.”

“Adananın Tarım ve 
Sanayileşmedeki Gerilemesi, 
Dünyaya Açılan Penceremiz 
Şakirpaşa Havalimanının 
Taşınması İle Daha da Artacak.”

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Adana Şubesi, İnşaat 
Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 
Mimarlar Odası Adana Şubesi ve 
Şehir Plancıları Odası Çukurova 
Şubesi tarafından ortaklaşa  basın 
açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında özetle; Adana 
ve Mersin arasında yıllardır süren 
“havalimanı tartışması”na “Kuru 
Sıkı” atışlarla karşı çıkar gözüken 
belediyelerimiz, havalimanı 
etrafındaki kaçak yapılaşmaya 
kısa vadeli siyasal çıkarları uğruna 
bilinçli olarak göz yumarak, 
gerçekte, havalimanının taşınması 
için kurulan değirmene su 
taşımakta olduğu ifade edilmiştir. 

Kentimizin en önemli 
problemlerinden biri olan kaçak 
yapılaşma, yalnızca verimli tarım 
arazilerinin yok olmasına ve çarpık 
kentleşmeye neden olmamaktadır. 
Kaçak yapılaşmanın bugün; Adana 

ve Mersin kentleri arasındaki en 
ciddi tartışma konularının başında 
yer alan Şakirpaşa Havalimanı’nın 
taşınmasını savunanların da en 
temel dayanağını oluşturduğu 
belirtildi.

Mevcut arazi ve ev sahipleri ise 
mağdur edilmeden isteyen halen 
atıl duran TOKİ veya Deprem 
Evleri’nde isteyen de aynı bölgede 
acilen hazırlanacak bir “Kentsel 
Dönüşüm Projesi” ile uygun yerlere 
taşınmalıdır.

Bu şekilde elde edilecek arazinin 
bir bölümü mevcut havalimanının 
genişletilmesi için kullanılmalı, 
geriye kalan bölümü ise aktif yeşil 
alan olarak düzenlenerek kentlinin 
kullanımına açılmalıdır.

Havalimanının taşınması ile ilgili 
tartışmalar yapılırken özellikle 
kamuoyuna unutturulan bölgenin 
demografik verileri, ekonomik 
faaliyetleri, gelişimine yönelik 
öngörüler, arazi özellikleri, ulaşım 
biçimleri, fiziki kısıtlamalar, 
kamulaştırma ihtiyaçları ve tahmini 
inşaat maliyetleri gibi bilimsel ve 
ekonomik değerler göz önüne 
alınmalıdır. 

Ayrıca, mevcut havalimanını 
geliştirmek yerine başka bir yere 
yenisini yapmanın en az en az 6 
milyar dolar maliyeti olacağı da 
gözden kaçırılmamalıdır.

Üstelik, eğer ileride gerekli 
olacaksa bu yeni havalimanı 
yerinin Adana’nın batısında değil 

mevcut kara ve demiryolları ile 
otoyol akslarının kesiştiği ve de 
yakın gelecekte hızla gelişecek 
Ceyhan-Yumurtalık Dünya Enerji 
Koridoruna yakın konumda olan 
doğu kesimlerinde aranması daha 
doğrudur. 

Çünkü, hem Çukurovanın coğrafi 
merkezine hem de Türkiye’nin en 
büyük Organize Sanayi Bölgesine 
yakın olduğu basın açıklamasında 
ifade edildi.
   
Kent Konseyi Toplantısı       

Odamızın Kurumlar Kurulu 
üyesi olarak bulunduğu Adana 
Kent Konseyi Toplantısı 20 Ekim 
günü Adana Seyhan otelinde 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 
Adana Taşköprünün trafiğe 
açılması ve Adana’ nın sağlıklı 
gelişmesini engelleyen tarım 
alanlarını tehdit eden boyutlara 
varan kaçak yapılaşma sorunu 
gündeme alınış ve tartışılmıştır.
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İlk gündem maddesi olan ‘‘ Adana 
Taşköprünün trafiğe açılması 
hakkında TMMOB ve bağlı 
odalar olarak 1700 yıllık geçmişi 
olan Taşköprünün dünyanın 
en önemli tarihi yapıtlarından 
birisi olması sebebiyle trafiğe 
açılması ve korunması gerektiğini 
yönünde açıklamalar yapmışlardır. 
Tartışmalar sonucunda oy birliği 
ile Taşköprünün trafiğe açılmaması 
kararı alınmıştır. 
Toplantının 2. gündeminde 
konu olan ‘‘Kaçak yapılar’’ 
konusunda Şb. Başkanımız Hasan 
ZENGİN Adana’ daki kaçak 
yapılaşma süreçlerini, özellikle 
havaalanı civarında yapılan kaçak 
yapılaşmayı katılımcılara görsel bir 
sunumla anlatmıştır.
Şube Başkanımız Odamızın 
kaçak yapılaşmaya olan 
bakışını dile getirerek öncelikle 
kaçak yapılaşmayı oluşturan 
durumların ortadan kaldırılması 
gerektiğini özellikle yerel ve 
yerel seçim dönemlerinde 
kaçak yapılara Belediyelerin 
oy uğruna göz yumduğu hatta 
teşvik edildiği sonunda bu kaçak 
yapılara Belediyelerin tüm alt 
yapı hizmetlerinin götürüldüğü 
örneklerle katılımcılara 
anlatılmıştır.   

Şube Binamız Restore Edildi

2000 yılından beri hizmet gören 
şube binamız restore edilerek daha 

işlevsel hale getirilmiştir. Şube 
hizmet binamız 24 Ekim Cumartesi 
günü yapılan bir açılış töreniyle 
faaliyete geçirilmiştir. Büro açılış 
törenine Belediye başkanlarımız, 
meslektaşlarımız, TMMOB'a bağlı 
meslek odalarının temsilcileri 
davet edilmiştir. Davetimizi 
kırmayarak törene katılan 

Çukurova Belediye Başkanı Sayın 
Yıldıray ARIKAN’a meslek Odaları 
temsilcilerine meslektaşlarımıza 
ve misafirlerimize teşekkür ederiz. 
Restore edilen Şube hizmet 
binamız ile daha verimli hizmetler 
sunulacağını düşünüyoruz.

Tapu ve Kadastro  Bölge  
Müdürümüzün Gaziantep 
İl Temsilciliğimize Yapmış 
Olduğu Veda Ziyareti

Tapu ve Kadastro XIII. 
Bölge Müdürlüğü'nden XXI. 
Bölge Müdürlüğü'ne atanan 
meslektaşımız Sayın Cengiz 
YILDIRIM 16.09.2009 tarihinde 
Gaziantep İl Temsilciliğimize veda 
ziyaretinde bulunmuştur.  Sayın 
YILDIRIM ziyaretinde üyelerimize; 
XXIII. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
yapılan çalışmaları anlatmış 
ve bu çalışmalara katkı koyan 
meslektaşlarımıza teşekkür etmiştir. 

Gaziantep İl Temsilcimiz Eray 
YILDIZ’da Sayın YILDIRIM’ın 
çalışma süresi boyunca 
kapısının herkese açık olduğunu 
gözlemlediklerini, bununla beraber 
meslaktaşlarımızın yaşamış 
oldukları sorunların çözümünde 
her zaman yardımcı olduğunu 
belirterek, temsilcilik büromuzun 
açılış çalışmaları sırasında fikir 
ve desteklerini hiç esirgemeden 
yapmış olduğu katkılardan 
bahsederek, XIII.Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde yapmış olduğu 
çalışmalardan dolayı Odamız 
adına teşekkür etmiştir. 
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ANKARA

TMMOB Ücretli Çalışan ve 
İşsiz Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Kurultayı’na 
Yönelik Birim Temsilcileri 
Bilgilendirme Toplantıları 
Yapılıyor 

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve 
şehir plancıların çalışma yaşamında 
karşılaştığı sorunların tespiti, tanımı 
ve çözüm yollarının tartışılması, 
krizin çalışanlara, mühendis, 
mimar ve şehir plancılarına 
yansıması, sektörel ve bölgesel 
etkilerin incelenmesi, TMMOB 
örgütlülüğünün yaygınlaştırılması, 
etkinleştirilmesi, kamu ve özel 
sektördeki ücretli mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının 
sendikalaşması konusunda 
duyarlılık yaratılması amacıyla 
TMMOB 40. Olağan Genel 
Kurulunda, TMMOB ÜCRETLİ 
ÇALIŞAN VE İŞSİZ MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
KURULTAYI düzenlenmesine 
karar verilmiş ve Kurultay 
Düzenleme Kurulu tarafından da 
9 ilde İl Koordinasyon Kurulları 
öncülüğünde bölgesel kurultaylar 
düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bileşeni olduğumuz Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından 
bölgesel kurultaya hazırlık amaçlı 
27-28 Haziran 2009 tarihlerinde 
Eskişehir, Afyonkarahisar ve 
Konya‘da TMMOB‘a bağlı oda 

birim temsilcilerinin katılımı 
ile yapılan toplantılara katılım 
sağlanmıştır.

Düzenlenen toplantılarda,

• Odaların işsiz mühendis, mimar 
ve şehir plancılarına yönelik yeni 
politikalar geliştirmesi gerektiği, 

• Küresel kriz sürecinde 
TMMOB‘nin daha etkin 
çalışmalar yapması, 

• Üniversite öğrencilerinin büyük 
bir bölümünün kriz nedeniyle 
işsizlik kaygısı taşıdığı 

• Sorunların tespitinden öte 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
gerektiği, 

• İşsiz kalan mühendis, mimar ve 
şehir plâncılarının işsiz kalmaları 
durumunda haklarını aramaları 
için Odalar tarafından çalışmalar 
yürütülmesi gerektiği, 

• Gençleri Oda organlarında yer 
almasına çalışılması gerektiği, 

• Oda yaz kamplarının örgütlülük 
açısından önemli olduğu, 

• Kamuda ciddi bir daralmanın söz 
konusu olduğu, 

• Mühendis, mimar ve şehir 
plâncılarının kamuda çalışmak 

için çeşitli sınavlara girmek 
zorunda kaldıkları, 

• Özel sektörde ücretlerin çok 
düşük olduğu, 

• Üniversitelerde nitelikli mühendis, 
mimar ve şehir plancılara yönelik 
eğitim verilemediği, 

• Yeni kurulan üniversitelerde 
eğitimin kalitesizleştiği, verilen 
eğitimin sorgulanması gerektiği, 
yeterli koşullara sahip olmayan 
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültelerinin kapatılması ya 
da kontenjanlarının azaltılması 
gerektiği, 

• Emekli mühendis, mimar, şehir 
plâncılarının çalışma yaşamına 
geri dönmelerinden dolayı yeni 
mezunların önünün tıkandığı ve 
iş bulmakta zorlandıkları, 

• iş ücretleri belirlenirken Oda 
ücretlerinin baz alınması 
gerektiği bunun yasalarda 
belirtildiği, 

56 Kasım 2009



• Kamuda ve özelde çalışanların 
aldığı ücretler arasında büyük 
farklılıklar bulunduğu, 

• Sözleşmeli çalışanların çalışma 
saatlerinin esnek olduğu, 

• Yaşanan sıkıntıların temelinin 
kapitalizme dayandığı, 

• Yetki yasalarının yeniden gözden 
geçirilmesinin gerekliliği, 

• Ücretli çalışan mühendisler için 
temel sorununun işsizlik ve iş 
güvencesizliği olduğu, 

 dile getirilerek, her ilde 
yerel sorunlar göz önünde 
bulundurularak forum ve 
panellerin düzenlenebilineceği 
kararlaştırıldı. 

Sivas Katliamı Lanetlendi

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas 
Madımak Oteli'nde yakılarak 
katledilen 37 aydın ülkenin birçok 
yerinde olduğu gibi, Ankara'da da 
Kolej Meydanında düzenlenen " 
Madımak Müze Olacak" mitingiyle 
anıldı ve yapılan katliam lanetlendi. 

Mitinge; Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği, Kızılırmak Yerel Dernekler 
Federasyonu, TMMOB başta olmak 
üzere siyasi partiler, demokratik 
kitle örgütleri üyesi çok sayıda kişi 
katıldı.

Toros Sokak'ta toplanılarak miting 
alanına yürüyüşe geçen katılımcılar, 
yol boyunca "Sivas'ı unutma, 
unutturma", "Devletin alevisi 

olmayacağız", "Madımak müze 
olacak" sloganları attılar.

Mitingde tertip komitesi adına 
konuşan Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği Genel Sekreteri Kemal 
BÜLBÜL; 12 Eylül Darbesini 
gerçekleştiren zihniyetlerin 1993'te 
Sivas'ta aydınları yaktığını, 
alevi açılımları ile Alevilerin 
kandırılamayacağını,  zorunlu din 
derslerinin ve Diyanet İşlerinin 
kaldırılması gerektiğini, Alevilerin 
köylerine cami yapılmaması 
gerektiğini belirti.

Sivas katliamında ölenlerin aileleri 
adına konuşan Şehriban METİN de 
Madımak Otelinin "Utanç Müzesi" 
olması için mücadelelerine devam 
edeceklerini belirterek, hükümetin 
sözde alevi açılımlarını eleştirdi.

Miting,  sanatçı Ali ASKER'in verdiği 
konserle sona erdi.

Teoman Öztürk Anıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği‘nin (TMMOB) 1973- 1980 
yılları arasında başkanlığını yapan, 
mühendis-mimar hareketinin 
toplumcu bir çizgiye sahip 
olmasında önderlik eden Teoman 
ÖZTÜRK, aramızdan ayrılışının 
15‘inci yılında 11 Temmuz 2009 
cumartesi günü düzenlenen bir dizi 
etkinliklerle anıldı.

İlk olarak Teoman ÖZTÜRK‘ün 
Karşıyaka mezarlığında bulunan 
anıt mezarında bir tören 
düzenlendi. Törene, TMMOB 
Yönetim Kurulu üyeleri, Odaların 
Genel Merkez ve Şube Yönetim 
Kurulları ile üyeler katıldı. Törenin 
başlangıcında yapılan saygı 
duruşunun ardından, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI, Teoman ÖZTÜRK‘ün 
mücadele arkadaşları Haydar 
İLKER, Ömür YENEL ve Hüseyin 
YEŞİL birer konuşma yaptılar.

Teoman ÖZTÜRK‘ün anıt mezarı 
başında yapılan anma töreninde, 
Birlik Başkanımız Sayın SOĞANCI; 
1954 yılında kurulan TMMOB‘nin 
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 dile 
getirdi. Sayın SOĞANCI, "Sevgili 
Başkanımızın, başkanlık yaptığı 
1973- 80 yılları arasına denk gelen 
o dönemde çizdiği yol haritasının, 
bugün TMMOB‘un yol haritası 
olduğunu söyledi.

SOĞANCI, 2004 yılında TMMOB 
tarafından Teoman ÖZTÜRK 
anısına yayımlanan "Bir Döneme 
Tanıklık: Teoman ÖZTÜRK" 
kitabının, TMMOB içinde faaliyet 
göstermek isteyen, yüreği insandan 
ve emekten yana atan mühendis 
ve mimarların "başucu kitabı" 
olduğunu vurguladı.
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sözlerine atıfta bulunarak, şunları 
söyledi. "Küçük burjuva sınıflarının 
TMMOB‘nin yerine getirmesi 
gerektiği görevlere mutlaka 
ayak bağı olmaya çalışacağını, 
ama inançlı ve kararlı mücadele 
arkadaşlarımın bunları yenerek 
başarıya ulaşacaklarına ve 
TMMOB‘yi bu günlerden daha 

üst düzeylere çıkartacaklarına 
inanıyorum. Böylelikle Türkiye 
devrimci hareketine mütevazı ama 
önemli katkılarda bulunacağımız 
açıktır. Gelecek günler mutlaka 
aydınlık olacaktır. Yaşasın başta işçi 
sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin 
sürdürdüğü ve mutlaka başarıya 
ulaşacak olan bağımsızlık ve 
demokrasi mücadelesi. Yaşasın 
bu yolda kendilerine düşen bu 
görevleri güçlendirerek sürdüren 
mühendis ve mimarlar. Yaşasın 
TMMOB."

SOĞANCI konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı.

"Herkes bilmelidir ki, 1970‘lerden 
beri sürdürülen bu onurlu yürüyüş 
ve dik duruşla TMMOB, sinmeden, 
korkmadan, geri adım atmadan 
temel hak ve özgürlüklere sahip 
çıkacaktır. Biz bu bayrağı bizden 
öncekilerden devraldık, bizden 
sonrakilere de onurla devredeceğiz. 
Bunu herkes böyle bilsin."

Etkinlik, sahne alan sanatçı Ahu 
SAĞLAM‘ın şarkıları ve Teoman 
ÖZTÜRK anısına hazırlanan 
slayt gösterisi ile devam etti. 
Prof. Dr. Korkut BORATAV, Prof. 
Dr. İşaya ÜŞÜR ve Prof. Dr. 
Aziz KONUKMAN‘ın panelist 
olarak katıldıkları "Kapitalist 
Küreselleşmenin Küresel Krizi" adlı 
panelle anma programı sona erdi.

Yenimahalle Belediye 
Başkanlığı Ziyaret Edildi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
YAŞAR, Belediye Başkan Yarımcısı 
Hakan AÇIL ve Belediyede çalışan 
meslektaşlarımız, 24 Temmuz Cuma 
günü, Şube Başkanımız Doç. Dr. 
Halil AKDENİZ Şube Saymanımız 
Rabia SATIR, Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Asude ERÇİN ve Tamer 
FİDAN tarafından ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Sayın Fethi 
YAŞAR'la yapılan görüşmede, Şube 
Başkanımız Sayın Doç. Dr. Halil  
AKDENİZ, Odamızın; Anayasanın 
135. Maddesi ve 6235 sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) Yasası ile meslek 
mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak, birbirleri ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek disiplinini ve ahlakını 

Daha sonra söz alan Teoman 
ÖZTÜRK‘ün mücadele 
arkadaşlarından Haydar İLKER, 
Ömür YENEL ve Hüseyin YEŞİL de 
konuşmalarında, Sayın ÖZTÜRK‘ün 
sadece TMMOB içinde değil 
yirminin üzerinde örgütte bu ülkenin 
çıkarları için mücadele ettiğini, 
demokrat devrimci grupların 
ÖZTÜRK‘ün etrafında birleştiklerini 
belirttiler.

Tekrar söz alan Mehmet SOĞANCI, 
Teoman ÖZTÜRK‘ün kızı Elif 
tarafından Sayın ÖZTÜRK için 
kaleme alınan şiiri okudu ve tören, 
Teoman ÖZTÜRK‘ün anıt mezarına 
karanfillerin konulmasının ardından 
sona erdi.

Daha sonra, İnnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman ÖZTÜRK 
Salonunda, Sayın Başkan‘ın anısına 
ikinci bir etkinlik düzenlendi. 
TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk Salonu‘nda 
gerçekleştirilen ikinci anma 
etkinliğinin açılışında TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI, "Sevgili başkanımızın 
anma gününde yine birlikteyiz, 
sevgili başkanımızla yine bir 
aradayız" diyerek sözlerine başladı.

SOĞANCI konuşmasının 
devamında Teoman ÖZTÜRK‘ün 
TMMOB 25. Genel Kurulu‘ndaki 
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korumak, kamunun ve ülke 
çıkarlarının korunmasında gerekli 
gördüğü bütün teşebbüs ve 
faaliyetlerde bulunmak amacıyla 
kurulan kamu niteliğinde bir meslek 
kuruluşu olduğunu belirtti.

Sayın AKDENİZ, siyasetle iç içe 
olan, siyasi yaşamında farklı 
görevlerde bulunan, yerel yönetim 
anlayışını bilen, toplumcu bir yapıya 
sahip, belediye başkanı ve belediye 
meclisinin seçilmiş olmasından 
dolayı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Olarak memnun olduğumuzu 
söyledi.

Sayın AKDENİZ ayrıca, mevcut 
yasal mevzuat çerçevesinde, 
HKMO Ankara Şubesi olarak, yerel 
yönetimlerde bizlere de önemli 
görevler düştüğü bilincinde olarak, 
5393 Sayılı Belediye Kanununun; 
24. maddesine göre oluşturulacak 
İhtisas Komisyonlarına, 41. 
maddesine göre Stratejik planın 
hazırlanmasına, 69. maddesine 
göre gerçekleştirilecek Arsa ve 
Konut Üretimine, 73. maddesine 
göre yapılacak Kentsel Dönüşüm 
ve Gelişim Projelerine, 75. madde 
doğrultusunda önerilecek ortak 
hizmet projelerine ve 76. maddeye 
göre oluşturulacak Kent Konseyi 
faaliyetlerine etkili ve verimli 
biçimde katılım ve katkı sağlamaya 
hazır olduğumuzu vurguladı.
Yapılan görüşmede Yenimahalle 

Belediye sınırları içerisinde yaşanan 
bazı mesleki sorunlarda şöyle 
sıralanmıştır:

• Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliğinin gereği yerine 
getirilmediği, 

• Teknik Uygulama 
Sorumluluğu(TUS)'nun 
uygulanmadığı, 

• Parsel ve bina aplikasyonları ile 
tescile konu olan bazı Harita 
Mühendislik çalışmalarının 
Belediye ve/veya kamuda çalışan 
kişiler tarafından yapıldığı, 

• Halihazır Haritaların çok eski 
olduğu ve mevcut durumu 
yansıtmadığı,  bu nedenle de 
imar uygulamalarında özellikle 
köylerdeki köy yerleşim yerlerinin 
planlarının uygulanmasında bir 
çok konutun yollara veya kamu 
alanlarına isabet ettiği, 

• İmar planları çok sık revize 
edilerek rant sağlandığı, 

• İmar uygulamalarının asıl 
amacının, uygulama bölgesi 
içerisindeki arsa ve arazilerin 
eşitlik ilkesi çerçevesinde kamu 
ve toplum yararına düzenlenmesi 
olduğu halde, yapılan imar 
uygulamalarında bazı parsellerin, 
mevcut yerinden 3500 m 
mesafeye kadar başka bir yerden 
verilerek (Ankara Gezgin Konut 
Yapı Kooperatifi) kimilerine rant 
sağlanırken, diğer kişilerin ve/
veya kamunun zarara uğratıldığı.

Belediye Başkanı Sayın Fethi 
YAŞAR, yapılan ziyaretten dolayı 
çok memnun olduklarını, önceki 
dönemdeki belediye yönetiminden 
kalma problemleri toplum yararına 
çözmeye çalıştıklarını, çalışmaları 
halkın sesine kulak vererek 
yürüttüklerini, meslek odaları 
ve sivil toplum kuruluşlarının 
görüş, öneri ve katkılarına açık 

olduklarını ve birlikte çalışmalar 
yürütmeye hazır olduklarını, 
Belediye sınırları içerisinde yaşanan 
sorunların birçoğunun önceki 
döneme ait olduğunu ve ancak 
çözebileceklerini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan 
AÇIL'la yapılan görüşmede, 
Belediye sınırları içerisinde yaşanan 
mesleki sorunlar ve belediyeden 
beklentiler tekrar aktarılarak, 
sorunların çözülmesi ve taleplerin 
karşılanması konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Sayın 
AÇIL, Kadastro Kanununun 41. 
Maddesine ilişkin yaşadıkları 
sorunları aktararak bu konu 
hakkında Şubemizden yardım 
talebinde bulundu.

Belediye bünyesinde çalışan 
meslektaşlarımızla yapılan 
görüşmede; meslektaşlarımızın 
çalışma koşulları, yaşadıkları 
sorunlar ve bu sorunların çözümü 
konusunda fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Başta Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi YAŞAR olmak 
üzere, Yenimahalle Belediyesine 
toplumumuz, mesleğimiz ve 
meslektaşlarımızın yararına 
gerçekleştirilen ziyaretteki 
konukseverlikleri için teşekkür 
ederiz.
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Harita Mühendisliği 
Bilgilendirme Toplantıları 
Yapıldı

Üniversite sınavında başarılı 
olan öğrencilere yönelik olarak, 
Harita Mühendisliğini tanıtmak, 
öğrencilerin tercihine yardımcı 
olmak amacıyla 20-31 Temmuz 
2009 tarihlerinde dershanelerde 
bilgilendirme toplantıları 
yapılmıştır.  Söz konusu faaliyet 
Şube Başkanımız Doç. Dr. Halil 
AKDENİZ ve Özkan YILMAZ 
tarafından dershanelere gidilerek 
gerçekleştirilmiştir. Özel Seviye 
Dergisi Dershanesi ve Özel Sınav 
Dergisi Dershanesinde toplantılar 
yapılmış, diğerlerinde rehber 
öğretmenler aracılığıyla öğrencilere 
ulaşılmıştır. 

Düzenlenen Bilgilendirme 
Toplantılarında;

• Mühendislik Kavramı, 
• Mühendislerin amaçları, 
• Harita Mühendisliğinin dünü ve 

bugünü, 
• Harita Mühendislerinin çalışma 

alanları ve koşulları, 
• Harita Mühendislerinin sosyal ve 

ekonomik durumu, 
• Harita Mühendisliğinin diğer 

disiplinlerle ilişkisi ve geleceği, 
• Harita Mühendisliği eğitimi veren 

üniversiteler, 
• Kimlerin Harita Mühendisliğine 

yatkın olduğu, 
• Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası(HKMO)‘nın görevleri ve 
faaliyetleri, 

• HKMO‘nun üniversitelerle ve 
öğrencilerle ilişkileri,

konularında öğrencilere, 
velilere ve rehber öğretmenlere 
bilgilendirmelerde bulunularak, 
soruları cevaplandırıldı.
Üniversite adayı öğrencilere, 
istedikleri bölümlere girerek başarılı 
bir öğrenim hayatı dileriz. Ayrıca 
HKMO Ankara Şubesine, bu 
faaliyetlerinde kolaylık gösteren ve 
destek veren dershane yöneticileri 
ile rehber öğretmenlere teşekkür 
ederiz. 

TMMOB Ücretli ve İşsiz 
Mühendis Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı Kanal 
B’de Masaya Yatırıldı

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis 
Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı 
ve Ankara’da düzenlenecek olan 
Ankara Bölgesel Kurultayı, 15 
Ağustos 2009 Cumartesi günü 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu bileşenlerinin katılımı ile 
Kanal B televizyonun da yayınlanan 
Genç Düşünce programında 
masaya yatırıldı.

Programa Şubemiz adına Özkan 
YILMAZ, Elektrik Mühendisleri 

kapsamında, 9 ilde düzenlenen 
toplantılarda dile getirilen ve o iller 
özelindeki sorunlar, çalışmaları 
devam eden ve gerçekleştirilen 
atölye çalışmaları, gerçekleştirilecek 
olan işyeri toplantıları hakkında 
bilgi verdi.
Sayın Nihal YAVUZ; 10 yıl önce 
meydana gelen ve tedbirsizlik 
ve ihmaller sonucu onbinlerce 
vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 
onbinlercesinin evsiz kaldığı 17 
Ağustos Depreminden sonrada 
gerekli önlemlerin alınmayarak, 
adeta yeni felaketlere zemin 
hazırlandığını belirtti. Sayın YAVUZ 
konuşmasının devamında, işsizlik 
oranları, eğitim sorunu konularında 
görüşlerini aktardı.

Sayın Kemal Zeki TAYDAŞ; ülke 
planlaması yapılmaksızın işsizliği 
3-5 yıl daha ertelemek amaçlı 
teknik altyapısı, donanımı, 
laboratuarı, akademisyeni eksik 

Odası Ankara Şube Yazmanı 
Ömürhan SOYSAL, Jeofizik 
Mühendisleri Odası üyesi Nihal 
YAVUZ, Gıda Mühendisleri Odası 
Yazmanı Kemal Zeki TAYDAŞ, 
Mimarlar Odası Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim UYSAL 
ve Kimya Mühendisleri Odası 
Ankara Şube Üyesi Süleyman 
POLAT katıldılar. 
Sayın Ömürhan SOYSAL, 
programda; Bölgesel Kurultay 
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bir şekilde açılan yeni üniversiteler, 
bölümler ve ikinci öğretimler, 
üniversitelerin giderek ticarethaneye 
çevrilmesi, eğitimin özelleştirilmesi 
ile ilgili eleştiri ve önerilerini 
paylaştı. 

Sayın Özkan YILMAZ programda;   
" Son yıllarda özelleştirme 
faaliyetleri büyük bir hız kazanarak 
her alanda kendini göstermeye 
başlamıştır. Son olarakta insanlar 
özelleştirilmeye "Köleleştirilmeye" 
çalışılmaktadır. İlk olarak Avrupa 
Birliği direktifleri doğrultusunda 
"yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi 
bulmaya aracılık faaliyeti ile 
işgücü piyasası, istihdam ve insan 
kaynaklarına yönelik hizmetlerde 
bulunmaları" amacıyla 2003 yılında 
çalışma yaşamını düzenleyen İş 
Kanununda yapılan değişiklikle ve 
Türkiye İş Kurumu Kanunu ile Özel 
İstihdam Büroları ile "Modern Köle 
Pazarları" kurulmaya başlanmış,  
2008 yılında çıkarılan yönetmelikle 
de çalışma ilkeleri düzenlenmiştir. 

Geçtiğimiz Haziran ayında yine 
bir gece yarısı operasyonu ile 
AK Parti Hükümeti tarafından, 
Modern Köle Pazarlarının yetkilerini 
genişleten ve işçilerin/emekçilerin 
köleleştirilmesini sağlayan bir 
kanun çıkarılmış, her ne hikmetse 
hiçbir kanunu bekletmeksizin 
onaylayan sadece 2009 yılında 
önüne gelen 92 kanunun 90'nını 
onaylayarak yasalaştıran Sayın 
Cumhurbaşkanı, bu kanunun 
Modern Köle pazarları ile ilgili 
bölümünü geri iade etmiştir. Bu 
da işçiler/emekçiler için durumun 
ne kadar vahim olduğunun en iyi 
göstergelerindendir. 

Cumhurbaşkanı iade gerekçesinde; 
"Yapılan düzenleme gerçek 
amacının dışında sonuçlar 

doğurabilecek ve madde 
kapsamındaki işçilerin emeğinin 
istismarı, insan onuruna 
yakışmayan durumların doğması 
gibi Kanunun amaçlamadığı 
olumsuz uygulamalara ve 
çalışma barışının bozulmasına yol 
açılabilecektir" denilmektedir. 

Çıkarılmaya çalışılan yasa ile; 
• İşçiler bu köle pazarlarında, 

kendi rızaları aranmaksızın 
işyerlerine kiralanmayı (satılmayı) 
bekleyecekler,

• Kiralanan bu işçilerin hiçbir 
sorumluluğu işyerlerine ait 
olmayacak,

• Köle pazarları kiralanan her işçi 
başına komisyon alacak,

• İşçiler sosyal haklardan ve 
sendikalar haklardan mahrum 
olacak,

• Sağlık, eğitim ve kültürel 
haklardan yoksun olacak,

Bu şekilde de işçiler/emekçiler tam 
olarak köleleştirilmiş olacaktır.

Kanuna gerekçe olarak gösterilen 
Avrupa Birliği direktiflerine ve bu 
direktiflerin temelini oluşturan 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
sözleşmesinde ise;
• İşçilerden komisyon alınmaması,
• Göçmen işçilerin korunması, 

(Avrupa'da Özel İstihdam 
Büroları özellikle göçmenlere 
istihdam sağlamak amacıyla 
kurulmuştur.)

• Çocuk işçiliğine izin verilmemesi,
• İş sağlığının ve güvenliğinin 

sağlanması,
• Sosyal güvencenin sağlanması,
• İşçilerin çalışacağı işyeri 

hakkında bilgi verilmesi,
gibi hükümleri bulunmaktadır.

Dayanak gösterilen hükümlerle, 
uygulanmak istenilenlerin hiç 
uyuşmadığı ve tam bir köleleştirme 

politikasının izlenmek istenildiği 
ortadadır.

Biz mühendis mimar ve şehir 
plancıları olarak,
• İşten çıkarmaların durdurularak 

yeni istihdam politikalarının 
geliştirilmesi,

• İşçi ve kamu emekçilerinin 
örgütlenme, TİS ve Grev hakkını 
kullanması önündeki tüm 
engellerin kaldırılması,

• Tüm çalışanlara iş güvenceleri 
sağlanması, geçici ve güvencesiz 
çalışma koşullarına son 
verilmesi, 

• İnsanlık dışı bir uygulama olan 
Modern Köle pazarları (Özel 
İstihdam Büroları ) uygulamasının 
kaldırılması,

• İşçilerden/emekçilerden kesilen 
vergilerle oluşturulan, İşsizlik 
Fonunun, işverenlere kaynak 
olarak değil, işsiz kalanların 
insanca yaşayabileceği bir 
seviyeye çıkarılarak işten çıkarılan 
emekçilere kullandırılması, 
gerektiğini savunuyoruz. " dedi.

Sayın Yeşim UYSAL; mühendis, 
mimar ve şehir plancılık 
disiplinlerinin gelişimi ile 
TMMOB'nin kuruluş süreci ve 
sonrası, 80 sonrası mühendis 
mimar ve şehir plancılarının 
uğraşlarının fonksiyonlarının 
değişimi, çalışma koşulları, 
kadınların iş yaşamında 
karşılaştıkları sorunlar,  TMMOB 
Kadın Mühendis Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı ve Ücretli 
Çalışan Mimarlar Kurultayı 
hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sayın Süleyman POLAT'da 
gerçekleştirilen programda; 
ülkemizdeki mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının örgütlenmesi, 
kimya mühendislerin istihdamı, 
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kimya mühendisliği ile ilgili yasal 
düzenlemeler, meslek etiği ve 
etik değerlerin önemi, bilimin 
gelişmesinde önemli bir fonksiyonu 
olan ARGE çalışmalarının önemi 
ve ARGE faaliyetlerinin yetersizliği 
konularında görüşlerini sundu.

Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları 
Sınavı Eğitimi Verildi

HKMO Ankara Şubesi olarak, 
meslektaşlarımızın bilgilerini 
tazelemek, meslek alanımızla ilgili 
yeni gelişmeler hakkında bilgi 
sahibi olabilmeleri, bu bilgileri 
meslek yaşamlarında toplum ve 
kamu yararına kullanabilmeleri 
amacıyla çeşitli faaliyetler 
yürütmekteyiz.

Bu kapsamda, 5368 Sayılı Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Büroları Hakkında Kanun gereğince 
11 Ekim 2009 Pazar günü 
yapılacak olan Lisans Sınavına 
hazırlık amacıyla sınav konularını 

kapsayan eğitim 5-6 ve 12-13 
Eylül 2009 tarihlerinde İnşaat 
Mühendisleri Odası Güney Özcebe 
Salonunda, meslektaşlarımızın 
yoğun katılımı ile verilmiştir.
TKGM Başmüfettişi Hüseyin 
KOÇAK tarafından 5-6 Eylül 2009 
tarihlerinde; 
• Medeni hukuk,
• Kadastro mevzuatı,
• Tapu mevzuatı,
• İmar mevzuatı,
• Kıyı mevzuatı,
• Kamulaştırma mevzuatı,
• Orman mevzuatı,
• Mera mevzuatı,
• Kültür ve tabiat varlıkları 

mevzuatı,

Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Yük. Müh. Atakan SERT tarafından 
12 Eylül 2009 tarihinde, Arazi 
toplulaştırma mevzuatı, 
Yük. Müh. İbrahim KINIK tarafından 
12-13 Eylül 2009 tarihlerinde, 
Harita yapımında uydu tekniklerinin 
kullanılması (BÖHHBÜY 
Yönetmeliğindeki Teknik Esaslar), 
konularında eğitim verilmiştir.
Lisans sınavına girecek olan 
tüm meslektaşlarımıza başarılar 
diler ve eğitime eğitimci olarak 
katkı sağlayan, Hüseyin KOÇAK,  
Atakan SERT ve İbrahim KINIK‘a 
katkılarından dolayı HKMO 
Ankara Şubesi ve üyelerimiz adına 
şükranlarımızı sunarız.

1980‘den Sonra Türkiye‘de 
Sağlık Sektöründe 
Gelişmeler 

Ülkemizde yaşanan ekonomik, 
siyasal, toplumsal ve tüzel 
değişimler, doğrudan ya da 
dolaylı tüm meslektaşlarımızı 
etkilemektedir. Bu nedenle 
HKMO Ankara Şubesi olarak, 
güncel mesleki ve toplumsal 
gelişmeleri takip etmeye ve 
üyelerimizle paylaşmaya büyük 
önem vermekteyiz.Bu paylaşımı 
daha sistemli hale getirmek ve 
üyelerimizle daha sık birlikte olmak 
amacıyla Cumartesi Söyleşilerinin 
ilkini, 26 Eylül 2009 Cumartesi 
günü, Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Başkanı ve Toplum ve Sağlık 
Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur 
HAMZAOĞLU‘nun konuşmacı 
olarak katıldığı "1980‘den Sonra 
Türkiye‘de Sağlık Sektöründe 
Gelişmeler"  konulu söyleşi ile 
başlattık.
Seksenli yıllardan itibaren, 
hem çevre hem de merkez 
kapitalist ülkelerde, sağlık dahil 
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bütün alanlardaki kazanımların 
gerilemesinin altındaki temel neden 
60‘lı yıllarda kendisini belli etmeye 
başlayıp dünyanın tek kutuplu hale 
dönüşmeye başlaması ile birlikte 
iyice hissedilir derecede uygulanan 
neoliberal politikalardır.
Türkiye‘de bu süreç neoliberalizmin 
temsilcileri tarafından, IMF‘nin 
direktifleri doğrultusunda alınan 
24 Ocak Kararları ile başlatılmış 
ve Amerika‘nın çocukları 
tarafından yapılan 12 Eylül askeri 
darbesiyle faşizanca uygulanmaya 
başlanmıştır. O zamandan 
günümüze kadar kurulan bütün 
hükümetlerin uyguladıkları diğer 
politikalarda olduğu gibi, sağlık 
politikalarının da temeli 24 Ocak 
Kararları ile atılmıştır.
Sayın HAMZAOĞLU söyleşide 
ki konuşmasında, 80‘li yıllarda 
ülkemizde kendisini hissettirmeye 
başlayan neoliberalizm sürecinin 
doğuşunu, halk üzerindeki etkileri, 
bunların sağlık alanlarında ki 
etkileri ve sonuçlarını irdelemiştir.
Sayın HAMZAOĞLU‘da söyleşide 
özetle;
• Sosyal devlet tarafından ücretsiz 

olarak sunulması gereken 
bütün hizmetlerin giderek 
özelleştirildiği,

• Parası olanın en iyi şekilde 
yaşayabileceğini, olmayanın ise 
yaşama hakkının olmadığı veya 

sefalet içinde yaşayabileceği bir 
sürece doğru gidildiği,

• Genel Sağlık Sigortasının halk 
üzerinde yaratığı yıkımları,

• Ülkemizin bölgeleri arasındaki 
doğum ve ölüm oranlarındaki 
farklılıklar ve bunların nedenleri

• Beslenmenin sağlıklı yaşamdaki 
rolü,

üzerinde durmuştur.

Sayın HAMZAOĞLU‘nun 
konuşmasından sonra katılımcılar 
sağlık alanındaki gelişmelere ilişkin 
görüşlerini paylaşarak, konuya 
ilişkin sorularını yönelttiler, Sayın 
HAMZAOĞLU‘nun sorulara ilişkin 
görüşlerini açıklamasının ardından 
söyleşi sona ermiştir.
HKMO Ankara Şubesi ve üyelerimiz 
adına, ülkemizin önemli bir 
sorununu üyelerimizle paylaşmak 
üzere söyleşiye konuşmacı 
olarak katılan Prof. Dr. Onur 
HAMZAOĞLU‘na ve katılımcılara 
teşekkürlerimizi sunarız.

Mamak Belediye Başkanlığı 
Ziyaret Edildi

Mamak Belediye Başkanı Mesut 
AKGÜL, Belediye Başkan Yarımcısı 
Erdoğan KARADAĞ 29 Eylül Salı 
günü; Şube Başkanımız Doç. Dr. 
Halil AKDENİZ, Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Levent ÖZMÜŞ, 
Tamer FİDAN ve Mamak Belediyesi 
İşyeri Temsilcimiz Ömer AKDAĞ 

tarafından ziyaret edildi.
Belediye Başkanı Sayın Mesut 
AKGÜL‘lün makamında yapılan 
görüşmede, Şube Başkanımız 
Sayın Doç. Dr. HALİL AKDENİZ, 
Odamızın, Anayasanın 135. 
Maddesi ve 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) Yasası ile meslek 
mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak, birbirleri ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek disiplinini ve ahlakını 
korumak, kamunun ve ülke 
çıkarlarının korunmasında gerekli 
gördüğü bütün teşebbüs ve 
faaliyetlerde bulunmak amacıyla 
kurulan kamu niteliğinde bir 
meslek kuruluşu olduğunu ve 
1954' ten bu yana bu kuruluş 
ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini 
sürdürdüğünü belirtti. 

Sayın AKDENİZ ayrıca, mevcut 
yasal mevzuat çerçevesinde, 
HKMO Ankara Şubesi olarak, 
yerel yönetimlerde bizlere de 
önemli görevler düştüğünün 
bilincinde olarak, 5393 Sayılı 
Belediye Kanununun; 24. 
maddesine göre oluşturulacak 
İhtisas Komisyonlarına, 41. 
maddesine göre Stratejik planın 
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hazırlanmasına, 69. maddesine 
göre gerçekleştirilecek Arsa ve 
Konut Üretimine, 73. maddesine 
göre yapılacak Kentsel Dönüşüm 
ve Gelişim Projelerine, 75. madde 
doğrultusunda önerilecek ortak 
hizmet projelerine ve 76. maddeye 
göre oluşturulacak Kent Konseyi 
faaliyetlerine, toplum ve kamu 
yararına olan her türlü çalışmaya 
etkili ve verimli biçimde katılım 
ve katkı sağlamaya ve birlikte 
çalışmalar yürütmeye hazır 
olduğumuzu dile getirdi.
Sayın AKDENİZ; değişiklik 
yapılan Kat İrtifakı ve Kat 
Mülkiyeti Kanunu, Tapu Planları 
Tüzüğü,  Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği, TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Tip 
İmar Yönetmeliği ve Büyükşehir 
Belediyeleri İmar Yönetmelikleri 
Şartnamesi gereğince, Teknik 
Uygulama Sorumluluğu(TUS)‘ un
mevzuata uygun olarak 
uygulanması gerektiğini belirterek, 
Belediye çalışmalarının daha 
sağlıklı olması, çeşitli itilafların 
giderilebilmesi, yasal mevzuatın 
yerine getirilmesi açısından 
ivedilikle TUS‘un uygulanması 
gerektiğini vurguladı.

Yapılan görüşmede Mamak 
Belediye sınırları içerisinde yaşanan 
aşağıdaki mesleki sorunlarda 
sıralanmıştır;

• Yapı denetim Uygulama 
Yönetmeliğinin gereğinin yerine 
getirilmediği,

• Teknik Uygulama 
Sorumluluğu(TUS)‘nun 
uygulanmadığı,

• Tescile konu olan ifraz vb 
işlemler ile tescile konu olmayan 

haritacılık hizmetlerinin kamuda 
görevli personel tarafından 
düşük ücret karşılığında yapıldığı 
ve tescile konu olan işlerin 
özel firmalara imzalattırılarak 
kadastroda tescil ettirildiği, 

• Kent Bilgi Sisteminin gerekliliği,
• Kent Bilgi Sistemi çalışmalarına 

idari ve teknik yönden desteğin 
sağlanması gerektiği,

• Kent Bilgi Sistemi çalışmalarında 
kurumlar arası diyalogun 
sağlanması gerektiği, 

• Mamak ilçesine ait mülkiyet 
verilerinin güncelleştirilmesi 
gerektiği,

• Uygulanmakta olan kentsel 
dönüşüm projelerinde halk 
katılımı ile halkın ve kamunun 
yararına daha fazla yöntemlerin 
geliştirilebileceği,

• Islah imar planlarının tekrar 
revize edilmesi gerektiği,

• Sürekli olarak gelişen ve 
yenilenen teknolojiler ve yeni 
mesleki mevzuatlarla ilgili gerek 
Belediye içerisinde gerekse 
Şubemiz eğitim salonunda 
meslektaşlarımıza yönelik 
eğitimlerin verilebileceği dile 
getirildi. 

Belediye Başkanı Sayın Mesut 
AKGÜL, yapılan ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile 
getirerek, belediye çalışmalarının 
tamamına yakınında haritacılık 

faaliyetlerinin bulunduğunu ve 
haritacılık çalışmalarının belediyeler 
için çok önemli olduğunu belirtti. 
Sayın AKGÜL, Mamak Belediyesi 
olarak Ankara‘da Kent Bilgi Sistemi 
bulunan tek belediye olduklarını 
ve Kent Bilgi Sistemi çalışmalarına 
büyük önem verdiklerini, uygulanan 
eski imar planlarından kaynaklanan 
önemli sıkıntılar yaşadıklarını, yeni 
imar uygulamaları ile 2013 yılı 
sonuna kadar kişi başına düşen 
yeşil alan miktarının 8m2‘ye 
çıkartacaklarını, Mamak‘ta birçok 
gece-kondu bölgesi bulunduğu 
ve bunların iyileştirilmesi için 
halkım katılımı ile çalışmalar 
yürütmeye çalıştıklarını, TUS ile ilgili 
olarakta gerekli çalışmaların ilgili 
birimlerce incelenerek uygulamaya 
geçileceğini belitti.
Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan 
KARADAĞ‘la yapılan görüşmede 
Belediye sınırları içerisinde yaşanan 
mesleki sorunlar ve belediyeden 
beklentiler aktarılarak, sorunların 
çözümü konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Sayın 
KARADAĞ, kendisinin de bir 
haritacı olarak, kendi dönemlerinde 
haritacılık faaliyetlerine önem 
göstererek mesleğimizin çıkarlarını 
koruduklarını, eksikliklerin de 
birlikte yürütülen çalışmalarla 
giderilebileceğini, yeni atanacak 
olan imar müdürünün de bir Harita 
Mühendisi olacağını dile getirdi.  
Mamak Belediyesi nezdinde 
Belediye Başkanı Sayın Mesut 
AKGÜL, Belediye Başkan Yardımcısı 
Sayın Erdoğan KARADAĞ‘a, 
mesleğimiz, toplumumuz ve kamu 
yararına gerçekleştirilen ziyaretteki 
konukseverlikleri ve duyarlılıkları 
için teşekkür ederiz.  
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Şube Yönetim Kurulu 08.07.2009 
tarihinde Antalya Bayındırlık ve 
İskan İl Müdürlüğünü ziyaret etti. 
Ziyaret, meslektaşlarımızdan Tevfik 
ALTINAY ‘ın Antalya Bayındırlık 
ve İskân İl Müdür Yardımcılığına 
atanması amacıyla yapıldı. Ziyarette 
üyemiz, atanmasından dolayı tebrik 
edildi ve başarılarının devamı 
dilendi.
Bu vesile ile Bayındırlık ve İskân İl 
Müdürü Sayın Mustafa SARAÇ da 
ziyaret edilerek mesleki bilgi alış 
verişinde bulunuldu.
                                                                                        
Antalya İl Genel Meclis 
Başkanlığı Ziyareti

Şube Başkanı İlhami OKUDAN ve 
Yönetim Kurulu üyeleri; Ramazan 
ECİŞ, T.Fikret HORZUM ve Ertuğrul 
YILMAZHAN‘dan oluşan heyet İl 
Genel Meclis Başkanı Av. Cavit 

Yaz Eğitim Kampı (22-30 Ağustos 
2009) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi (2-6 Kasım 2009) 
çalışmaları hakkında açıklamalar 
yapıldı.

Bayındırlık ve İskan İl 
Müdürlüğüne Ziyaret

çalışmaların bilgilendirilmesi 
şeklinde oldu. Gündemin diğer 
maddesi ise Nusaybin‘de yapılan 
Mayınlı Araziler hakkında basın 
açıklamasıydı. Ayrıca Lisanslı 
Ölçme Büroları, İmar Kanunu 
ve Kat Mülkiyeti Yasası hakkında 
görüşmeler yapıldı.
3 Temmuz 2009 da başvurusu 
sona eren Lisanslı Ölçme Büroları 
(LİHKAB) sınavına, 1300 başvuru 
yapıldığı ve bunlardan 551 Lisans 
belgesi verileceği Genel Merkez 
tarafından bilgilendirildi. Bu 
başvuruların yaklaşık 300'ünün 
kamuda çalışan üyelerimiz olduğu 
açıklandı. İmar kanunun 28. 
ve 42. maddelerinde değişiklik 
çalışmalarının yapıldığı, İzmir 
Şubesi tarafından organize edilen 

ANTALYA

HKMO 41. Dönem III. 
Danışma Kurulu Toplantısı 
Yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Genel Merkez yönetimi 
ve Şube yönetimi temsilcileri ile 
merkeze bağlı temsilciler, Onur 
kurulu üyeleri ve Denetleme kurulu 
üyelerinin katıldığı 3. danışma 
kurulu toplantısı 4-5 temmuz 
2009‘da Mardin/Midyat‘ta yapıldı. 
Toplantıya şubemizi temsilen Şube 
Başkanı İlhami OKUDAN, Yazman 
T.Fikret HORZUM ve Yönetim 
Kurulu Üyesi İ.Orkun KARATAŞ 
katıldılar. Toplantı gündeminde 
genel merkezin yaptığı çalışmaların 
bilgilendirilmesi, şubelerin 
yapmış olduğu ve yapacakları 
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ARI‘yı ziyaret etti. İl Özel İdaresi 
ile Sivil Toplum Kuruluşları‘nın 
yakın çalışma ve işbirliği içerisinde 
bulunması gereğine vurgu yapıldı.

Kırsal Yerleşim ve Tarım 
Alanlarının Gelişmesi için birtakım 
çalışmaların yapılması gereği 
değerlendirilmiştir. Bu amaçla 
köy yerleşik alanlarının tespiti ve 
mevcutların güncellenmesi, ayrıca 
Arazi Toplulaştırması'nın Antalya için 
elzem olduğuna işaret edildi.

Şube Başkanı OKUDAN; Harita 
ve Kadastro Mühendisleri olarak 
yapılacak her türlü ortak çalışmada 
katkıda bulunmaya hazır olduklarını 
bildirdi. İl Genel Meclis Başkanı 
kendisine teşekkür etti ve ziyaret son 
buldu.

Burdur Temsilciliğinde 
Üyelerimizle Toplantı

Şube Yönetim Kurulu ve Burdur 
Temsilciliğimize bağlı üyelerimizle 
mesleki sorunlara ilişkin ve bilgi 

Burdur Temsilciliğimize bağlı 
üyelerimizin katıldığı etkinlik 
sonrası, Antalya Şube Başkanı 
İlhami OKUDAN, Yazman T.Fikret 
HORZUM ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ertuğrul YILMAZHAN, Burdur 
Belediye Başkanı Sebahattin 
AKKAYA, Burdur Kadastro Müdürü 
Fikret YILDIZ, Burdur Temsilcimiz 
Serkan ÖĞÜTLÜ ve diğer Meslek 
Odaları Temsilcilerinin katılmaları 
ile üyelerimizle birlikte yemek 
yenildi. 

2B ve Kadastro Yenilemeleri 
Hakkında Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı 

27 Ocak 2009 günü Resmi 
Gazetede yayınlanan 5831 sayılı 

alışverişi amacı ile 27.08.2009 
tarihinde toplantı düzenlenmiştir. 
Toplantı gündeminde Antalya ve 
Burdur’u içine alan 1/100000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı 
hakkında Şube Başkanımız 
İlhami OKUDAN, şube olarak 
meslektaşlarımızla birlikte  planı 
incelediklerini, değerlendirmeler 
sonucunda eksik tarafların 
olduğunu söyledi. Antalya Meslek 
Odalarının oluşturduğu Eşgüdüm 
Kurulu olarak plana dava açılacağı 
yönünde çalışmalar yapıldığını ilave 
etti. 

Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 
22 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi ile yürürlüğe yönetmelik 
bölgemizi yakından ilgilendirdiği 
için 2B ve Kadastro yenilemeleri 
hakkında Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
olarak 29.08.2009 tarihinde 
üyelerimize bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme, Antalya ve çevresinde 
yapılacak 2B alanları ve Kadastro 
Yenilemelerindeki gelişmeler 
hakkında Tapu Kadastro Bölge 
Müdürlüğünden, Bölge Müdür 

yardımcısı Kadir UYSAL ve Kontrol 
Mühendisi Üzeyir OĞUZ tarafından 
yapıldı.
Bölgemizde 2B alanlarının çok 
olması nedeni ile 27.01.2009 
tarihinde çıkan kanunun 
getirdikleri hakkında Sayın UYSAL 
bilgilendirme yaptı. Kanunun 8. 
maddesinin Ek 4.maddesine göre, 
05.06.1986 tarihli 3302 sayılı 
kanunla değişik 2. maddesinin 
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14-16 Ekim2009 tarihleri arasında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nde 
yapıldı. 4. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumuna 
şubemizi temsilen yazman 
T.Fikret HORZUM katıldı. Ayrıca 
sempozyuma üniversiteler, kamu 
kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve 
öğrencilerden temsilcileri katıldı.
Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumda, Ölçme konuları, 
Deformasyon Ölçmeleri, 
Mühendislik Projelerinin 
Aplikasyonu, Hidrografik/ 
Batimetrik Ölçmeler, GPS 
İstasyonlarının (TUSAGA AKTİF) 
Mühendislik Uygulamalarında 
Kullanımı, Mühendislik Ölçmeleri 
Eğitimi gibi konularda bildiri 
sunumu ve panel yapıldı.
Ayrıca sempozyumda "Bilim 
ve Teknoloji Fuarı"nda en son 
teknolojik ürünlerinin tanıtımını 
yapan firmaların standları yer aldı.

Antalya Şubesi, Bilimsel ve Teknik 
Etkinlikler Komisyonu 2001 yılından 
bu yana her yıl düzenlenen GBS 
günleri etkinliği kapsamında Kasım 
2009 ayında yapılmasını istediği 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü ve 
Bilinçlendirme (CBS GÜNÜ/GIS 
DAY) etkinliklerini gerçekleştirilmek 
üzere toplantı yapıldı.

Toplantı gündeminde Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Günü etkinliğinin 
nasıl, hangi tarihte ve hangi 
kamu kurum ve yerel yönetim 
kurumlarından destek göreceği ve 
işbirliği yapılabileceği konularında 
görüşmeler yapıldı.

Bilimsel ve Teknik Etkinlikler 
Komisyonu çalışmasından 
görünüm.

4.Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu 
Yapıldı.

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının iki yılda 
bir düzenlediği "Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu" nun 4. 

Bilimsel ve Teknik Etkinlikler 
Komisyonu Toplantı Yaptı

(b) bendine göre orman kadastro 

komisyonlarınca Hazine adına 

orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin 

fiili kullanım durumlarının dikkate 

alınarak ve üzerindeki yapıların 

kime ait olduğu tespit edilerek ne 

zamandan beri kullanıldığı bilgisi 

ile beyanlar hanesinde yazılmasını 

öngördüğünü ifade etti. Ayrıca 

askı ilanı yapılmaksızın ifraz ve 

tevhit işleminin yapılabileceğini, 

ifraz koşullarında imar kanunu 

ve Toprak Koruma ve Arazi 

kullanım kısıtlamaları olmaksızın 

yapılabileceğini söyledi.

Sayın OĞUZ ise Kadastro 

Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi 

ve Tapu Sicilinde Gerekli 

Düzeltmelerin Yapılmasında 

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin 3402 sayılı Kadastro 

Kanununun 22 nci maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendine göre 

bölgemizde yapılacak çalışmalar 

hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme 

toplantısının ikinci bölümünde 

üyelerimizin gelişmeler hakkındaki 

soruları ve düşüncelerini 

söylemeleri ve bilgilendirme 

yapan meslektaşlarımızın 

cevaplamaları ile son buldu.

Şubemizde 2B ve Kadastro 

Yenilemelerindeki gelişmeler 

hakkında yönetim kurulunu ve 

üyelerimizi bilgilendirme yaptıkları 

için Meslektaşlarımıza ve Tapu 

ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne 

teşekkür ederiz.
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Almira Otel’de düzenlenen gecede 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası (HKMO)Bursa Şubesi 
üyeleri hazır bulundu. Her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen 
Güz Yemeğine oda üyeleri tam 
kadro katılırken, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 

Bursa Şube Yönetimi 
Yıldırım Belediye Başkanı  
Özgen KESKİN’i Ziyaret Etti

Harita Mühendisleri Odası 
(HKMO) Bursa Şubemiz Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Yıldırım Belediye 

Başkanı Özgen KESKİN’i ziyaret 
etti. İmar Çalıştayı Sonuç 
Raporu’nu sundu.

Bursa Şube Geleneksel Güz 
Yemeği Düzenlendi

BURSA - Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi, her yıl geleneksel olarak 
düzenledikleri Güz Yemeği’ni 
üyeleriyle birlikte kutladı.

Bozbey, Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Seyfettin Avşar, 
Büyükşehir Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Altın, 
Büyükşehir Başkan Danışmanı 
ve Kent Konseyi Başkanı Semih 
Pala, Osmangazi Belediye Başkan 
Yardımcısı Ayhan Sezer, Yıldırım 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Derya 
Bulut, Nilüfer Belediye Başkan 
Yardımcısı Nazlı Yazgan Buski 
Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz 
Ekinci ile birlikte diğer akademik 
oda üyelerinin temsilcileri ve 
HKMO eski başkanları katıldı.

Gecede konuşma yapan HKMO 
Bursa Şube Başkanımız Ufuk 
Ay, odanın kurulduğu 1992 
yılından bu yana ülke ve kent 
gündemindeki sorunlara karşı 
yakın ilgi gösterdiğini belirtti. 
Bursa’nın tarih, turizm ve tarım 
kenti olduğunu belirten Başkanımız 
Ay, aşırı sanayileşmenin kentte 

BURSA
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çarpık yapılaşmayı beraberinde 
getirdiğini belirtti. Şube Başkanımız 
Ay gecede yaptığı konuşmada, 
“ Kentimizin sorunlarına karşı 
çevre düzeni planının yenilenmesi 
hususunda hazırladığımız Bursa 
Raporlarını yerel yöneticilerimize 
sunduk” dedi. Bursa’da yerel 
yönetimlerin son günlerde turizme 
yönelik yaptıkları çalışmaların 
yanı sıra özel sektördeki yeni otel 
yatırımlarının hızlanarak artmasını 
olumlu bulan Başkanımız Ufuk AY, 
kentin kongre merkezi olmasını 
umut ettiklerini belirtti. 

Akademik odalara bağlı 
meslektaşlarının ve kamu 
kurumlarının en büyük 
sıkıntılarından birisi olan 3194 
sayılı imar kanunundaki bazı 
maddelerin çeşitli nedenlerle 
mahkemece iptal edildiğini 
belirten Şube Başkanımız  Ufuk 
Ay, “ Yapılmış bir işi iptal edip 
geri dönmek ne kadar zordur 
hepimiz iyi biliriz. Kırılan 
bardağın yapıştırılması gibi 
zordur” dedi. İmar kanunundaki 
sorunların paylaşıldığı, çözüm 
önerilerinin arandığı ve konuyla 
ilgili tüm kurumların katıldığı 
imar çalıştayını geçtiğimiz 
aylarda yaptıklarını belirten Ay, 
imar mevzuatını ilgilendiren 
bir dizi kanunlar çıkarılmasına 
rağmen 1985 yılından bu yana 
yenilenmeyen imar kanununda 
herhangi bir değişiklik olmadığını 
söyleyerek bunun sonucunda 
kaçak yapılaşmayla mücadele 
edilemez hale gelindiğini 
vurguladı. Bursa Akademik Odalar 
Yerleşkesinin Kasım ayı sonunda 

tamamlanacağı müjdesini veren 
HKMO Bursa Şubesi Başkanımız 
Ufuk Ay, BAOB yerleşkesinin 
akademik odalar arasında 
dayanışma ve birlikte hareket 
etmek için önemli bir çalışma 
olduğunu vurguladı. 

HKMO Bursa Şubesinin her yıl 
düzenlendiği geleneksel Güz 
Yemeğine katılım oldukça yüksek 
olurken, oda üyeleri de keyifli 
dakikalar yaşadı. Ayrıca HKMO 
bünyesinde meslekte 25. yılını 
tamamlamış üyelere teşekkür 
plaketleri oda eski başkanları 
tarafından takdim edilirken, 
gecenin sonunda HKMO Bursa 
Şubesi Başkanı Ufuk Ay ve oda 
eski başkanları tarafından pasta 
kesildi.  

15.08.2009 Tarihinde Bursa 
Şube Denetlemesi

Denetleme Kurulu üyesi Ümit 
DİKER‘in katılımı ile Bursa Şube 
Merkezinde yapılmıştır. Yapılan 
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İnşaat Mühendisleri Odası 
(İMO) Bursa Şubesi ile Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Bursa Şubesi, yaptıkları 
basın açıklamasında Gemlik’te 
yan yatmış halde bulunan ve her 
an yıkılma tehlikesi olan Bihter 
2 Sitesi’nin B bloğunun acilen 
yıkılması gerektiğini belirtti. 

Bursa’nın Gemlik İlçesi’ndeki 
yıkılmaya yüz tutmuş halde 
bulunan Bihter 2 Sitesi’nin B 
bloğu, yetkili mercilerin önlem 
almaması yüzünden çevresindeki 
binaları tehdit etmeye devam 
ediyor. Binanın durumuyla ilgili 
yaptıkları araştırmaları basın 
açıklaması yaparak kamuoyu ile 
paylaşan İMO ve HKMO Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, 
binanın güvenlik önlemleri 

Denetleme sonucunda tespit 
edilen eksikliklerin giderilmesi 
istenmiş, Şube Yönetim 
Kurulumuzun ve çalışanlarımızın 
yaptıkları özverili hizmetlerden 
dolayı Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
ve şube çalışanlarımıza teşekkür 
etmişlerdir

İMO İle Ortaklaşa Basın 
Açıklaması Yapıldı

alınarak biran evvel yıkılması 
gerektiğini açıkladı. 

İnşaat Mühendisleri Odası 
(İMO) Bursa Şubesi ve Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Bursa Şubesi tarafından 
geçtiğimiz günlerde yapılan basın 
açıklamasından sonra Bihter 2 
Sitesi'nde yaşanan tehlikeye dikkat 
çekilmesi sonucunda  Bursa 
Büyükşehir Belediyesi binayı yıkım 
kararı aldı.

Değerli Basın Mensupları;
1999 yılında meydana gelen 
Marmara Depremi’nde büyük 
kayıplar vermemizin üzerinden tam 
10 yıl geçmesine rağmen Türk 
milleti olarak hala yaralarımızı 
saramadık. Yıkılan ve kül olan 
onca binaya ve toprak altında 
kalan eşyalara rağmen, asıl acıyı 
depremde yitirdiğimiz yakınlarımız 
ile yaşadık.
Evet, depremin üzerinde tam on 
yıl geçmesine rağmen yaşanan 
felaketlerden ders alınamadığının 
bir örneği de bu gördüğünüz 
Bihter–2 Sitesi B Bloğudur. 
Depremde önemli derecede 
hasar gören bu siteye şimdiye 
kadar maalesef hiçbir müdahale 
yapılmamış ve adeta burada 
yaşayan insanlar kaderine terk 
edilmiştir. 
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi ve Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
ortaklaşa yaptığımız çalışmalarda 
bina ile ilgili şu tespitlerde 
bulunduk;

• Binanın bir kısmı dolgu üzerinde 
bulunmaktadır. Öndeki temel 
kirişleri ya havada kalmış ya 
da kırılmış bir şekilde durduğu 
görülmektedir.

• Yapı zemin şev açısı 50 derece 
civarında eğimli bir arazide 
bulunmaktadır.

• Binanın zemininde ciddi 
kaymalar tespit edilmiştir.

• Binanın oturduğu zeminin 
tabanında şişme ve kabarmalar 
mevcuttur.

• Bodrum kat tavanındaki kolon-
kiriş birleşim noktasında, kirişin 
tamamen dışarıya çıkarak 
yaklaşık 25 cm kadar boşta 
durduğu gözlenmiştir.

• Yapılan incelemelerde 
etriye bulgusunun olmadığı 
görülmüştür. Ayrıca yapıda 
kullanılan betonarme malzeme 
kalitesinin düşük olduğu 
düşünülmektedir. Bu durum 
yerinde yapılan ölçümler ile 
tespit edilebilir.

• Binanın cephe kısmında 
belli başlı birçok çatlaklara 
rastlanmıştır.

• Üst katlara çıkıldığında, 
odalarda bariz bir şekilde 
binanın öne (yola) doğru yatık 
olduğu görülmektedir.

• 04.09.2009 tarihinde 
bina mahalline gidilerek 
elektronik ölçüm cihazı (Total 
Station) ile yapılan ölçülerin 
değerlendirilmesi sonucu 
binanın güney batı köşesinin 
düşey eksenden 0,56 derecelik 
(0.6240 grad) açıyla sapma 
yaparak yan yattığı tespit 
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edilmiştir. Açısal olarak 
ölçülen bu miktarın mesafe 
olarak karşılığı 71 cm olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca binanın 
deniz istikametine doğru 51 
cm, batı yönünde ise 44 cm yan 
yattığı tespit edilmiştir

• Binanın arka kısmında bulunan 
istinat duvarlarında geniş 
çatlaklar olduğu tespit edilmiştir.

İşte tüm bu tespitler Bihter-2 sitesi 
içerisinde bulunan B Bloğu’nun 
ne kadar kritik durumda olduğunu 
göstermektedir. Bu bina acilen 
gerekli önlemler alınarak yıkılmak 
zorundadır. Geçtiğimiz yıllarda 
Konya’da yıkılan ve birçok 
vatandaşımıza mezar olan 
Zümrüt Apartmanı’nı hatırlayın. 
Ya da başka illere gitmeye gerek 
yok. Geçenlerde yıkılan İntam 
binalarını unutmayınız. Buradan 
belediyelerimize seslenmek 
istiyoruz. Daha önce sizlere 
defalarca söylendiği halde, 
neden hala bu binanın emniyete 
alınmadığını ya da yıkılmadığını 
bizlere lütfen izah ediniz. 
Bizler İnşaat Mühendisleri 
Odası ve Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak 
buradan bir kez daha yetkililere 
seslenmek istiyoruz. İnsan hayatı 
her şeyden önce gelmektedir. 
Lütfen çok geç olmadan gerekli 
önlemleri alınarak yıkımı 
gerçekleştiriniz. 

BESOB Büyük Sanayi Sitesi 
Konusunda Tutumumuz 
Hukuk ve  Bilimsel Veriler 
Işığında Devam Ediyor

BESOB ve Toki işbirliğiyle, 
Kestel İlçesi, Çataltepe mevkii,  
Burhaniye, Gözede, Aksu köyleri 
tapulama sınırları içinde kalan 
alana yapılması planlanan sanayi 
sitesi hakkında açılan dava 
1/100.000 ölçekli Bursa 2020 
Çevre düzeni Planında değişiklik 
yapılmasına ilişkin İl Genel 
Meclisi'nin, 06.01.2009 tarih ve 
2009/10 sayılı kararı ile bu karara 
yapılan itirazın reddine ilişkin 
06.03.2009 tarih ve 2009/114 
sayılı kararın iptali istemiyle Bursa 
Barosu, ŞPO Bursa ŞB ,ZMO 
Bursa ŞB, MO Bursa ŞB., ,İMO 
Bursa ŞB.,TMMOB Bursa İKK 
tarafından açılmıştı. 

Bursa 1. İdare Mahkemesi'nce işin 
gereği görüşülerek 18.09.2009 
tarihinde hukuka aykırılığı açık 
olan dava konusu işlemin; 
uygulanması halinde telafisi güç 
zararlar doğabileceğinden 2577 
Sayılı Kanunun 27.maddesi 
uyarınca teminat alınmaksızın 
yürütülmesinin durdurulmasına, 
kararın tebliğinden itibaren 
7 gün içerisinde Bölge İdare 
Mahkemesi'ne itiraz yolu açık 
olmak üzere oybirliğiyle karar 
verildi.

TMMOB BURSA İKK ve ilgili 
odalar ile beraber bu güne 
kadar sergilediğimiz duruşumuzu 

Büyük Sanayi Sitesi Projesinde de 
göstererek, hiçbir siyasi ve çıkar 
ilişkisine dayanmadan, meslek 
odası olmanın getirdiği sorumluluk 
bilincinde bilimsel, teknik ve nesnel 
gerekçelere dayanan iddialarımızla 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 
İLKESİNE DAYANARAK 
çalışmalarımız BURSA’MIZ VE 
ÜLKEMİZ için devam edecektir.  

Çok değil 10.09.2009 tarihinde 
yani 28 gün önce yaptığımız 
,tartaklandığımız basın 
açıklamasında şöyle demiştik.

“ Hukukun üstünlüğü ilkesine 
dayanarak aylardır yargıya 
intikal etmiş bu konu üzerinde 
konuşmamayı tercih ettik.
Gerekli cevabın yargı tarafından 
verileceğine inancımızı 
korumaktayız.”

Sonuç ortada.biz hala 
durduğumuz yerdeyiz.Aynı yerde 
durmayada devam edeceğiz.
Acaba bu projeyi yapmak 
isteyenler ; 

• “Sizin okuduğunuz okulları biz 
tezgahlarımızda okuduk,

• Sizin Hayır dediğiniz her şey 
bizim için ve Bursa için hayırlıdır

• Sizden kimse hayır beklemiyor 
gölge etmeyin yeter      “

diyerek akademik meslek 
odalarına hakaret edenler 
alınan bu Hukuksal durum için 
ne diyecekler merak ediyoruz.
Hukuk’ta bizim için hiçbir şey 
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ifade etmez biz her şeye rağmen 

bu sanayi sitesini yaparız 

diyebilecekler mi merak ediyoruz. 

Hukukun üstünlüğü,

Kamu yararı,

Gelecek nesillere yaşanabilir 

bir  Bursa için çalışmalarımızdan 

asla vazgeçmeyecek  birilerinin 

kafasına dank edene kadar 

çalışmalarımız devam edecektir.  

Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası

Bursa Şubesi 9. Dönem

6.Serbest Çalışanlar 

Toplantısı

08.Ekim.2009 Perşembe günü 

Bursa Şube binası toplantı 

salonunda saat 17:00’da 9. 

Dönem 6. Serbest Çalışanlar 

Toplantısı aşağıdaki gündemle 

toplanmıştır.

Gündem :

Açılış ve bilgilendirme.

1 – Harita Uygulama Sorumluluğu 

(HUS) uygulamalarında yaşanan 

sorunlar.

 a ) Mesleki Denetim işlemleri.

 b ) Sayı sınırlaması.

 c ) Birim Fiyatlara uyum.

 d ) Harita Mühendislerinin 

sorumluluğu ve Yapı Denetime tabi 

inşaatlarda

      aplikasyon ve imza işlemleri.

2 – Cins değişikliği işlemleri (proje 
hazırlama ve vize işlemleri).
3 – LİHKAB hakkında genel 
bilgilendirme ve muhtemel 
sorunları.

Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile ekli listede adları ve imzaları 
olan Serbest Çalışan Harita 
Mühendisleri katılmıştır. Toplantı 
sonucunda alınan kararlar tüm 
serbest çalışan üyelerimiz ile 
Mesleki Denetim görevlilerine 
duyurulmuştur.
Yapılan toplantı sonucunda 
aşağıdaki kararlar benimsenmiştir:

1 – Bütün işlerde ve özellikle 
HUS’lar konusunda kesinlikle birim 
fiyatlara uyulacak ve iş bitiminde 
(MDU’dan sonra) fatura kesilerek 
işler düşülecektir. Sözleşmede 
yazan fiyatlar denetlenecektir. Bu 
konuda mesleki denetim görevlileri 
özellikle ikaz edilecektir.
2 – HUS işlerinde serbest çalışan 
bir harita mühendisinin aynı anda 
sorumluluğunda olan iş sayısı 
eskiden olduğu gibi 25 olarak 
sınırlandırılmalıdır. 

3 – HUS sınırlamasında 6 (altı) 
ay içinde bitmeyen işlerden 
(ilgilisi inşaatı bitirip toprak 
temel vizesi almadıysa) ilgili 
Harita Mühendisinin yazılı talebi 
ve taahhüdü ile iş sayısından 
düşülecektir. Temel toprak 
vizesinde sorumluluk üzerinden 
düşerken fatura ibraz edilecek.
4 – TKGM’nün 2009/14 sayılı 
Genelgesi doğrultusunda 
cins değişikliğine esas röperli 
krokilerin Serbest Çalışan Harita 
Mühendislerince yapılması 
ve bu konuda Belediyeler ve 
Kadastro Müdürlüklerine yazı 
yazılması ile Tapu Kadastro Bölge 
Müdürlüğü’nün devreye sokulması 
ve bu konuda Oda Yönetimi’nin 
girişimlerde bulunması 
kararlaştırıldı.   

HKMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri Şube 
Temsilcileriyle Toplantı Yaptı

Şubemizde 2009 Yılı içinde 
HKMO Genel Merkezince yapılan 
Denetlemeler sonucu hazırlanan 
raporların Temsilcilik Dosyaları 
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ile ilgili bölümlerinde belirtilen 

eksikliklerin gidermek, mesleki 

denetim uygulamalarında birliği 

sağlamak, çıkan sorunlar üzerine 

çözümler üretmek ve diğer mesleki 

sorunlar ile üye sorunlarını 

paylaşmak üzere 16 Ekim 2009 

Cuma günü saat 16:00’ da 

Bursa’da Almira Otel toplantı 

salonunda Temsilciler, Temsilci 

yardımcıları ve Mesleki Denetim 

Görevlilerinin katılımı ile toplantı 

yapılmıştır. 

Toplantı gündemi aşağıdaki 

şekilde oluşmuştur.

1-Açılış

2- Temsilcilik Dosyaları hakkında 

görüşülmesi,

3-Mesleki Denetim Uygulamaları

4- Kat Mülkiyeti Kanununda 

yapılan değişikliklerin mesleğimize 

olan etkisi,

5-Görüş ve Öneriler

Harita Uygulama 
Sorumluluğu Projesinin 
Uygulanması Hakkında  
Yapılan Yazışmalar 

Bursa Şubemiz tarafından 
10.06.2009 tarihli  yazımız ile;  
“Bursa Büyükşehir Belediyesi 
İmar Yönetmeliği”  Bursa 
Büyükşehir Belediye sınırları 
içerisinde ve mücavir alanlarında 
uygulanmasının  zorunlu olduğu,  
yönetmeliğin amacı, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, belediye ve 
mücavir alan sınırları içerisindeki 
yerleşme yerleri ile yapılaşmaların 
İmar Planları, İmar Kanunu 
ve ilgili mevzuat hükümleri ile 
fen, sağlık ve çevre koşullarına 
uygun oluşumunu sağladığı ifade 
edilmiştir.
 
Adı geçen yönetmelikte  Harita 
Uygulama Sorumluluğu (HUS) 
Projesi yapı ile ilgili diğer 
projeler arasında sayılarak (HUS) 
Projesi olmadan yapı ruhsatı 
başvurusunun alınamayacağı ve 
yapı Ruhsatı düzenlenemeyeceği 

yönetmelik ile hüküm altına 
alındığı, ayrıca HUS Projesinin 
yönetmelikteki tanımına dikkat 
çekilmiştir.  
Yönetmeliğin Fenni mesuller ve 
üye sicillerini düzenleyen  kısmında 
Proje müellifinin, adı ve soyadı, 
unvanı, diploma no, oda sicil 
no yıllık büro tescil belgesi no 
ile  Proje sicil belgesi bulunması 
zorunlu olduğu ifade edilmiş olup,  
gerek Yapı Denetim Hizmeti alan 
gerekse Yapı denetimsiz(5’li TUS) 
tüm yapı ruhsatı başvurularında 
HUS projesi ile her proje için 
odamızda üye sicil durum belgesi 
istenmesinin  zorunlu olduğu 
bildirilmiştir.
 
Bu nedenlerle uygulamanın 
yönetmelikte belirtildiği ve 
yazımızda açıklandığı şekliyle 
yapılmasının gerekliliği ifade 
edilerek yazımız; Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Nilüfer, Yıldırım, 
Osmangazi, Kestel, Mudanya, 
Gemlik, Gürsu Belediyesine 
iletilmiştir.

Şubemiz tarafından ayrıca 
17.09.2009   tarihli  ve 3/B-
2009-184  sayılı yazımız ile ; 
Balıkesir Valiliğinin 05.03.2007 
tarih ve 1051 sayılı yazısı, 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda 
değişiklik yapan 07/07/2009 tarih 
ve 27281 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 
5912 sayılı Kanun ve Bayındırlık 
ve İskan Bakanı tarafından 
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imzalanarak yayınlanan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün  
03/08/2009 tarih ve 2009/14 
sayılı kat irtifakı ve kat mülkiyeti 
uygulamaları hakkındaki 
genelgesi ilgi tutularak; Bandırma 
Belediyesi'ne ve Balıkesir 
Valiliği'ne Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliğinin  Belediyeniz 
tarafından, Harita ve Kadastro 
Mühendisi tarafından hazırlanarak 
mesleki denetimden geçmiş ve 
Odamızdan sicil durum belgesi 
alınmış olarak hazırlanan HUS 
(Harita Uygulama sorumluluğu) 
projesi bulunmayan binalara 

yapı ruhsatı düzenlenmemesi 
gerektiği,  Serbest Çalışan 
Harita Kadastro Mühendislerince 
yada Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendislik Bürolarınca yapının 
ve eklentilerinin vaziyet planındaki 
ölçülerine, teknik yöntemine  
uygun,  kontrol noktalarına 
dayalı biçimde sayısal ve çizgisel 
olarak hazırlanan haritasının  
(röperli krokisi) vaziyet planına 
uygun olduğu ve herhangi bir 
sınır tecavüzünün olmadığının 
Belediye veya Valiliklerce 
kontrolunun yapılması gerekliliği  
ve ruhsat almış yapıların temel 

seviyesinden su basman seviyesine 
kadar HUS yaptırılması, yapının 
tamamlanması ve yapı kullanma 
izin belgesi verilmesinden öncede 
yapının ve eklentilerinin vaziyet 
planına, projelerine, kadastral 
sınırlara uygun yapıldığının sayılan 
yetkili kurum yada Mühendislik 
Büro/Şirketlerince ölçülerek 
haritalarının hazırlanması 
ve herhangi bir tecavüzün 
olmadığının belirlenmesinden 
sonra bu belgenin yapı kullanma 
belgesine eklenmesinin  gerekliliği 
ifade edilmiştir.                                                                           
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Kayapınar Belediye Başkanı 
Zülküf KARATEKİN’i Ziyaret

Kaçak yıkımda belediye 
personelinin yaralanmasına 
Diyarbakır İKK tepki gösterdi ve 
yeni dönem çalışmalarında Belediye 
Başkanı Zülküf KARATEKİN’e 
başarılar diledi.
Kayapınar Belediyesi tarafından 
Barış Mahallesinde gerçekleşen 
kaçak yıkım sırasında belediye 
personelinin yaralanması nedeniyle 
oda yöneticileri Kayapınar Belediye 
Başkanı Zülküf KARATEKİN’i 
makamında ziyaret ederek saldırıyı 
kınadılar. 
Kayapınar Belediyesi sınırları içinde 
bulunun Barış Mahallesinde kaçak 
yıkım sırasında meydana gelen 
saldırı sonucu Kayapınar Belediyesi 
İmar Müdürlüğü elamanı M. Şirin 
ACAR’ın yaralanması nedeniyle 
oda yöneticileri belediyeye destek 
ziyaretinde bulundular.  TMMOB 
İKK Sekreteri İdris EKMEN, Jeoloji 
Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Şube Başkanı Cihat PARLAK, 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şube Başkanı Nedim 
TÜZÜN, İnşaat Mühendisleri 
Odası Diyarbakır Şube Başkanı 
Tansal ÜNAL, Maden Mühendisleri 
Odası Bölge Temsilcisi Selahattin 
CENGİZ, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şube Sekreteri Hüseyin KIRŞAN 
ve İnşaat Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şube Sekreteri Turan 
KAPLAN Kayapınar Belediye 
Başkanı Zülküf KARATEKİN’i 
makamında ziyaret ettiler. 
Yaşananların kente karşı ve insana 
karşı yapılan bir suç olduğunu 
belirten TMMOB İKK Sekreteri,  
İdris EKMEN, “ Diyarbakır’daki 
belediyelerin şehrin modern ve 
çağdaş yapılanması için büyük bir 
çaba içinde olduğunu biliyoruz. 
Ancak bu sorumluluk yalnızca 
belediyelere düşmüyor. Bu şehirdeki 
tüm idarecilerin aynı duyarlılık ve 
sorumluluk içinde olması gerekir. 
Bu saldırıyı kınıyor ve odalar olarak 
bu şehrin güzelleşmesi adına 
belediyelerimizin aldıkları kararların 
arkasındayız” şeklinde konuştu.

“ Sorumluluğu olanlar görevini 
yapsın” 

Şehrin tüm dinamiklerinin kente 
sahip çıkması gerektiğini belirten 
Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf 
KARATEKİN ise ziyaret nedeniyle 

yaptığı konuşmada, “ Bu kentin 
sosyal dokusunu korumak için 
büyük çaba içinde olduk. Bu 
nedenle bu yönlü saldırılara 
maruz kaldık. Ancak mülki amirler 
bizim gösterdiğimiz duyarlılığı 
göstermiyor. Yıkımda güvenlik 
önlemi alması gereken kolluk 
kuvvetleri görevlerini yapmadıkları 
için bu yönlü saldırılar yaşanmakta. 
Halkı ve belediyeyi karşı karşıya 
getiren bilinçli bir politika 
yürütülmekte. Bu günü kadar 
şehircilik adına yaptığımız tüm 
çalışmalarda bizimle birlikte hareket 
eden odalara teşekkür ediyoruz ” 
belirlemesinde bulundu.

Şanlıurfa İl temsilciliğimiz 
ve üyeleri ile birlikte 
Şanlıurfa ili için 2009 yılı 
değerlendirme toplantısı 
yapıldı

Toplantıya Şanlıurfa Belediye 
Başkanı A. Eşref FAKIBABA, 
Şanlıurfa Belediye Başkan 
Yardımcısı İbrahim GÜLLÜOĞLU, 
Tapu Kadastro Bölge Müdürü 
Mehmet ÜRÜN ve Üyeler 
katılmışlardır. Düzenlenen 

DİYARBAKIR

75Kasım 2009



toplantıda bir konuşma yapan 
Harita Mühendisleri Odası 
Şanlıurfa İl Temsilcisi Uğur 
BÜYÜKHATİPOĞLU; toplantının 
amacının üyelerimizin genel 
sorunlarını dinlemek ve önerilerini 
almak, ayrıca odanın 2009 yılı 
faaliyetleri hakkında bilgi vermek 
olduğunu söyledi. Şanlıurfa 
İli Haritacılık çalışmaları ve 
problemlerinin de görüşüldüğü 
toplantı akşam yemeği ile devam 
etmiştir. Yemekli toplantıya 
Şanlıurfa’da kamuda görev yapan 
ve serbest çalışan Harita ve 
Kadastro Mühendisleri katıldı. 

Şanlıurfa İl temsilciliğimizce  
KARAKÖPRÜ Belediyesi 
ziyaret edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği 
tarafından Karaköprü Belediye 
Başkanlığına ziyaret gerçekleştirildi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Uğur 
BÜYÜKHATİPOĞLU, Temsilci 
yardımcısı Fethi DENİZ ile birlikte 
20 Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası üyesi Karaköprü Belediye 
Başkanı Nihat ÇİFTÇİ’ yi 
makamında ziyaret etmişlerdir. 

Ziyaret esnasında konuşma yapan İl 
Temsilcisi Uğur BÜYÜKHATİPOĞLU 
Karaköprü’nün 475 bin kişinin 
ikamet edeceği imarı ile 
Şanlıurfa'daki inşaat sektörünün 
büyük bir kısmını bünyesinde 
barındırırken, hedeflenen modern 
kent  olgusu ve çağdaş şehir 
çalışmalarında oda olarak katkıda 
bulunacaklarını ifade etmişlerdir. 
Bugün inşaat sektörünün akın ettiği 
yerleşim alanlarından birisi olan 
Karaköprü'nün yaklaşık 50 bini 
aşan nüfusu ile hızla gelişmekte 
olan bir kent olduğunu ifade 
eden Karaköprü Belediye Başkanı 
Nihat ÇİFTÇİ ise yapılan ziyaretten 
dolayı memnuniyetini belirtmiş, 
kentin gelişmesinde bundan önce 
dayanışma içerisinde oldukları 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası ile bundan sonrada yakın 
olarak çalışacaklarını söylemişlerdir.

Şanlıurfa İl temsilciliğimizce 
Tapu ve Kadastro 21. Bölge 
Müdürlüğü ziyaret edildi

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 162. yıl dönümü 
dolayısıyla Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İl Temsilciliği 
tarafından Tapu ve Kadastro 
21. Bölge Müdürlüğüne ziyaret 

gerçekleştirildi. Şanlıurfa Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası İl 
Temsilcisi Uğur BÜYÜKHATİPOĞLU, 
Kamuda ve serbest çalışan Harita 
ve Kadastro Mühendisleri ile birlikte 
Bölge Müdürlüğü Makamında 
Mehmet ÜRÜN ve ekibini ziyaret 
etmişlerdir. Ziyaret esnasında bir 
açıklama yapan Şanlıurfa Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası İl 
Temsilcisi Uğur BÜYÜKHATİPOĞLU 
“Meslek mensuplarının ortak 
gereksinimlerini karşılamak, 
mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel yararlara uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbiriyle ve 
halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü 
ve güveni hakim kılmak üzere, 
meslek disiplini ve ahlakını 
korumak, Meslek ve çıkarları ile 
ilgili işlerde kamu kuruluşları ve 
öteki kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
Kamunun ve Ülkenin çıkarlarının 
korunmasının sağlanması 
noktasında çalışmalar yürüten 
odamız Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün 162 yıllık köklü 
bir geçmişi olduğu ve merkez ile 
taşrada yaklaşık 17 bin personelle 
Kamuda ve serbest çalışan Harita 
ve Kadastro Mühendisleri ile 
birlikte hizmet verdiğini belirtildi. 
Şanlıurfa 21. Bölge Müdürü 
Mehmet ÜRÜN başta olmak üzere 
Bölge Müdürlüğünün tüm ekibi ile 
uyum içerisinde birlikte, Ülkemiz 
ve dolayısıyla Şanlıurfa’mızın 
gelişmesine yön veren tüm 
çalışmalardan dolayı teşekkür 
ediyor ve her yıl 21 Mayıs tarihi 
ile kutlanan Tapu ve Kadastro 
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Genel Müdürlüğünün kuruluş 
yıldönümünü kutluyor ve başarılar 
diliyorum” dedi. 

Tapu ve Kadastro 21. Bölge 
Müdürü Mehmet ÜRÜN, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasına 
bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür 
etmiştir. Ayrıca Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Genel 
Merkezinin Genel Müdürlüğümüz 
ile birlikte birçok çalışmayı birlikte 
sürdürmekte ve uyum içerisinde 
çalışmakta olduğunu belirtmiştir. 
Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü olarak 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası ile uyum içerisinde 
çalışmaktan mutlu olduklarını ifade 
etmişlerdir.

Şube Binamızın Tadilat 
Sonrası Küçük Bir Kokteylle 
Açılışı Yapıldı

Nisan sonlarından bu yana şube 
binamızda akan ve kirlenen 
duvarlar, Toplantı salonunun darlığı 
ve binanın kullanışsızlığından 
dolayı;

Şube binamızda 2 ayı aşkın süreyle 
tadilat gerçekleşmiş, Başkan odası 
Toplantı salonu ile birleştirilip 
60 kişilik bir salon elde edilmiş. 

Bekleme salonu ve Yönetim Kurulu 
odası sekreter odası  tümden dizayn 
edilmiştir.

Yapılan bu kokteylle şube binamız 
üyelerin beğenisine sunulmuş ve 
tam not almıştır. 

Diyarbakır’da Bulunan 
Üyelerle Değerlendirme 
Toplantısı Yapıldı

24 Haziran 2009 Çarşamba 
günü saat 17.30'da üyelerimizle 
değerlendirme toplantısı yapıldı. 
1-) 30 Haziran da Belediyeler ile 

yapılacak toplantıda tartışılacak 
olan  imar uygulama sorunları 
ile ilgili üyelerin görüşleri alınmış. 
Belediyelere teknik personel 
alınması, İmar Komisyonlarının 
teknik kadrolardan oluşması, 
Kent Bilgi Sistemlerinin yapımı 
ve organizasyonu, Diyarbakır 
kırmızı ve siyah kot haritasının 
hazırlanması….. gibi öneriler 
ortaya konmuştur,

2-) LİHKAB başvuru süreci 
değerlendirilmiş ve gerekli 
itirazların şube tarafından 
yapılması istenmiş, 

3-) Yaz döneminde yapılacak 
etkinliklerin değerlendirilmesi 
yapılmış,

4-) 3-5 Temmuz tarihleri arasında 
yapılacak Başkanlar kurulu 
Toplantısı öncesi üyelerin fikirleri 
alınmıştır.

TUSAGA-AKTİF(CORS-TR) 
Semineri Yapıldı

Şubemiz tarafından organize edilen, 
29 Haziran 2009 Pazartesi günü 
saat 13.00 te Şanlıurfa DSİ toplantı 
salonunda ve 30 Haziran 2009 Salı 
günü Saat 10.00da Şube toplantı 
Salonunda Paksoy Teknik Hizmetler 
Ltd.Şti. firması tarafından TUSAGA-
AKTİF (CORS-TR) ile uyumlu olarak 
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çalışan TOPCON GRS1 cihazına 
yönelik tanıtım ve eğitim konusunda 
bilgilendirme semineri yapılmıştır.

3. Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı Mardin / 
Midyat’ta Yapıldı

3. Başkanlar Kurulu toplantısı 
3-5 Temmuz 2009 tarihleri 
arasında Şube etkinlik alanımız 
Mardin/Midyat’ta gerçekleştirildi. 
Şubemiz adına ev sahipliğini Şube 
Başkanımız Yusuf BİLEN, Şube II. 
Başkanımız İdris BEREKATOĞLU, 
Şube Sekreterimiz Hüseyin 
KIRŞAN, Mardin İl Temsilcimiz 
Abdullah AÇIL, Mardin Kadastro 
Müdürümüz Mahmut GÜLTEKİN ve 
Üyemiz Sadettin AMAK yapmıştır. 
Toplantıda açılış konuşmalarından 
sonra şubeler yaptıkları ve 
yapacakları etkinlikler hakkında 
bilgilendirme yaptı. Toplantıda 
LİHKAB, İmar kanunu, Kat mülkiyeti 

gibi konularda değerlendirmeler 
yapıldı. 8. Yaz Eğitim Kampı, CBS 
Kongresi ve 4. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu ile ilgili 
bilgilendirmeler yapıldı.

Perşembe ve Cuma günü 
gelen arkadaşlarla Mardin de 
Deyrulzafaran Manastırı, Kırklar 
Kilisesi, Kasimiye Medresesi ve 
Mezopotamya Denizi gezdirildi/
gösterildi. Cumartesi günü 
Nusaybin’de sınır kapısı, Mor Yakup 
Kilisesi, Dünyanın ilk Üniversitesi 
olan Mitani Kültür Merkezi ve 
Beyaz Suya gezi ve Nusaybin Barış 
Parkında “MAYINLI ARAZİLERDEN 
TOPRAK TARIM REFORMUNA”  
konulu basın açıklaması yapıldı. 
Pazar günü Deyrulumur(Mor 
Gabriel) Manastırı, Hasankeyf ve 
Diyarbakır surları gezintisi ile  3. 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı sona ermiştir.

Fırat ANLI’yı Ziyaret

Yönetim kurulumuz, Yenişehir 
Belediyesi Eski Başkanı Fırat 
ANLI‘nın  DTP Diyarbakır Il 
Başkanlığına seçilmesi üzerine 
kendisini makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Sayın ANLI‘nın Belediye 
Başkanlığı yaptığı dönemde 

belediyelerde yaşanan kent 
sorunları ve bu sorunların çözüm 
sürecinde TMMOB ve belediyelerin 
yapmış olduğu çalışmalar 
değerlendirildi.
Büyükşehir  ve merkez ilçe 
belediyelerinin hepsinin Demokratik 
Toplum Partisin‘den seçildiği 
Diyarbakır‘da, böyle bir partinin 
il başkanlığını yapmaktan kıvanç 
duyduğunu belirten ANLI, halka ve 
kente dair her türlü çalışmada yerel 
yönetimlere destek vereceklerini 
belirtirken, böyle bir süreçte 
TMMOB‘ye bağlı tüm odalar ve 
STK‘ların bu çalışmalarda katılımcı 
ve üretici olmaları gerektiğini 
savundu.
Şube Başkanı Yusuf BİLEN, kentin 
gelişiminde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şubesi olarak her türlü çalışmada 
katkı sunmaya hazır olduklarını 
belirtti. 

Kapitalist Politikalar 
Ekseninde Bir Kalkınamama 
Hikayesi GAP Konulu Forum 
Düzenlendi

26-27-28-29 Eylül 2009 
tarihlerinde düzenlenen 
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Mezopotamya Sosyal Forumuna:

Moderatör olarak Nedim TÜZÜN,
TMMOB Diyarbakır adına İdris EKMEN,
HKMO Diyarbakır Şube adına Yusuf 
BİLEN, EMO Diyarbakır Şube adına Bilal 
GÜMÜŞ, MMO Diyarbakır Şube adına   
İ. Semih OKTAY 

katılmışlardır.  

TOPRAK REFORMU:

Toprak dağılımındaki adaletsizliğin 
ve tarımsal yapıdaki geriliğin 
aşılmasına yönelik olarak siyasal, 
toplumsal ve ekonomik gerekçelerle 
1930’lu yıllarda gündeme getirilen 
ve henüz gerçekleştirilmeyen toprak 
reformu: Ekonomik, toplumsal, 
siyasal ve demokratik yaşamı 
yakından ilgilendirmektedir.

Yeryüzünde üretilemeyen ve 
kolayca yok edilebilen tek kaynak 
olan toprakla ilgili tüm çalışmalar, 
öncelikli olarak belirlenen 
stratejik hedefler doğrultusunda 
yürütülmelidir.

Mevcut durumda:  Tarım sektörü 
yapısal sorunlarını aşamamıştır.

1. Arazilerin, çok parçalı ve dağınık 
durumu giderilememiş,

2. Halen birçok yörede topraksız ya 
da az topraklı yurttaşımız yaşam 
mücadelesi vermekte,

3. Toprak reformu hedefleri ile 
tutarlı biçimde Tapu ve Kadastro 
sorunları çözülmemekte,

4. Toprak kaynaklarımız, erozyonla 
ve yanlış uygulamalarla yok 
olmakta,

5. Toprak reformu kapsamında 
değerlendirilmesi gereken hazine 
arazileri satılmakta,

6. IMF ve Dünya Bankası odaklı 
“Toprak Reformu” projeleri, tarım 
sektörünün sosyo- ekonomik 
yapılarında yıkıcı sonuçlar 
yaratmakta,

7. Toprak reformu, yalnızca arazi 
dağıtımı ile sınırlı tutulmakta,

8. Yaşanabilir ve yarışabilir işletme 
yapılarının kurulması göz ardı 
edilmekte,

9. Mayınlı araziler temizlenmeyip 
atıl durumda tutulmakta,

10. Üreticilerin demokratik 
kooperatiflerde ve üretici 
sendikalarında örgütlenmesi 
engellenmekte,

11. Arazi Sulama-Kurutma, Arazi 
Toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetleri eşzamanlı 
planlanmamaktadır.

Toprak reformunun, kırsal ve kentsel 
alanı kapsayacak şekilde, toprağı 
ve insanı korumak ve geliştirmek 
için doğadan ve emekten yana 
bir sistem değişikliği şeklinde ele 
alınması zorunludur.

KADASTRO: 

Günümüzde arazi yönetimi 

sürdürülebilir kalkınmanın temelini 

oluşturmaktadır. 

Arazi yönetiminin temeli Kadastro 

sistemidir.

Bu sistem;

1. Güvenilir,

2. Güncel,

3. Açık,

4. Kolay erişilebilir,

5. Olabildiğince basit,

6. Gerektiğinde geliştirmeye ve 

genişlemeye uygun,

7. Arazi yönetimi kavramı içinde 

değerlendirilebilir,

8. Kadastro(Harita ve Sicil) bilgileri 

tam otomasyona geçmiş 

olmalıdır.

• Günümüze kadar yapılan bir 

bölümü hatalı, büyük bölümü 

güncel olmayan Kadastro’nun 

yeni sisteme uyarlanması 

yapılmalı, 

• Kentsel ve kırsal arazi 

kullanımının planlanmasında; 

halkın sürece katılması için 

demokratik bir yönetim anlayışı 

benimsenmeli, 

• Ekonomik ve sosyal yapının 

iyileştirilmesi hedeflerine yönelik, 

çağdaş bir anlayışla ile Tapu ve 

Kadastro Yasası yenilenmelidir.
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İSTANBUL

Çorlu’da Trakya Bölge 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Yönetim Kurulumuz, Trakya 
Bölgesi‘ndeki meslektaşlarımızın 
sorun, öneri ve dileklerini yerinde 
paylaşmak amacıyla 19 Haziran 
2009 Cuma günü Çorlu Belediyesi 
Meclis Salonu‘nda bir toplantı 
düzenledi. Şube Başkanımız 
M. Tevfik ÖZLÜDEMİR, II. 
Başkanımız Selahattin AVŞAR, 
Sekreterimiz Mehmet HIŞIR ile 25 
meslektaşımızın katılım sağladığı 
toplantıda; LİHKAB sınavı, Kat 
Mülkiyeti Yasa tasarısı, 2B, 
Trakya Bölgesi İmar problemleri 
başta olmak üzere birçok konu 
gündeme geldi. Ayrıca Şubemizin 
gerçekleştirdiği etkinliklerin 
paylaşıldığı toplantıda, Trakya 
Bölgesi‘ndeki sorunların ele 
alınacağı, yerel yönetimlerin de 
dahil edileceği, bir panelin organize 
edilmesi kararı alındı.

Trakya Bölge Toplantısının organize 
edilmesinde emeği geçen başta 

Çorlu Temsilcimiz Erol GÖLÇEK 
olmak üzere, katkı sunan tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

İTÜ İnşaat Fakültesi 
Mezuniyet Yemeği Yapıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi tarafından 22 Haziran 
2009 tarihinde İnşaat, Geomatik ve 
Çevre Mühendisliği Bölümlerinden 
bu yıl mezun olan öğrencilere 
yönelik olarak Mezuniyet Yemeği 
düzenlendi. Açılış konuşmalarından 
sonra dereceye giren öğrencilere 
hediyeleri verilip ardından yemeğe 
geçildi.

Yeni mezun arkadaşlarımızın 

YTÜ İnşaat Fakültesi 
Mezuniyet Töreni Yapıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi Mezuniyet Töreni 
18 Haziran 2009 tarihinde 
gerçekleştirildi. Yeni mezun 
mühendislerin ve ailelerinin katıldığı 
törende Şube Başkanımız M. Tevfik 
ÖZLÜDEMİR bir konuşma yaptı.

Yeni mezun olan meslektaşlarımızın 
bugüne gelmelerinde verdikleri 
katkılardan dolayı başta aileler 
olmak üzere öğretim görevlilerine 
ve üniversite çalışanlarına 
emek ve çabalarından dolayı 
teşekkür eden ÖZLÜDEMİR, sivil 

yoğun ilgi gösterdiği yemekte 
dereceye giren öğrencilere 
çeşitli firmalardan, kurum, 
kuruluşlardan ve Odalardan verilen 
hediyeler sunuldu. Şubemizce 
dereceye giren arkadaşlarımıza 
hediyelerin yanında, mezun olan 
tüm meslektaşlarımıza Oda 
örgütlülüğümüze katılmaya davet 
eden mektuplarımız verildi.

Yeni mezun olan meslektaşlarımıza 
yaşamları boyunca başarılar 
diliyoruz.
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Harita Mühendisliği eğitimine 
ilk olarak başlayan Yıldız Teknik 
Üniversitesi'nde bu yıl bölüm 
kuruluşunun 60. yılının kutlandığını 
belirterek bu Üniversitenin  
mesleğimizdeki önemine 
değinmiştir. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR 
konuşmasının sonunda; yeni mezun 
bütün meslektaşları, bilim ve tekniği 
toplum yararına yürütmeyi amaç 
edinmiş demokratik kitle örgütü 
meslek odalarına üye olmaya ve 
örgütlülüğümüze katılmaya davet 
etmiştir. 

İTÜ Mezuniyet Törenindeydik

İstanbul Teknik Üniversitesi 2009 
Yılı Mezuniyet Töreni 23 Haziran 
2009 tarihinde yapıldı. Bütün 
mezunların katılımı ile yapılan 
törene katılımın oldukça yüksek 
olduğu gözlemlenirken törene 
katılan aileler oldukça heyecanlı 
anlar yaşadılar.

Tören protokol açılış konuşmaları 
ile başlayıp, ardından bölümlerinde 
dereceye giren öğrencilere 
plaketleri sunularak devam etti. 
Daha sonra mezun olan bütün 
öğrenciler tek tek sahneye davet 
edilip mezuniyet belgelerini 
aldılar. Gece geç saatlere kadar 
süren törene katılan yeni mezun 
meslektaşları Odamıza üye olmaya

Ağaçlandırma Yönetmeliği 
Hakkında Basın Açıklaması 
Gerçekleştirildi

25 Haziran 2009 tarihinde 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından, 30 Nisan 2009 
tarihinde değiştirilen "Ağaçlandırma 
Yönetmeliği" hakkında bir basın 
açıklaması yapıldı. TMMOB 
Makine Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi‘nde yapılan basın 
açıklaması Orman Mühendisleri 
Odası Şube Başkanı Besim Sertok 
tarafından okundu.

Değiştirilen yönetmelikle 
birlikte "orman kurma" ifadesi 
değiştirilmiş, bu yönetmelikle 
birlikte ağaçlandırma çalışmaları 
adı altında orman kurma amacı 
dışında, orman alanlarının 
daralmasının önü açılmıştır. Yine 
göze çarpan bir diğer değişiklik " 
devlet ormanlarında yapılaşmaya 
izin verilemez" ibaresinin kaldırılmış 
olmasıdır. Yapılacak olan tesislerle 
ilgili "taşınabilir" ifadesinin de 
kaldırılmış olması dikkat çekicidir.

Uygulamada orman alanları 
içindeki açıklıklarda 5 dönüm 
büyüklüğünde bir alanda 
ağaçlandırma faaliyeti adı altında 

 davet eden metinin yanı sıra 
mezuniyet hediyeleri verilmiştir. 

depo-hangar adıyla tanımsız bir 
yapı (konut) ve havuz yapılabilir 
hale gelmiştir.

Neoliberal politikaların ülkemizdeki 
uygulayıcısı olan AKP Hükümeti 
tarafından yapılan bu ve benzeri 
mevzuat değişiklikleri ile kamuya 
yani toplumun tümüne ait alanlar 
olan, başta ormanlar olmak üzere, 
doğal ve yabanıl alanların çeşitli 
yönlerden önem taşıyan yapısal 
özelliklerinden ve işlevlerinden 
kaynaklı kullanım değerlerinin 
yerine, rantsal değişim değerleri 
öne çıkarılmaya çalışılmaktadır. 
Böylece ağaçlandırma adı altında 
ormanlar içerisinde "orman 
niteliği" kaybettirilmiş yeni 2B 
alanları ve kaçak villa kentler 
yaratılarak orman bütünlüğü zarar 
görürken, aynı zamanda bu alanlar 
istatistiklere genişleyen orman 
alanları olarak geçirilecektir.

TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu olarak Ağaçlandırma 
Yönetmeliği‘nin iptali için yasal 
yollara başvuracağız. Yeni bir 
orman talanını önlemek için 
konuyla ilgili tüm kişi ve kuruluşları 
seslerini yükseltmeye ve yargıya 
başvurmaya çağırıyoruz. 

Şubemiz Tarafından Netpro 
Eğitimi Gerçekleştirildi

Şubemiz ile Ulusal CAD ve GIS 
Çözümleri A.Ş. işbirliği ile 20-21-
27-28 Haziran 2009 tarihlerinde 
üyelerimize yönelik olarak sertifikalı 
Netpro eğitimi gerçekleştirildi. 
Toplamda 17 kişinin katıldığı 
eğitim boyunca yoğun bir şekilde, 
daha önceki duyurularımızda 
belirtilen içerikte bilgiler üyelerimize 
verilmiştir. Eğitime katılan bütün 
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üyelerimize ve eğitmen Umut 
YEGÜL‘e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Tapu ve Kadastro İstanbul 
Bölge Müdürlüğü Ziyaret 
Edildi

Şube Sekreterimiz Mehmet HIŞIR, 
Saymanımız Taylan ÖCALAN ve 
Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz 
Erol KÖKTÜRK’ün katılımıyla, 
Tapu ve Kadastro II. Bölge 
Müdürlüğü’ne yeni atanan 
meslektaşımız Ali ATAMAN 
ziyaret edildi. Bölge Müdürü 
ile İstanbul’un kadastrosunun 
modernizasyonu sorunları, 
mesleki diğer problemlerimiz 
ve geçmiş deneyimleri üzerinde 
değerlendirilmelerde bulunuldu. 
Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürü 
Ali ATAMAN’a yeni görevinde 
başarılar dileriz.

Taşınmaz Değerleme Günleri 
Haberi

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi tarafından 20- 21 Kasım 
2009 tarihlerinde Sait Halim 
Paşa Yalısı’nda (Yeniköy – Sarıyer) 
gerçekleştirilecek olan Taşınmaz 

Değerleme Günleri 2009 (Real 
Estate Valuation Days 2009) 
etkinliği hazırlık çalışmaları devam 
ediyor. Taşınmaz değerleme 
alanında bu kapsamda yapılacak 
ilk etkinlik olması açısından yoğun 
bir ilginin olduğu organizasyona 
katılması kesinleşen kurum ve kişiler 
şunlar:

- TMMOB II. Başkanı Nail GÜLER,
- Türkiye Bankalar Birliği Başkanı 

ve İş Bankası Genel Müdürü 
Ersin ÖZİNCE,

- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Vedat AKGİRAY,

- Danimarka Vergi Dairesi’nden 
Anders MÜLLER,

- Danimarka’da Değerleme 
Konusunda Çalışan Dr. Erik 
STUBKJAR,

- TeGoVa (Avrupa Değerlemecileri 
Birliği)’nden John HOCKEY,

- RICS adına Güniz ÇELEN,
- Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 

Kuruluşları Birliği Lisanslama ve 
Sicil Tutma Birimi,

- İŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı,
- Tapu ve Kadastro İstanbul 

Eski Bölge Müdürü Nihat 
KANDALOĞLU,

- invex.com.tr (Taşınmaz 
Değerleme Bilgi Sistemi),

- SOM Gayrimenkul Değerleme,
- EVA Gayrimenkul Değerleme,
- GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme,
- Vakıf Gayrimenkul Değerleme,
- TSKB Gayrimenkul Değerleme,
- GARANTİ Bankası,
- AK BANK,
- Lisanslı Değerleme Şirketleri 

Birliği,
- Değerleme Uzmanları Derneği,
- Yargıtay,
- Karayolları Genel Müdürlüğü,
- Milli Emlak Genel Müdürlüğü,
- Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü,
- Şehir Plancıları Odası İstanbul 

Şubesi,
- Mimarlar Odası Büyükkent 

Şubesi,
- İnşaat Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi, 
- Ziraat Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi,
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
- İstanbul Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü,
- Türkiye Bankalar Birliği ( 45 

bankaya duyuracak).

Ayrıca GYODER ve Tapu ve 
Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü 
ile görüşmeler sürdürülmektedir.

Değerleme alanında bugüne 
değin yapılanları değerlendirmek, 
yapılamayanları ortaya koymak, 
yapılması gerekenleri tanımlamak, 
bir yol haritası, bir strateji 
belirlemek, görev tanımlarına ve 
eylem planlarına ulaşmak amacıyla 
konunun tüm taraflarını bir araya 
getirme gereğini hedefleyen 
Taşınmaz Değerleme Günleri’nde 
bir çok oturumun gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır.

Etkinlikte bilimsel sunumların, 
değerlemeye yönelik açılımların 
dışında, değerlemeye yön verecek 
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ekonomik, sosyal ve örgütlenme 
sorunlarının da ele alınarak, çözüm 
yollarının tartışılması ve üretilmesi 
planlanmaktadır. Etkinlik sürecinde 
geliştirilecek katılımcı ortamlarda, 
örneğin tüm sektör bileşenlerinin 
görüşlerini aktaracağı bir forumda, 
farklı görüşlerde ortaklaşmalar 
hedeflenmektedir. 

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nin, yukarıda çerçevesi 
çizilen sürece katkı sağlayacak 
önemli bir platform olarak 
tasarladığı Taşınmaz Değerleme 
Günleri’ne katılım ücretsiz olacaktır. 

3. Köprü Yerine Yaşam 
Platformu Buluşması: 
”3.Köprü İhtiyaç Değil, 
Cinayettir…”

İçerisinde çeşitli mahalle 
derneklerinin, platformların, kent 
inisiyatiflerinin, TMMOB’ye bağlı 
meslek odalarının ve Şubemizin 
de bulunduğu 3. Köprü Yerine 
Yaşam Platformu bileşenleri, 18 
Temmuz 2009 Cumartesi günü 
gerçekleştirdiği buluşma ile 
İstanbul’un ormanlarını, sularını 

ve kent yaşamını tehdit eden 3. 
Köprüyü protesto etti.

Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı 
yürüyüş süresince, "ormanına, 
suyuna, mahallene sahip çık!", 
"Bu ülke, bu halk satılık değil!", 
"Susma haykır, ranta hayır!", "Köprü 
değil, toplu ulaşım!", "Köprü değil, 
insanca yaşam" gibi çeşitli sloganlar 
atıldı. Çayırbaşı’ndan başlayan 
yürüyüş, Sarıyer Meydanı’nda 
gerçekleştirilen basın açıklamasıyla 
son buldu.

Nükleer Silahlara Da, 
Santrallara Da Hayır!

Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan 
bombaların 64. yılı… Nükleer 
Karşıtı Platform adına TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından 6 Ağustos 2009 
Perşembe günü Galatasaray 
Lisesi önünde basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Şubemizden de 
katılım sağlanan basın açıklamasını 
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Başkanı Erhan KARAÇAY 
okudu. Basın açıklaması süresince 
Nükleeri enerji kaynağı olarak 
görenler de, Nükleer Santrallere 

de Silahlara da Hayır sloganı ile 
protesto edildi. 

“3. Köprü Yerine Yaşam 
Platformu” İBB Önünde 
Basın Açıklaması Yaptı

9 Eylül 2009 Çarşamba günü 
platform tarafından yapılan bir 
basın toplantısıyla; 3. Köprünün 
yapımı amacıyla İstanbul İl 
Çevre Düzeni Planı’nda revizyon 
yapılmasını önlemek amacıyla 
bir hafta boyunca İBB önünde 
nöbet tutarak basın açıklamaları 
yapılacağı kamuoyuna duyuruldu. 
Bu program kapsamında 3. Köprü 
Yerine Yaşam Platformu bileşeni 
olan TMMOB’ye bağlı meslek 
odalarının temsilcileri 14 Eylül 
2009 tarihinde İBB önünde bir 
basın açıklaması yaptılar. 

Kentleri Yağma Alanına 
Dönüştürenler, Yağmuru Da 
Felakete Dönüştürmüştür

İstanbul’da yaşanan sel felaketi 
üzerine, TMMOB İstanbul İKK 
çalışmaları 10 Eylül 2009 tarihinde 
düzenlenen bir basın toplantısıyla 
kamuoyuna duyuruldu. Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent 
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Şubesi’nde gerçekleştirilen basın 
toplantısında mevcut durum 
değerlendirmesine ilişkin basın 
açıklaması TMMOB Başkanı 
Mehmet SOĞANCI tarafından 
yapıldı. 

TMMOB İstanbul İKK Sekreteri 
Tores DİNÇÖZ, Şube Başkanımız 
M. Tevfik ÖZLÜDEMİR, Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Başkanı Eyüp MUHCU, Orman 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Başkanı Besim SERTOK, Ziraat 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Başkanı Ahmet ATALIK da durumla 
ilgili bilgilendirmede bulundular. 
Basın toplantısına TMMOB’ye 
bağlı Odaların İstanbul Şubelerinin 
yöneticileri ile Üyemiz TMMOB 
II. Başkanı Nail GÜLER, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Sabri ORCAN ve 
Oğuz GÜNDOĞDU da katıldı.

TMMOB’ye bağlı Odaların İstanbul 
şube temsilcilerinden oluşan teknik 
heyet, basın açıklaması sonrasında 
bölgede çeşitli incelemelerde 
bulundu. Bölgede yaşayan 
insanlara yardım eli uzatmayan 
ve bu felaketin sorumlusu olan 
yetkililerin bölgede yaşayan 
insanları suçlayan açıklamalarına 

tepki gösteren mağdurlar; bölgeye 
gelen bazı yardım kuruluşlarının 
ayrımcı tutumlar sergilediğini, bölge 
halkının barınma ve beslenme 
sorunlarının çözümüne yönelik 
yetkililerin kayıtsız kalmaya devam 
ettiğini, bölgedeki kimyasal 
varillerin ve altyapının çökmesinden 
kaynaklı durumların salgın 
hastalıklara neden olabileceğini 
ve yaşanan felaketin ardından 
evlerini su basan çok sayıda ailenin 
kaderine terk edildiğini ifade ederek 
yetkililere sert tepki gösterdi. 

12 Eylül 1980 Askeri 
Darbesini Unutmadık, 
Unutturmayacağız 

Ülkemizdeki emek, demokrasi, 
eşitlik ve özgürlük mücadelesine 
ağır darbeler vuran, 12 Eylül askeri 
darbesinin 29. yıldönümünde siyasi 
kurumlar, demokratik kitle örgütleri, 
sendikalar ve meslek odaları, 
Kadıköy’de düzenlenen miting ile 
Anayasa’nın darbecilere koruma 
getiren hükümlerinin kaldırılmasını, 
darbecilerden hesap sorulmasını, 
başta Diyarbakır cezaevi olmak 
üzere tüm işkence merkezlerinin 
insan hakları müzesine çevrilmesini 
talep etti. Kitle örgütleri darbeyle 
hesaplaşmadan, ülkemizde 
demokratikleşmeden asla söz 
edilemeyeceğini de belirterek 
darbecilerden hesap sorulana 
kadar mücadeleye devam 
edeceklerini ifade ettiler.

IMF'ye Karşı TMMOB, TTB, 
DİSK ve KESK Taksim’de 
Buluştu

Türk Mimar ve Mühendis Odaları 
Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi 
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Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK), Türk Tabipler Birliği (TTB) 
ve Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu’nun(KESK) 
çağrısıyla 1 Ekim 2009 tarihinde 
Beyoğlu Tünel’de bir araya gelen 
yaklaşık 2000 kişi sloganlarla 
Taksim Tramvay Durağı’na 
yürüdü. Beyoğlu Tünel’den Taksim 
Meydanı’na yürüyen emek örgütleri 
GSS’nin birinci yılında AKP, IMF 
ve DB’nı protesto etti. Yürüyüş 
sırasında sık sık “Herkese Sağlık, 
Güvenli Gelecek”, “IMF -DB 
Defol”,”Bu Ülke Bu Halk Satılık 
Değil”,”Katil IMF, İşbirlikçi AKP” 
sloganları atıldı.

TMMOB Ücretli ve İşsiz 
Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı’na 
Doğru Özel Sektör Hazırlık 
Toplantısı Gerçekleştirildi

TMMOB adına Elektrik 
Mühendisleri Odası’nın 
sekreteryasını yürüttüğü TMMOB 
Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Kurultayı, "Özel 
Sektör Çalışanları" toplantısı 26 
Eylül 2009 Cumartesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Oditoryumu’nda 
yapıldı. 

Kurultay Düzenleme Kurulu 
Başkanı Erhan KARAÇAY’ın 
konuşmasıyla başlayan toplantı; 
TMMOB profil araştırma grubunun 
2006 yılında hazırladığı ve 
2009 yılında yayınladığı "Ücretli 
Mühendislerin Profili" sunumuyla 
devam etti. Sunumlar, TMMOB eski 
başkanlarından Kaya GÜVENÇ 
ve Doç. Dr Ahmet Alpay DİKMEN 
tarafından gerçekleştirildi.  

Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Devrim AKÇA, "Carl Pulfrich” 
ödülünü Kazandı

Işık Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Enformasyon Teknolojileri 
Bölümü öğretim elemanı ve üyemiz 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Devrim 
AKÇA, "Carl Pulfrich Award" 
ödülünü kazandı. Pulfrich ödülü her 
iki yılda bir fotogrametri, uzaktan 
algılama ve jeo-enformasyon 
konularında yenilikçi yazılım ya da 
donanım tasarımı ve uygulaması 
yapmış bilim adamlarına verilmekte 
olup; Ödül 1890-1927 yIlları 
arasında ünlü optik firması Carl 
Zeiss’in arge gurubunun önemli 
bir üyesi olan Dr. Carl Pulfrich'in 
anısına ithaf edilmektedir. 2009 
Carl Pulfrich ödülü Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Devrim AKÇA ve 
Dr. Michael Cramer'e (Stuttgart 
Universitesi) verilmiştir. Üyemiz Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Devrim AKÇA'yı 
bu üstün başarısı nedeniyle kutlar, 
çalışmalarında başarılar dileriz.

3. Köprü Yerine Yaşamı 
Savunmaya Devam Edeceğiz

Dünyamızın, ülkemizin, İstanbul’un 
geleceği olan ormanlarımızı, 
su havzalarımızı, gözünü para 
hırsı bürümüş rant canavarlarına 
yağmalatmamakta kararlı, onurlu 
İstanbul halkı ile beraber 11 Ekim 
2009 Pazar günü saat 13.00’de 
Beşiktaş’ta toplanan 3. Köprü 
Yerine Yaşam Platformu bileşenleri; 
3. Köprü projesinin doğaya, 
çevreye ve insanca yaşama karşı 
işlenecek bir cinayet olduğunu, bu 
projenin yağmacı, sermayedar ve 
işbirlikçi AKP patentiyle işletilmeye 
çalışıldığını ifade ederek, 3. Köprü 
karşısında sonuna kadar yaşamı 
savunmaya devam edeceklerini 
ifade ettiler. 

İstanbul‘da Yağmaya 
Dayalı Arsa Politikası 
Terkedilmelidir

Şubemiz tarafından İstanbul ve 
çevresinde yaşanan sel felaketi ile 
ilgili olarak 11 Eylül 2009 tarihinde 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Basın açıklamamızda, İstanbul’un 
nasıl pazarlandığı, kentleşme 
sürecinin iyi yönetilemediği, 
kaçak yapılara göz yumuldukça 
felaketlerin süreceği, yağma 
politikalarının güncel bir örneği 
olarak İstanbul’a 3. Köprü 
yapılmasının kentimizde olumsuz 
sonuçlar doğuracağı ve 2B yasası 
ile yaşam kaynaklarımızın yok 
edileceği ifade edilmiş olup; 
Şubemizin bu başlıklarda getirdiği 
çözüm önerileri de kamuoyuyla 
paylaşılmıştır.
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İZMİR

Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı İzmir’de Karton 
Tekneler Yarışıyla Kutlandı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı nedeniyle 
düzenlenen 2. "Kartondan Tekneler 
Yarışı" 1 Temmuz'da gerçekleştirildi. 
Şubemiz tarafından tasarlanarak 
üç saatlik sürede yapımı 
gerçekleştirilen “Piri Reis” teknesini 
batmadan varışa ulaştırmaya 
çalışan Ömer GÜNGÖRMÜŞ 
kaptanlığındaki ekibimiz 4 üncü 
oldu. 
Birincinin Orman Mühendisleri 
Odasının olduğu yarışma 
öncesinde konuşma yapan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI İzmir‘in 
denizle buluşturulması adına 
düzenlenen bu etkinlikte tüm 
ekiplere başarı dilerken "İzmir‘de 
halkın ve yönetimin ilgisini denize 

çekebilmek adına önemli bir 
etkinlik düzenliyoruz, İzmir‘de 
ulaşım politikaları anlamında deniz 
yolunun daha fazla kullanılmasının 
gerekliliğini de vurgulamak 
istiyorum" dedi.
Karton Tekneler yarışından sonra, 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI, İzmir İKK temsilcileriyle 
Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezinde bir araya geldi.

Sivas Katliamı Mitinglerle 
Kınandı

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak 
Oteli’nde 33 aydının yakılarak 
öldürüldüğü katliamın 16 ncı 

yıldönümünde İzmir’de düzenlenen 
mitinglerle katliamın sorumluları 
kınandı, öldürülen aydınlar 
türkülerle anıldı. TMMOB üyelerinin 
geniş katılım sağladığı anma 
töreni ise Gündoğdu Meydanı‘nda 
gerçekleştirildi. Saat 16.00‘dan 
itibaren Cumhuriyet Meydanı‘nda 
toplanan katılımcılar "Katiller Halka 
Hesap Verecek" sloganlarıyla 
Gündoğdu Meydanı‘na yürüdü.

8. Yaz Eğitim Kampında 
YENİDEN Birlikteydik

Odamızın süreli eğitim 
etkinliklerinden olan ve İzmir 
Şubemizin yürütücülüğünde yapılan 
Yaz Eğitim Kampı‘nın sekizincisi 
bu yıl 22 - 30 Ağustos tarihlerinde 
Foça/İzmir‘de gerçekleştirildi.

Yaz Eğitim Kampı, üniversitelerin 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği (Harita ve Kadastro 
Mühendisliği) Bölümlerinin 
öğrencileri ile birlikte diğer 
mühendislik ve mimarlık 
bölümlerini temsilen öğrencilerin 
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yanı sıra Odamızın yöneticileri 
ile birlikte TMMOB ve diğer Oda 
bileşenlerinden de katılım sağlandı.

Ana teması "Yaşanabilir Gelecek" 
olarak seçilen bu yılki yaz eğitim 
kampı etkinliğinde öğrenci, 
akademisyen, sanatçı, yazar, 
gazeteci ve TMMOB‘a bağlı 
meslek odalarının yöneticileri ile 
bu konu çerçevesinde düşüncelerin 
paylaşıldığı ve tartışıldığı mesleki 
ve teknik eğitimlerin yanında, 
güncel ve toplumsal gelişmelerin, 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
sorunların ele alındığı seminerler, 
konferanslar ve sunumlar 
gerçekleştirildi. 

Aylarca süren kamp hazırlıklarının 
ardından, kamp alanına bir gün 
önceden gelen, erzak ve malzeme 
intikali ve ön hazırlıkları yapmak 
üzere HKMO İzmir Şubesi Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Kamp Komisyonu 
Üyeleri, HKMO Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri, gönüllü 
meslektaş ve öğrencilerin yardımı 
ile tamamlandı.
Kampın açılışını İzmir Şube 

Sekreteri Lütfü ÜNAL gerçekleştirdi. 
Şube Başkanı Muhittin SELVİTOPU 
açılış konuşmasında, yaz eğitim 
kamplarının sürecine değinerek 
kampın önemini dile getirdi ve 
yaşanabilir gelecek için gençlerin 
bu süreçteki yerini ve önemini 
vurguladı. Kamp Yürütme Kurulu 
olarak gençler için her türlü 
çalışmaları tamamladıkları belirtildi. 
Bu yılki kampın da başarılı bir 
şekilde tamamlanacağını ifade 
ederek kamp için emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN açılış konuşmasında, 

ülkede ve dünyada yaşanılan 
iktisadi ve sosyal gelişmelere 
değinerek ülkemiz üzerine oynanan 
politik oyunları dile getirdi ve 
yaşama, olaylara ve gelişmelere 
nereden bakıldığının önemine 
dikkat çekti. Mühendis olmanın 
getirdiği bilinçle mühendis 
ve mimarların sorumlulukları 
ve yapılması gerekenleri 
vurgulayan ÖZTEN, hayatın tüm 
alanında birlikte ve onurlu bir 
şekilde mücadele etmenin ve 
dayanışmadan yana olmanın 
önemi üzerinde durdu. Açılışın 
konuşmalarının ardından HKMO 
Tanıtım Filmi ve Yaz Eğitim Kampı 
Tanıtım Filmi izlendi. İlk günün 
akşamı kamp ateşi etrafında 
türküler söylendi ve çekilen halaylar 
ile günün yorgunluğu atıldı.

İkinci gün, kampın ilk oturumu olan 
"Yaşanabilir Gelecek İçin Haklar ve 
Özgürlükler" konulu forum yapıldı 
ve halkın eğitim, sağlık, barınma 
gibi kısacası onurlu bir yaşam için 
hak ve özgürlükleri tartışıldı. Bunun 

87Kasım 2009



yanında, üniversite harçları, kentsel 
dönüşüm, orman, mera ve kıyı 
alanları gibi konulara da değinildi. 
Haklarımızın çeşitli mücadeleler 
verilerek kazanılabileceği 
ve umudun  hiçbir zaman 
tükenmemesi gerektiği dile getirildi.

Forumun ardından Oryantiring 
Yarışması gerçekleştirildi. Şube 
Yedek Yönetim Kurulu üyemiz Aslı 
TOPAL tarafından Oryantiring 
Teorik Eğitimi verildi ve ardından 
uygulama eğitimi verildi. Eğitimlerin 
ardından 8 kişilik ekiplerden oluşan 
yarış zamana karşı yapıldı. HKMO 
Yaz Eğitim Kamplarını süsleyen 
ve katılımcıları heyecanlandıran 
Oryantiring Yarışması eğlenceli 
anlar yaşattı.

Üçüncü gün, "Yaşanabilir Gelecek 
İçin Kent" ve "Yaşanabilir Gelecek 
İçin Su ve Enerji" panelleri yapıldı. 
Yürütücülüğünü HKMO Adana 
Şube Başkanı Hasan ZENGİN’in 
yaptığı "Yaşanabilir Gelecek 
İçin Kent" panelinde, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge 
Planlama Öğretim Üyesi Prof.Dr. 
Hülya KOÇ, HKMO Eski Genel 
Başkanı Hüseyin ÜLKÜ yaşanabilir 
kenti tanımlayarak yaşanabilir 
kentin ilkelerini vurguladılar. 
Mevcut konut çevrelerinde 

yaşanabilirliği ve niteliği artırmak 
üzere neler yapılabileceği hakkında 
bilgiler verildi. Yaşanabilir bir 
kentin yalnızca, doğru tasarımlar 
ve etkin uygulamalardan 
beklenemeyeceği, tasarlayıcıları, 
uygulayıcıları, denetleyicileri ve 
kullanıcılarının tümünün katkıları 
ile gerçekleşebileceği vurgulandı. 
Uygulanan neo-liberal politikalar 
sonucu kırdan kentlere yapılan 
bilinçsiz ve zorunlu göçler nedeniyle 
kentlerde aşırı nüfus artışı, bunun 
yanında kentlerde planlama, arsa 
stoku, sosyal konutlar vb. eksiklikler 
ve gecekondulaşmaya politik bakış 
ve beraberinde çarpık kentleşmenin 
hızla artması, buna bağlı olarak 
zaten bozuk olan altyapının giderek 
daha bozulduğu belirtildi. Ayrıca 
siyasi rantlar ve oy kaygısıyla 
yapılan imar aflarının kentleri 
içinden çıkılmaz, çarpık bir konuma 
soktuğu dile getirildi.

"Yaşanabilir Gelecek İçin Su 
ve Enerji" panelinde, Bornova 

Belediyesi Başkanı Ziraat Mühendisi 
Prof.Dr. Kamil Okyay SINDIR ve 
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi’nden Muzaffer Salih ERTAN 
suyun doğru kullanımı, küresel 
ısınma ve yenilenebilir alternatif 
enerji kaynakları üzerinde durdu. 
Bunun yanında, suyun önemine, 
küresel ısınmaya, dünyada su, 
tarımda su yönetimi, Türkiye‘de su 
yönetiminde arayışlar konularına 
değinildi. Suyun bir meta olmadığı 
ve kar amacı doğrultusunda 
rantsal çıkarlar için kullanılmaması 
gerektiği belirtildi. Ayrıca, Bornova 
Belediyesinin çevrenin ve suyun 
korunmasına yönelik yapılan 
çalışmaları da örnek olarak 
değerlendirildi. 

Alternatif enerji kaynaklarına 
yönelme, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ve maliyeti, 
planlı bir politika ile bu sorunun 
çözülebileceği ve her coğrafyanın 
özelliklerine göre rüzgar, güneş, 
vb. kaynaklardan en doğru seçimin 
yapılması gerektiği dile getirildi. 
Ayrıca enerji ve çevre sorununun 
sistemin bir sonucu olduğu, 
bununla da sistemli ve örgütlü bir 
şekilde mücadele edilmesi gerektiği 
vurgulandı.

Panellerin ardından Yusuf 
ÖN(Seramik Sanatçısı)  katılımı 
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ile Heykel ve Seramik Atölyesinde 
katılımcılar, hayallerinin 
yansımalarını çamurla 
somutlaştırdılar. Ortaya çıkan 
eserler, gençlerin ruh hallerini, 
yaşam tarzlarını ve hayata dair 
fikirlerini yansıtıyordu.

25 Ağustos Salı günü yapılan 
yürütücüsü Gazi Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Aziz KONUKMAN’ın 
olduğu Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hayri 
KOZANOĞLU ve Yazar-Gazeteci 
Adnan BOSTANCIOĞLU’nun 
konuşmacı olduğu "Yaşanabilir 
Gelecek İçin Ekonomi ve Siyaset" 
konulu panelde yaşanılmakta olan 
mali krizin dünyaya ve Türkiye‘ye 
etkilerinden, tüketici kimlikle 
mücadele edilmesi gerekliliğinden 
bahsedildi. Toplumun üç aşamalı 
bir saldırı: neo-liberalizm, 
küreselleşme ve finansallaşma ile 
karşı karşıya olduğundan söz edildi. 
Krizin sadece kapitalistler arasında 
sermayenin el değiştirmesine yol 
açtığına ve toplumun bir piyasa 
toplumu haline getirilmesinin 
tehlikelerine dikkat çekildi.

Beşinci gün "Yaşanabilir Gelecek 
İçin Çevre ve Doğa" panelinde 
"Dışarıda da dumansız hava sahası 
istiyoruz. Aliağa‘da termik santrale 
hayır!" sloganından yola çıkılarak 
Foça Merkezde halkın da katılımı 
ile konuşmacıların Marmara 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tanay 
Sıtkı UYAR ve Buğday Derneği-
Doğa Korumacı -Atlas Dergisi 
Yazarı Güneşin AYDEMİR olduğu 
panelde doğanın korunmasındaki 
düşünceler bilimsel verilere 
dayandırılarak tartışıldı. Enerji 
elde etmede doğaya zarar verecek 
yöntemler yerine yenilenebilir 
alternatif enerji kaynaklarının 
devreye girmesi gerektiği ve Aliağa 
- Foça yöresinde oldukça verimli 
bir şekilde faydalanabilecek rüzgar 
ve güneş enerjisinin kullanılmasının 
gerekliliği dile getirildi.

Kampın 6. günü ‘Yaşanabilir 
Gelecek İçin Kültürel Değerler’ 
panelinde Şair-Yazar-Gazeteci Prof. 
Dr. Şadan GÖKOVALI kültürel 
değerlerimizi ve yaşadığı süreçleri 
paylaştı. Ardından Sonbahar Filmi 
Yönetmeni Özcan ALPER ve Senem 
AYTAÇ’ın katılımı ile belgesel 

ve kurmaca filmler konusunda 
sinema atölyesi gerçekleştirildi. 
Aynı günün akşamı çadır alanında 
"SONBAHAR" filmi gösterimi 
yapıldı.

28 Ağustos Cuma günü "Yaşanabilir 
Gelecek İçin Mühendislik" paneli 
ve "Yaşanabilir Gelecek İçin 
Örgütlülük" söyleşisi yapıldı. Kocaeli 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Haluk KONAK, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Dursun Zafer ŞEKER ve Boğaziçi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Haluk ÖZENER’ in konuşmacı 
olduğu "Yaşanabilir Gelecek İçin 
Mühendislik" panelinde teknolojinin 
hızla gelişmesi ile son yıllarda çok 
büyük ilerlemeler kaydeden Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliğinin 
ülkemizde ve dünyada yeni bir 
boyut kazandığı, ilgili standartlar 
ve akreditasyonların ülkemiz için de 
önem kazandığı belirtildi.

Ayrıca gelişen teknolojinin 
geleneksel Harita Mühendisliği 
mesleğini ve çalışma alanlarını 
geliştirdiği, mesleğin bilgi 
teknolojisi ve elektronik sahasındaki 
gelişmelerden önemli boyutta 
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etkilendiği, Harita Mühendisliğinin 
bu gelişmelere paralel olarak kent 
ve arazi yönetiminden mülkiyet, 
yerel yönetimler ve çevreye, büyük 
mühendislik yapılarından uydu 
ölçmeleri ve bilgi sistemlerine 
kadar birçok alanda hizmet ürettiği, 
dolayısıyla Harita Mühendislerinin 
daha nitelikli ve donanımlı 
olması gerektiği vurgulandı. 
Harita Mühendisliğinin geleceği 
konusundaki çalışmalarda ilk kabul 
edilmesi gereken konunun mesleğin 
toplumsal yaşam açısından önemli 

bir mesleki alan olduğu ve dünya 
genelinde sürekli bir değişim 
içerisinde bulunduğundan söz 
edildi.

Oturum yöneticiliğini meslektaşımız 
ve TMMOB II. Başkanı Nail 
GÜLER’in yaptığı ve konuşmacı 
olarak TMMOB Başkanı Mehmet 
SOĞANCI ve HKMO Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN’in 
katıldığı "Yaşanabilir Gelecek 
İçin Örgütlülük" söyleşisinde 
örgütlülüğünün öneminden 
bahsedildi. Her toplumsal yapının 
örgütü şart koştuğu, her toplumda 
farklı örgütlenme şemaları ya da 
örgütlenme yolları olduğundan söz 
edildi. Sivil toplumun kent kültürüne 
dayalı olduğu, işçiler, emekçiler, 
işsizler, yoksul halk kesimleri, 

toplumun dışlanan ve ezilen bütün 
grupları kendi gruplarının tekil 
çıkarlarını ve haklarını savunurken 
diğer taraftan hep birlikte, bir 
örgütler ağı şeklinde, sermayenin 
küreselleşmesine karşı birlikte 
hareket etmesi ve dayanışmasının 
gerekliliğinden söz edildi.
Birlik ve dayanışmanın olmaması ya 
da zayıf olması dünyanın bugünü 
ve geleceğinin insan tanımaz 
sermayenin ve vahşi kapitalizmin 
zorbalık, sömürü, gözyaşı ve savaş 
vahşetine teslim edilmiş olunacağı 
vurgulandı.

TMMOB ve bileşeni Odaların 
kuruluşu, amaçları ve bugüne 
değin verilen mücadelesi, emekten 
ve haktan yana toplumun ve 
ülkenin gelişmesi ve kalkınması 
yönündeki anlayışı, örgütlü 
mücadelenin gerekliliği TMMOB 
ve diğer demokratik kitle örgütleri 
arasındaki dayanışma ve mücadele 
platformları tartışıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörünün konuk olduğu söyleşide 
öğrenciler, özgür ve demokratik 
üniversite, eşit, parasız, nitelikli 

eğitim, yemek ve barınma hakkı vb. 
konuları dile getirerek sorunlarını 
tartıştılar.   

Kampın sekizinci günü olan 
29 Ağustos Cumartesi günü 

"Yaşanabilir Gelecek İçin Medya 
ve İletişim" konulu oturuma ise 
Yazar-Edebiyatçı-TV Programcısı 
Enver AYSEVER ve Yazar-Reklamcı 
İlyas BAŞSOY katıldı. İnsan ve 
toplum ilişkilerinin,insanların 
kendi dünyalarını ve birbirleri ile 
ilişkilerinin yorumlandığı ve söyleşi 
tadında geçen oturumda başta 
medya olmak üzere hayata ve 
kendimize dair iletişim ve sorunları 
konuşuldu. 

Ardından "İki Dil Bir Bavul" filminin 
yönetmeni Orhan ESKİKÖY, 
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"Sonbahar" filminin yönetmeni 
Özcan ALPER ve Senem AYTAÇ’ın   
“alternatif sinema” üzerine oldukça 
verimli tartışmalar gerçekleştiririldi.

Kampın ana teması olan 
"Yaşanabilir Gelecek İçin..." 
çerçevesinde; Sinema, Fotoğraf, 
Tiyatro, Drama, Yazın, Şiir, Müzik, 
Halk Oyunları ve Dans, Resim 
ve Karikatür, Heykel ve Seramik, 
Forum, Cin Fikirler Atölyeleri 
ile Kamp Gazete Atölyesinde 
katılımcılar çalışmalarını ve 
yeteneklerini sergilediler. Ayrıca 
kampın ilk günü oluşturulan 
takımlarla kamp süresince masa 
tenisi ve voleybol turnuvaları 
düzenlendi. 

Yaz Eğitim Kampı bu yıl fotoğraf 
atölyesi ve sinema atölyesinde 
mühendislik-mimarlık fakültelerinde 
okuyan öğrencilere fotoğraf ve 
sinema hobisini tanıtmak ve bu 
hobiler ile ilgilenenleri teşvik etmek 
amacıyla Fotoğraf Sergisi ve Kısa 
Film Yarışması düzenledi. Bu yılki 
kampın teması olan "Yaşanabilir 
Gelecek" fotoğraf sergisinin ve 
kısa film yarışmasının konusunu 
oluşturdu.

Yapılan film ve belgesel 
gösterilerinden özellikle Beşikdüzü 
Köy Enstitüsü belgeseli, bir 
toplumun eğitimi için bu kadar 
yararlı olan bir kurumun nasıl 
siyasal çıkarlara alet edilip yok 
edildiğini gösterdi.

Kamp boyunca düzenlenen 
konferans, forum, söyleşi, panel 
ile atölye çalışmalarında haklar 

ve özgürlükler, kent, su ve enerji, 
ekonomi ve siyaset, çevre ve doğa, 
kültürel değerler, mühendislik ve 
eğitimi, örgütlülük, sanat, sinema, 
medya ve iletişim, gençlik gibi konu 
başlıkları yaşanabilir bir gelecek 
için irdelenerek tartışıldı. Yaz Eğitim 
Kampında ilk kez atölye gurubunca 
Kamp Gazetesi çıkartıldı.
 
Kampın son gününde veda gecesi 
düzenlendi. Veda gecesinde 
kamp boyunca sürdürülen Atölye 
çalışmalarında ortaya çıkartılan 
kamp kısa filmleri, halk oyunları, 
tiyatro ve dans gösterileri aynı 
heyecanla sahnelendi. Gecede 
ayrıca düzenlenen turnuvalarda ve 
yarışmalarda dereceye girenlere 
verilen ödüllerin ardından tüm 
katılımcılara da katılım plaketi 
verildi.
 
HKMO 9. Yaz Eğitim Kampında 
‘Yeniden’ buluşmak üzere...

Kuşadası Belediye Başkanı 
Esat ALTINGÜN Ziyaret Edildi

Kuşadası temsilciliğinin 
22.07.2009 günü göreve 
başlaması nedeniyle, Kuşadası 
ilçe temsilcimiz Hasan BİLENGİL 
ve serbest çalışan Harita Kadastro 
Mühendisleri tarafından yapılan 
ziyaretde, Belediye Başkanı Esat 
ALTINGÜN ile tanışma ve karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
Geçmiş belediye yönetimleri 
sırasında meslektaşlarımızın 
yaşadığı sorunlar anlatılarak, bu 
sorunların çözümü ve daha sağlıklı 
hizmet üretilebilmesi için destek 
istenmiştir. Belediye Başkanı Esat 

ALTINGÜN, belediye bünyesinde 
yeniden yapılanması düşünülen 
imar ve harita müdürlüklerinde 
daha iyi hizmet verilebilmesi için 
görüş ve düşüncelerimizin dikkate 
alınacağını söyleyerek, sorunların 
çözümünde destek sözü vermiştir.

20. Geleneksel Meslek 
Odaları Arası Halı Saha 
Futbol Turnuvası Yapıldı 

25 Mayıs 2009-30 Haziran 2009 
tarihleri arasında 20. Geleneksel 
Meslek Odaları Arası Halı Saha 
Futbol Turnuvası yapıldı. 

Denizli'de bulunan odaların her 
yıl katılım sağladığı ve bu yıl 
20 ncisi düzenlenen geleneksel 
meslek odaları arası halı saha 
futbol turnuvasına HKMO Denizli 
Temsilciliği takımı da katıldı. 
Takımımız bu yıl grup maçları 
sonucu 2 nci olarak ilk dörde 
kaldı. İlk dördün kendi arasındaki 
maçlar sonucunda 4 üncü olarak 
tamamladı ve dördüncülük kupasını 
aldı. Üyelerimizin maçlardaki yoğun 
katılım ve desteklerinden dolayı tüm 
üyelerimize ve takımımıza teşekkür 
ederiz. 

20. Meslek Odaları Turnuvasında 
takımdaki üyelerimize Denizli 
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Temsilciliği tarafından yemek verildi. 
Keyifli bir yemek oldu.

"IMF'siz Bir Yaşam" Sloganıyla 
Protesto Eylemi Yapıldı

"IMF'siz Bir Yaşam" Sloganıyla KESK, 
DİSK, TTB ve TMMOB tarafından 
29 Eylül 2009 günü açıklanan IMF 
toplantılarına karşı eylem kararı 
doğrultusunda, örgütlerin İzmir 
bileşenleri tarafından 6 Ekim Salı 
saat: 18.30 da eski Sümerbank 
önünde bir protesto eylemi yapıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 
örgütlediği basın açıklamasına 
yaklaşık 300 civarında bir kitle 
katıldı. Sık sık “İMF-DB Defol!, 
Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep 
Beraber Ya Hiç Birimiz, Yaşasın 
Devrim ve Sosyalizm, Yaşasın 
İstanbul Direnişimiz!” sloganları 
eylem bitimine kadar sürekli atıldı. 
İstanbul direnişinin coşkusu alanda 
kendini her fırsatta hissettiriyordu.
Sırasıyla konuşan BES Şube 
Başkanı Ramis SAĞLAM, TMMOB 
İzmir İKK Sekreteri Ferdan 
ÇİFTÇİ, Ali ÇELTEK ve KESK 
İzmir Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Eğitim Sen İzmir 3 Nolu 
Şube Başkanı Ali KILIÇ  IMF’nin 
ekonomi politikalarının dünya 
halklarına yıkımdan başka bir şey 
getirmediğini sıklıkla vurguladılar. 

Miting niteliğindeki basın 
açıklaması Avusturya İşçi Marşının 
hep bir ağızdan söylenmesiyle 
bitirildi.

Karabağlar İlçesi Muhtarlar 
Heyeti Şubemizi Ziyaret Etti 

Karabağlar İlçesi Muhtarlar Heyeti 
23 Ekim 2009 tarihinde Şubemizi 
ziyaret ederek, Karabağlar’ın yeni 
ilçe olması ile ilgili oluşan sorunları 
dile getirerek, odamızla karşılıklı 
görüş alışverişinde bulundular.

TMMOB CBS KONGRESİ’09 
Başarıyla Sonuçlandırıldı

Odamız tarafından, 2–6 Kasım 
2009 tarihleri arasında İzmir’de 
Tepekule Kongre Merkezi’nde, 

“Yaşanabilir Gelecek İçin” 
sloganıyla ve “TUCBS ve Birlikte 
Çalışabilirlik” ana teması ile 
düzenlenen 2. TMMOB Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi başarıyla 
gerçekleştirildi.

Hazırlıkları yaklaşık bir yıl süren 
kongre ile ilgili Şubemiz tarafından 
İzmir ve Muğla Valilikleri ve 
Büyükşehir Belediyesi başta olmak 
üzere, İl Özel İdaresi, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 
Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Muğla 
Üniversitesi Rektörlüğü, Tapu 
ve Kadastro, Karayolları, Devlet 
Su İşleri, İller Bankası, Devlet 
Demir Yolları ve Orman Bölge 
Müdürlükleri ile Defterdarlık, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik 

Kriz Merkezi, Karşıyaka, Bornova, 
Güzelbahçe, Seferihisar, Muğla, 
Milas, Aydın Belediye Başkanlıkları, 
İzmir Barosu, İzmir Ticaret Odası, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, Mali 
Müşavirler Odası, Eczacılar Odası, 
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Gazeteciler Cemiyeti, Cumhuriyet 
Gazetesi,  vb. bölgemizdeki 
birçok kamu kurum ve kuruluşuna 
kongrenin amacı ve içeriği ile ilgili 
bilgilendirme ve destek ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir.

3 Düzenleme Kurulu Toplantısı ve 
11 Yürütme Kurulu Toplantısının 
gerçekleştirildiği kongreye ayrıca 
Şubemizde daha önce görev 
yapmış Şube Eski Başkanlarımız 
ve temsilciliklerimiz de düzenlenen 

toplantılara katılarak önemli 
katkılarda bulunmuşlardır.
Binden fazla kişinin katıldığı kongre 
süresince düzenlenen teknik 
oturum, forum ve panellere her 
kesimden ilgi oldukça fazlaydı. 
Özellikle kongre süresince açık 
bulunan “Coğrafi Bilgi Teknolojileri 
Fuarı” katılımcılar tarafından 
büyük bir ilgiyle karşılandı. Ayrıca 
kongrede her bir katılımcıya 
katılım belgesi verilen “Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Eğitimi” ve kongre 
süresince sosyal aktiviteler de 
gerçekleştirildi. 

Ülkemizdeki farklı meslek 
disiplinlerini CBS çatısı altında 
bir araya getirdiği, CBS’nin en 
temel bileşenleri olan veri, yazılım, 
donanım, yöntem ve yetişmiş 
insan gücü üzerine gerçekleştirilen 
uygulamaların tüm yönleri ile 
ele alındığı kongrede CBS 
politikalarının değerlendirilmesi 
ve belirlenmesine yönelik önemli 
sonuçlar elde edilmiştir. 

CBS ile ilgili çalışmalar ve 
gelişmeler dikkatle izlenmiş, 
farklı uygulama alanlarında 
gerçekleştirilen başarılı çalışmaların 
yanında, karşılaşılan sorunlar 
ve eksiklikler dile getirilerek, 
bu eksikliklerin giderilmesine 
yönelik yararlı tartışma ortamları 
oluşturulmuştur. 

Daha ayrıntılı bilginin Odamız 
bülteninde yer aldığı Kongreye; 
Kongre Düzenleme Kurulu ve 
Yürütme Kurulu başta olmak 
üzere Genel Merkez Yönetimi ve 
çalışanları, tüm Şubelerimiz, Sürekli 
Teknik Bilimsel Komisyonlarımız, 
hazırlık toplantılarına katkı koyan 
İzmir Şube eski başkanları ve 

12-13-14 Kasım 2009 tarihlerinde 
Çeşme Ilıca Otel’de Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce düzenlenen 
“Gayrimenkul Değerlendirme ve 
Hukuk Semineri”ne Odamızca 
görevlendirilen 2922 sicil numaralı 
üyemiz M. Kubilay YILDIRIM 
“Taşınmaz Değerlendirilmesi” 
ve “Yatırıma Karar Verilen 
Taşınmazlarda İmar Kanunu 
Uygulaması ve Karşılaşılan 
Sorunlar” konularına ilişkin eğitim 
vermek üzere katılmıştır. Başarılı 
geçen seminer sonrasında Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak 
Daire Başkanı Musa AKDENİZ 
tarafından üyemize katkılarından 
dolayı plaket verilmiştir.

Eşitlik, özgürlük, adalet için…

"Toplu sözleşme hakkımızı 
çiğnetmemek için, İnsanca ücret 
için, Krizin bedelini ödememek için, 
Demokratik bir çalışma yaşamı için, 
25 Kasım'da grevdeyiz" diyerek yola 
çıkan kamu emekçileri 1 günlük 
uyarı grevindeydi.

İzmir Şube Temsilciliklerine vermiş 
oldukları destek ve emeklerden 
dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Gayrimenkul Değerlendirme 
ve Hukuk Semineri
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İzmir'de 25 Kasım grevi, ilk olarak 
Birleşik Taşımacılık Sendikası 
(BTS)’nin 24 Kasım gece yarısında 
tren istasyonlarında eyleme 
geçmesiyle demiryollarında 
başladı. Grevci kamu emekçileri 
ve dayanışma için gelenler Konak 
Meydanı'nı doldurdu.

KESK platformu önünde KESK’e 
bağlı sendikaların üyeleri, sol 
partiler, TMMOB, TTB ve birçok 
demokratik kitle örgütü ile sol 
gruplar toplandı. 10 bin kişiyi aşan 
kalabalık hep bir ağızdan sloganlar 
atarak genel grevi coşkuyla kutladı.
Sabah saatlerinde işyerlerine 
giden kamu çalışanları, işbaşı 
yapmayarak işyerleri önünde hem 
çalışanlara hem de vatandaşlara 
neden eyleme gittiklerini belirten 
açıklamalar yaptıktan sonra Konak 
Meydanı’na doğru hareket ettiler.

 Konak Meydanı’nda Kamu-Sen 
ve KESK ayrı platformlar kurarak 
üyeleriyle grev gösterisi yaptılar. 
Konak Meydanı çevresindeki 
işyerleri ve kamu çalışanı olmayan 
bir çok kişi de eyleme destek 
amacıyla işe başlamayarak, 
Meydana geldi.

KESK adına ilk olarak İzmir Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü ve 
Eğitim-Sen 3 Nolu Şube Başkanı 
Ali KILIÇ, KESK Eski Genel 
Sekreteri Abdurrahman DAŞDEMİR, 
Tüm Bel Sen Genel Başkanı 
Vicdan BAYKARA konuşmalarını 
gerçekleştirdi. Konuşmaların 
ardından, onbinlerce grevci ve 
onlarla dayanışma gösterenler, 
Grup Yel Değirmeni’nin söylediği 
Türkçe ve Kürtçe marşlar ve 
türkülerle grev coşkusunu yaşadı.

Bugün aynı zamanda "Kadına 
Yönelik Şiddetin Ortadan 
Kaldırılması İçin Uluslararası 
Mücadele Günü" idi. İzmir KESK 
Kadın Platformu Sözcüsü Nihal 
KESİCİ yaptığı açıklama ile “kadına 
yönelik şiddetin erkek egemen ve 
kapitalist sistemin ortak ürünü” 
olduğunu belirtti.

HKMO İzmir Şubemizde 17 Ekim 
2009 tarihinde Şube Temsilciler 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel 
Merkezimizden HKMO Kırsal 
ve Kentsel Alan Düzenlemesi 
Komisyonu Başkanı Hüseyin ÜLKÜ 
ve HKMO Genel Başkanı Ali 
Fahri ÖZTEN, HKMO İzmir Şube 
Başkanı Muhittin SELVİTOPU ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi 
ÜNAL, S. Selçuk SAVCI, İbrahim 
AYKOL, Mahmut KIZILTAŞ ile Milas 
İlçe Temsilcisi Enver TUNA, Denizli 
İl Temsilcisi Osman KEYSAN, 
Dalaman İlçe Temsilcisi Mehmet 
ONTAŞ, Muğla İl Temsilcisi 
Şükrü TELLİ, Muğla İl Temsilci 
Yardımcısı Bahattin GÜMÜŞ, Aydın 
İl Temsilcisi Ahmet Mahir CAN, 
Bodrum İlçe Temsilcisi Recayi 
ÖZCAN, Kemalpaşa İlçe Temsilcisi 
Ali TUNALI, Fethiye İlçe Temsilcisi 

İzmir Şubemizde Temsilciler 
Toplantısı Yapıldı
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Ayhan GÜRSOY, Salihli İlçe 
Temsilcisi Ziya KOCABIYIK, Uşak İl 
Temsilcisi Günhan DAĞLI, Kuşadası 
İlçe Temsilcisi Hasan BİLENGİL, 
Manisa İl Temsilcisi Mehmet Sefa 
ÖNATLI, Akhisar İlçe Temsilcisi 
Mehmet ZEYBEL, Ödemiş İlçe 
Temsilcisi Ali ÇALIŞIR, Didim İlçe 
Temsilcisi Murat ALAGÖZOĞLU 
katıldılar.

Toplantının gündemi; Oda ve 
Şube çalışmalarının aktarılması, il/
ilçe temsilci etkinlikleri, yaşanan 
sorunlar ve son dönemde gündeme 
gelen meslek alanımıza yönelik 
yasa ve yönetmelik değişiklikleri, 
CBS Kongresi, LİHKAB konuları 
şeklinde oluşturuldu.

Toplantının açılışını, Şube 
Başkanımız Muhittin SELVİTOPU 
yaptı. Şube çalışmalarını özetle 
aktaran Sayın SELVİTOPU, Kasım 
ayında gerçekleştirilecek olan 
CBS Kongresi etkinliği üzerine 
yoğunlaştıklarını anlattı.

Genel Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN 
konuşmasında; Kat Mülkiyeti 
Kanunu, Tapu Planları Tüzüğü ve 
Toplulaştırma Tüzüğü, LİHKAB, 
CBS Kongresi ile Odamızın son 
bir yıl içerisinde yürüttüğü mesleki 
faaliyetler, meslekte yaşanan 
sorunlar ve Odamız çalışmaları 
hakkında bilgilendirmeler ve 
değerlendirmeler yaptı.
Ayrıca Odamızca, çalışma 
programı çerçevesinde ve meslek 
alanından hareketle, bilimsel ve 
teknolojik gelişmelere paralel 
olarak birçok alanda düzenlenen 

seminer, panel, sempozyum 
ve kongre etkinliklerinden biri 
olan CBS Kongresi için yapılan 
çalışmalara ve hazırlıklara değindi.

Sayın ÖZTEN, Oda olarak 
özellikle mesleğimizle ilgili olan 
her türlü yasal düzenlemenin 
toplumun ve mesleğimizin yararına 
olması yönünde yoğun çaba sarf 
ettiklerini, bütün yasal düzenlemeler 
öncesinde, bilimin ışığında ve ortak 
akılla oluşturulan Oda görüşlerini 
ilgili makamlara sunduklarını 
belirtti. Ayrıca, oluşturulan görüş, 
öneri ve raporların dikkate 
alınmasının önemi ve gerekliliği 
vurgulandı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
Sayın Hüseyin ÜLKÜ, TMMOB 
CBS Kongresi sürecini aktararak, 
kongre kapsamında Ankara’da 
ve Ege Bölgesinde gerçekleştirilen 
çeşitli kurum ve kuruluş 
ziyaretleri hakkında bilgiler verdi. 
Temsilcilerimizce Kongrenin, kurum 
ve kuruluşlara iyi anlatılması istendi. 
Kamulaştırma bilirkişilik eğitimi 
konusunda açıklamalarda bulunan 
Şube Saymanı İbrahim AYKOL, 
süreç hakkında özet bilgi sundu ve 
bu sahada da varlığımızı topluma 
hissettirmemiz gerektiğini ifade 
ederek, bunu önemsemezsek başka 
meslek gruplarının bu boşluğu 
süratle doldurması kaçınılmaz 
olacağını vurguladı. 2009 Aralık 
ayında üyelerimizin talepleri 
doğrultusunda eğitim verileceğini, 
katılımın sağlanması için çaba 
harcanmasını istedi, konu hakkında 
sorulan soruları yanıtladı. 

Temsilcilerimizce gündeme 
getirilen konular üzerine genel bir 
değerlendirme ve bilgi paylaşımı 
yapıldı.

TMMOB Kadın Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Kurultayı 21-22 Kasım 
2009 Tarihlerinde 
İstanbul'da Yıldız Teknik 
Üniversitesi Oditoryumu'nda 
Gerçekleştirildi 

TMMOB'nin 55 yıllık tarihinde 
bir ilk olan Kadın Kurultayında 
kadın mühendis, mimar ve şehir 
plancıların erkek meslektaşlarından 
farklı olarak yaşadığı özgül 
sorunlar, çözüm önerileri ve 
örgütlenme modelleri tartışıldı. 
Kurultayın açılışında sırasıyla; 
Düzenleme Kurulu Başkanı ve 
EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Yazman Üyesi Boran Başak KOÇ, 
Kurultay Düzenleme Kurulu Üyesi 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Gülay ODABAŞI, EMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Pınar 
HACIOĞULLARI ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
SOĞANCI konuştu. TMMOB Kadın 
Kurultayı’ na, HKMO Şubemizce 
görevlendirilen Arzu TANRISEVEN 
ve S. Arzu SEZER katıldılar.
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Yabancılara Toprak Satışı İle 
İlgili Basın Açıklaması Yapıldı

Şubemizce; Yabancı Uyruklu 
Kişilerce Tarihi-Arkeolojik Sit 
Alanlarının Yakın Civarlarında 
Yapılacak Taşınmaz Alımlarına 
Çeşitli Kotaların Getirilmesi 
ya da Yasaklanması Gerektiği 
konusunda Yeni Meram Gazetesine 
açıklamada bulunuldu.
Yabancı uyruklu kişilerin özellikle 
Türkiye‘de tarihi-arkeolojik sit 
alanları civarlarındaki yerlere 
özel ilgi göstermektedirler. 
Yabancıların Türkiye‘de gayrimenkul 
edinmelerine imkân sağlayan Yasa, 
son olarak 2008 yılında değişikliğe 
uğrayarak yürürlüğe konulmuş olup 
bu Yasaya istinaden yabancılar 
tarafından satın alınan taşınmazlar 
genel olarak konut/mesken amaçlı 
olarak kullanılmaktadır.
2007 verilerine göre, Ülkemizde 
5 bin 278‘i arkeolojik sit alanı, 
831‘i doğal sit alanı, 188‘i kentsel 
sit alanı, 125‘i tarihi sit alanı ve 
390‘da diğer sit alanlarından 
olmak üzere toplam 64 bin 963 
tescilli kültür ve taşınmaz varlığı 
bulunmaktadır. 
Anayasanın 90ıncı maddesi 2004 

yılında değiştirilmiştir. 
Anayasa metnine göre; 
"Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası 
antlaşmalar kanun 
hükmündedir". Bunlar 
hakkında Anayasaya 
aykırılık iddiası ile 
Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz. Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş 
temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin milletlerarası 
antlaşmalarla 
kanunların aynı 
konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası 
antlaşma hükümleri esas 
alınır." Böylece Uluslararası 
Yasalar, Tahkim, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemeleri Kararları 
çok yakın bir gelecekte bizim 
yasalarımızın üstünde hükme sahip 
olabileceklerdir.
Kamuoyunda, özellikle Hatay 
ve GAP Bölgesinde yabancılara 
resmi tapu dairelerindeki satışlar 
yerine halk arasında kadastro 
geçmeyen yerlerde senet ya da 
muhtar senedi gibi adlarla ifade 
olunan satış vaadi sözleşmeleri 
ile satışların yapıldığı bilinmekte; 
ayrıca kadastro geçen yerlerde 
de muhtar senedi ile satışlarda 
yapılabilmektedir. Bu nedenle, Tapu 

ve Kadastro teşkilatlarının bu satış 
vaadi sözleşmelerinden haberleri 
olmadığı için sadece resmi satış 
rakamlarını bildirmektedirler. 
İleride bu tür satışların uluslar 
arası yasalarca resmi kabul 
edilmesi durumunda ise durum 
vahimleşecektir.
Kadastro görmeyen yerlerde de 
zilyetlik yoluyla yabancılara devirler 
de söz konusu olabilmektedir. 
Devirler noter veya muhtarlıklar 
aracılığı ile yapıldığından bunların 
miktarları hiçbir zaman resmi 
makamlarca bilinememektedir. 
2007 yılı verilerine göre 71 bin 
civarında yabancı kişiye 60 bin 
adet arsa, arazi ve bağımsız 
bölüm olmak üzere toplam 36 
milyon metrekare taşınmazın satışı 
yapılmıştır.
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Gerçek rakamların bilinmemesinin 
bir başka nedeni ise yabancı 
uyruklu kişilerin Yasalarımıza göre 
Türkiye‘de kurdukları ya da ortak 
oldukları Türk Şirketleridir. Şirket 
sermayesini çoğunluğu ya da bir 
kısmı yabancılara ait olmaktadır. 
Bu tür şirketlerin yasal açıdan 
Türkiye‘deki diğer şirketlerden 
hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla bu 
şirketlerin taşınmaz alımlarında da 
hiçbir sınırlama yoktur.
Öte yandan Ülkemizdeki bankaların 
yarıdan fazlasının yabancı sermayeli 
olması ve bu bankaların şu anda 
ellerinde başta Ege ve Akdeniz 
bölgeleri olmak üzere haciz edilmiş, 
ipotek konulmuş binlerce taşınmaz 
bulunması da ayrı bir konudur.
Gerçek rakamların bilinebilmesi için 
her ilin ticaret odaları tarafından 
şirket ortaklarının tabiiyeti ve 
sermaye oranları konusunda 

inceleme yapılarak bu tür şirketlerin 
belirlenmesi ve bunların ülke 
genelinde tapu kayıtlarından 
araştırılması ile mümkün olabileceği 
düşünülmektedir. 
Yürürlükteki Tapu Kanununda 
askeri yasak bölgeler, askeri 
güvenlik bölgeleri ile stratejik 
bölgelerde yabancı uyrukluların 
taşınmaz alımlarında yasaklama 
vardır. Tarihi-arkeolojik alanların 
ve yakın çevrelerinin stratejik 
alanlar kapsamına alınarak bu 
tür alanlardaki taşınmazların da 
yabancı uyruklu kişilere satışlarının 
yasak kapsamına alınması 
gerekmektedir.
Çözüm önerilerimiz ise; 
Yabancılara satışı yapılacak 
taşınmazın bulunduğu alanın 
stratejik alan özelliği olup olmadığı 
dikkate alınmalı, karşılıklılık 
ilkesinin yanı sıra alan kotaları 
değiştirilmelidir. Yürürlükteki Yasaya 
göre bir ilin yüzölçümünün binde 
5‘i kadar alanı değil belediye 
sınırlarının büyüklüğünün binde 
5‘i kadar olan kısımlar esas 
alınmalıdır. Çünkü yabancılar 
tarafından satın alınan taşınmazlar 
genel olarak konut-mesken amaçlı 
kullanılmaktadır. Bu tür yapılarda 
belediye sınırları içerisinde yer 
almaktadır. 
Yukarıda da ifade edildiği üzere, 
Yasalarımıza göre kurulmuş 
yabancı uyruklu kişilere ait 
şirketlerin özellikle tarihi-arkeolojik 
sit alanları yakın çevreleri gibi 
stratejik bölgelerde taşınmaz 

mal edinimlerine yasaklamalar 

getirilmelidir. Satışı yapılmış 

taşınmazlar varsa kamulaştırılması 

veya başka sahalardaki hazine 

arazileri ile trampa edilmesi gibi 

çözüm yöntemleri gündeme 

getirilmelidir. Aksi takdirde 

yabancıların ileride ülkenin ulusal 

politikalarını tehdit edebilecek 

bir takım düzenlemelere yada 

dayatmalara gitmeleri aşikardır.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye‘de 

en çok talep gösterdiği bölgelerin 

başında Güneydoğu Anadolu 

Projesi (GAP) nedeni ile GAP 

bölgesi gelmektedir.

"Konya şu anda cazip 

görülmemektedir. Ancak Konya 

Ovası Sulama Projesi (KOP)‘un 

tamamlanması ile Konya ovası 

yabancılar için daha cazip hale 

gelebilecektir." 

Anadolu coğrafyası; tarih boyunca 

haçlı seferleri ile, son yüzyılda 

ise ABD, AB, İngiliz ve İsrail 

emperyalizminin sürekli iştahını 

kabarmış tarihin her döneminde ele 

geçirilmek istenmiştir. Tarih bunun 

örnekleri ile doludur.

Yabancıya taşınmaz satışını küçük 

bir toprak parçası satışı olarak hatta 

Heybeliada‘dan daha küçük bir 

saha olarak hafife almak yanlıştır. 

"Toprağın ele geçirilmesinin, siyasi 

ve kültürel bağımsızlığın da elden 

çıkarılması anlamına geldiği" 

unutulmamalıdır.
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Harita Sektöründe Lisans ve 
Ön Lisans Düzeyinde Eğitim 
Veren Üniversitelerimiz

I-Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler

Harita sektörü ile ilgili lisans 
eğitimi  Üniversitelerde; Geomatik 
Mühendisliği, Jeodezi ve 
Fotgrametri Mühendisliği, Harita 
Mühendisliği programları şeklinde  
karşımıza çıkmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi, Geomatik Mühendisliği 
adı altında öğrenci almaktadır. 
Üniversitede sadece  birinci öğretim 
programı  uygulanmakta ve  72 
öğrenci almaktadır.

Aksaray Üniversitesi, Gümüşhane 
Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakülteleri, Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği adı altında öğrenci 
almaktadır. Aksaray ve Gümüşhane 
Üniversitelerinde birinci öğretimin 
yanında ikinci öğretim programı 
da bulunmaktadır. Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesinde ise 
sadece birinci öğretim programı 
bulunmaktadır.

Aksaray  ve Gümüşhane 
Üniversiteleri birinci ve ikinci 
öğretime 41 er öğrenci,(41*4=164 
öğ) Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi birinci öğretime 62 
öğrenci almaktadır. (Toplam  226 
öğ.)

Afyon Kocatepe, Erciyes, Karadeniz 
Teknik, Ondokuz Mayıs, Kocaeli 
Üniversiteleri Mühendislik 
Fakülteleri,  Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat 

Fakültesi Harita Mühendisliği adı 
altında öğrenci almaktadır.

Afyon Kocatepe, Erciyes, Karadeniz 
Teknik, Ondokuz Mayıs, Selçuk, 
Yıldız Teknik Üniversitelerinde birinci 
öğretimin yanında ikinci öğretim 
programı da bulunmaktadır. 
Kocaeli  Üniversitesinde ise 
sadece birinci öğretim programı 
bulunmaktadır.

Afyon Kocatepe, Erciyes , Ondokuz 
Mayıs Üniversiteleri, birinci ve 
ikinci öğretime 52 şer öğrenci, 
(52*6=312 öğ.) Karadeniz 
Teknik, Selçuk Üniversiteleri, 
birinci ve ikinci öğretime 82 şer 
öğrenci, (82*4=328 öğ.) Yıldız 
Teknik Üniversitesi de birinci ve 
ikinci öğretime 103 er öğrenci 
(103*2=206 öğ.) Kocaeli  
Üniversitesi ise sadece birinci 
öğretime 31 öğrenci almaktadır. 
(Toplam 877 öğ.)

Yukarıdaki veriler doğrultusunda şu 
yorumları yapabiliriz.

- Harita sektörü ile ilgili olarak; 
Üniversiteler Geomatik, 
Jeodezi ve Fotogrametri, Harita 
Mühendisliği gibi 3 değişik 
isim altında lisans  öğrencisi 
almaktadır. 

- Harita sektörü ile ilgili  11  farklı 
Üniversitede Lisans  Programı 
uygulanmaktadır. (İstanbul 
Teknik, Aksaray, Gümüşhane, 
Zonguldak Karaelmas, Afyon 
Kocatepe, Erciyes, Karadeniz 
Teknik, Ondokuz Mayıs, 
Selçuk, Yıldız Teknik, Kocaeli 
Üniversiteleridir. )

- Üniversiteler 10 farklı ilde 
bulunmaktadır. (İstanbul 
(2), Aksaray, Gümüşhane, 

Zonguldak, Afyon, Kayseri, 
Trabzon, Samsun, Konya, Kocaeli 
İlleri) 

- Her yıl 1175 öğrenci  
Üniversitelerin Harita Sektörü ile 
ilgili lisans programlarına kayıt 
yaptırmaktadır.

- HKMO‘ya kayıtlı  yaklaşık 11000 
üye bulunmaktadır. Her yıl 
üniversitelerin lisans programına 
kayıt yaptıran öğrenci sayısı 
HKMO ya  kayıtlı üye sayısının 
%11‘i kadardır.

II-Önlisans Eğitimi Veren 
Üniversiteler

Harita sektörü ile ilgili önlisans 
eğitimi  Üniversitelerde; Harita 
Kadastro ve Tapu Kadastro 
programları şeklinde  karşımıza 
çıkmaktadır.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Tapu Kadastro 
programı adı altında eşit ağırlık 
puanı ile öğrenci almakta diğer 
tüm üniversiteler Harita ve Kadastro 
programı adı altında sayısal puan 
türüne göre öğrenci almaktadır.

37 üniversitede Harita ve Kadastro 
önlisans programı 1 üniversitede 
tapu kadastro önlisans programı  
olmak üzere toplam 38 üniversitede 
önlisans programı bulunmaktadır. 

Ön lisans programı uygulayan bu 
Üniversiteler; Adıyaman Ü. Kahta 
MYO., Afyon Kocatepe Ü. Emirdağ 
MYO., Sadıklı MYO. Ahi Evran Ü. 
Kaman MYO., Akdeniz Ü. Teknik 
Bilimler MYO., Amasya Ü. MYO., 
Artvin Çoruh Ü. MYO., Atatürk Ü. 
Pasinler MYO., Erzurum MYO., 
Bitlis Eren Ü. Tatvan MYO., Celal 
Bayar Ü. Köprübaşı MYO., Sarıgöl 
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MYO., Çukurova Ü. Karaisalı 
MYO., Dokuz Eylül Ü. İzmir MYO., 
Dumlupınar Ü. Tavşanlı MYO., 
Düzce Ü. Kaynaşlı  MYO., Erzincan 
Ü. MYO., Fırat Ü. Sivrice MYO., 
Gaziosmanpaşa Ü. Tokat MYO., 
Giresun Ü. MYO., Hacettepe 
Ü. Polatlı Teknik Bilimler MYO., 
Harran Ü. Şanlıurfa MYO., Hitit Ü. 
MYO., İnönü Ü. Malatya MYO., 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. 
Göksun MYO., Karadeniz Teknik 
Ü. Trabzon MYO., Mersi Ü. 
Teknik Bilimler MYO., Muğla Ü. 
Muğla MYO., Mustafa Kemal Ü. 
İskenderun MYO., Niğde Ü. Bor 
MYO., Okan Ü. MYO., Ondokuz 
Mayıs Ü. Kavak MYO., Osmaniye 
Korkut Ata Ü.MYO., Selçuk Ü. 
Teknik Bilimler MYO., Hadim 
MYO.,Güneysınır MYO., Kadınhanı 
Faik İçil MYO., Sinop Ü.Boyabat 
MYO., Süleyman Demirel Ü. Teknik 
Bilimler MYO., Uluborlu Selahattin 
Karasoy MYO., Trakya Ü. Edirne 
Teknik Bilimler MYO., Uludağ Ü. 
İznik MYO., Gemlik Asım Kocabıyık 
MYO., Yıldız Teknik Ü. Yıldız 
MYO., Zonguldak Karaelmas Ü. 
Zonguldak MYO. Gazi Ü. İktisadi 
İdari Bilimler F. Tapu Kadastro 
MYO.dur.

Harita programı uygulayan 
Üniversite Meslek Yüksek 
Okullarının 22 tanesi illerde, 
(Antalya, Amasya, Artvin, Erzurum, 
İzmir, Erzincan, Tokat, Giresun, 
Şanlıurfa, Çorum, Malatya, 
Trabzon, Mersin, Muğla, İstanbul 
(2), Osmaniye, Konya, Isparta 
Edirne, Zonguldak, Ankara)  24 
tanesi ilçelerde ,(Kahta, Emirdağ, 
Sandıklı, Kaman, Pasinler, Tatvan, 
Köprübaşı, Sarıgöl, Karaisalı, 
Tavşanlı, Kaynaşlı, Sivrice, Polatlı, 
Göksun, İskenderun, Bor, Kavak, 
Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, 
Boyabat, Uluborlu, İznik, Gemlik) 
bulunmaktadır. 

Bu üniversitelerde 45 birinci 
öğretim, 26 ikinci öğretim 
olmak üzere toplam 71 program 
uygulanmaktadır.

- Her yıl 3280 öğrenci  
Üniversitelerin Harita Sektörü ile 
ilgili önlisans programlarına kayıt 
yaptırmaktadır.

Rixos Otel‘de Üyelerimize 
Yemek Verildi

Üyelerimiz arasındaki birlik ve 
beraberliği pekiştirmek, birbirleri 
ile tanışmalarını sağlamak, yılda 

en az bir kez olsun  bir araya 
getirmek   amacıyla Şubemizce her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Şube Yemeği 08.09.2009 
tarihinde Konya RİXOS Otelde 
gerçekleştirildi.

Yemeğe 350 civarında  üyemiz 
katılmıştır.Ayrıca, İdare  Mahkemesi 

Başkanları, Büyükşehir Bel.
Bşk. Yrd. Karatay İlçesi Belediye 
Başkanı ve Yardımcıları, AKP İl 
ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Sanayi Odası, Ticaret Odası, 
TMMOB'a bağlı Oda Temsilcileri 
de yemeğe katılarak Şubemizi 
onurlandırmışlardır.
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Konferansta ; Prof. Dr. Ferruh 
YILDIZ; Görüntü İşleme Amaçlı 
Uydular hakkında, 
Doç. Dr. Muzaffer KAHVECİ; Ulusal 
Sabit GNSS Ağları ve Dünyadaki 
Uygulamaları konularında,
Yrd. Doç. Dr. Ekrem TUŞAT; 
Konum Belirleme Amaçlı Uydular 
konularında birer konuşma 
yapmışlardır.

Bu konferansla ilgili yerel basında 
aşağıdaki haber yer almıştır.

Ramazan Bayramı münasebetiyle 
Şube Hizmet Binamızda 
Üyelerimizin geniş katılımıyla 
bayramlaşma programı 
gerçekleştirilmiştir. Bayramlaşma 
esnasında Üyelerimizden Murat 
AYDIN, “NEY” dinletisi sunmuş 
ve bu sunum memnuniyetle 
karşılanmış olup ilgiyle dinlenmiştir.

Bayramlaşma programına 
gösterilen yoğun ilgi nedeniyle 
üyelerimize ve ney dinletisi sunan 
üyemiz Murat AYDIN’ a teşekkür 
ederiz. 

Şubemiz Faaliyetleri İle İlgili 
Basında Yer Alan Haber

07.05.2009 tarihinde Selçuk 
Üniversitesi Hadim Meslek 
Yüksekokulu Konferans 
Salonunda “Uydu Teknolojilerinin 
Haritacılıktaki Uygulamaları 
Konulu” konferans düzenlenmiştir.

Yemekte konuşma yapan Şube 
Başkanımız Ferruh YILDIZ şube 
faaliyetleri hakkında kısa bilgi 
vererek katılımcılara teşekkür 
etmiştir.

Şubemizde Bayramlaşma
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Ziyaret

Samsun milletvekili Sayın Cemal 
Yılmaz DEMİR, Şubemiz  Hizmet 
Binasını 31.07.2009 Tarihinde 
Sabah Kahvaltısında ziyaret etmiştir.

Ziyarette Şube Başkanı Ertuğrul 
ÇÖL, Sayın Milletvekili Cemal 
Yılmaz DEMİR‘in Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Samsun 
Şubesi ziyaretlerinin Sivil Toplum 
örgütlerine vermiş olduğu önemi 
gösterdiğini, bu tür ziyaretlerin daha 
sık aralıklarla yapılmasının gerekli 
olduğunu söyledi. Bu tür ziyaretlerin 
yerel yöneticiler tarafından 
yapılması gerekliliğini savunan 
ÇÖL, samimi ortamda geçen bu tür 
toplantılarda hem yakınlaşma, hem 
de  üyelerimizin mesleki sorunlarını 
ve meslekle ilgili Samsun‘un 
sorunları dile getirilmekte ve 
samimi ortamda oluşan görüşmeler 
olması gereken sivil toplum ve 
siyasetçilerin birbiri ile kaynaşmasını 
sağlamaktadır. ÇÖL, Sayın 
YILMAZ‘dan meslek guruplarını 
ilgilendiren yasal düzenlemelerde 
sivil toplum örgütlerinin önemine 

değinerek, görüşlerinin alınmasını 
ifade etti. Kamuda Harita 
mühendislerine yeterince değerin 
verilmediğini ve düşük ücretle 
çalıştırıldıklarını ifade eden ÇÖL, 
bu konuda Sayın Milletvekilinden 
yardım talep etti. Sivil toplumun 
ve siyasilerin birbirleri ile iletişimi, 
birbirleri ile yardımlaşmaları sonucu 
düşüncelerini bildirmeleri halinde iki 
tarafında muhalefet yapar şekilde 
değerlendirildiklerini, bu nedenle 
sorunların bazı platformlarda 
tartışılarak paylaşılması gerektiğini 
söyledi.

Denetleme 

27-28 Haziran 2009 tarihinde 
Şubemiz hizmet binasında, 
Denetleme Kurulu Üyeleri Sayın 
Sebahattin BEKTAŞ ve Sayın Zafer 
BEYDİLLİ tarafından, şubemiz 
denetlenmiştir.  Şube Yönetim 
kurulu, denetlemeye katılan 
denetleme kurulu üyelerine, 
Şubemiz adına teşekkürlerini 
sundular.

Mezuniyet Töreni

24.06.09 tarihinde  19 Mayıs 
Üniversitesi‘nde  mezuniyet töreni 
gerçekleşti. 

Mezuniyet töreni HKMO Samsun 
Şube Başkanı Sayın Ertuğrul ÇÖL 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin 
katılımında gerçekleştirildi. Jeodezi 

Ordu İl Başkanlığı Ziyaret 
Edildi 

HKMO  Samsun Şubesi olarak  
17.09.2009  tarihinde  MHP il 
Başkanı olan üyemiz Sayın Hamza 
ALDENİZ ziyaret edilerek yeni 
görevinde başarılar dilenmiştir.

SAMSUN
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ve Fotogrametri  Mühendisliği  
Bölümünden mezun olan 
meslektaşlarımız arasından  
dereceye  giren  öğrenciler dönem 
birincisi; Elif BAĞ, dönem  ikincisi; 
S.Bilge KEÇECİ, dönem üçüncüsü 
Süleyman BİLGİN‘ e HKMO 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Sayın Ertuğrul ÇÖL çeşitli 
hediyeler verdi. HKMO Samsun 
Şubesi olarak yeni mezun olan 
tüm meslektaşlarımıza meslek 
yaşantılarının başlangıcı olan bu 

mutlu günlerinde başarılar diledi. 
Bölüm Başkanı Prof Dr. Sebahattin 
BEKTAŞ ve Bölüm Başkan yardımcısı 
Doç.Dr. Yasemin ŞİŞMAN 
öğrenciler adına Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 
başkanı Ertuğrul ÇÖL‘e şükranlarını 
ve teşekkürlerini ilettiler.

Eğitim - Toplantı 

07.07.2009 tarihinde Topcon 
Firması Yetkilileri ve Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası 
Samsun Şube Yönetimi ile Topcon 
GRS-1 adlı GPS cihazının tanıtım 
etkinliği düzenlendi. 

Topcon firması tarafından üretilen 
alet, dahili GSM modülü ile 
ülkemizde henüz test olarak yayına 
başlamış olan CORS-TR sistemi ile 
uyumlu olup, boyutları itibarı ile de 
oldukça dikkat çekici çift frekanslı 
bir GPS alıcısıdır. 
Etkinlik çerçevesinde CORS-

TR sistemi ile ilgili teorik 
bilgilendirmelerin yanı sıra, 
üyelerimiz bu alet ile uygulama 
yapma imkanı da bulmuştur.
Yapılan etkinlik şubemize bağlı 
kamu ve özel kuruluştan birçok 
kişinin dikkatini çekmiş, katılım 
yoğun ve bir o kadarda güzel 
olmuştur.
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Trabzon Kent içi Trafik 
Sorunları Değerlendirildi

Trabzon Belediye Meclisinde 2 
Temmuz 2009 tarihinde Emniyet, 
Karayolları, KTÜ, Trabzon 
Belediyesi ilgili birimleri ve 
TMMOB bileşenlerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda şubemizi 
Sayman Altuğ AYDIN temsil etmiştir. 

Giresun ziyareti 
gerçekleştirildi

16 Temmuz 2009 tarihinde yapılan 
ziyaret kapsamında Başkan Fazıl 
UZUN, II. Başkan Okan YILDIZ, 
Sayman Altuğ AYDIN, Giresun 

Toplantı kapsamında İKK 
bünyesinde bulunan TMMOB'a 
bağlı oda başkanları şubemizde bir 
araya geldi. Toplantı gündeminde 

Trabzon Kent Sempozyumu 
çalışmaları, Trabzon- Erzincan 
demiryolu, TTSO’da TMMOB 
İstihdam Sempozyumu Çalıştayı 
düzenlenmesi, Şinik Organize 

İl Temsilcisi Ercan DURHAN 
ve üyelerin katılımıyla toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
üyelerimizin genel sorunları, 
yapılabilecek etkinlikler hakkında 
değerlendirme yapıldı. Daha sonra 
Giresun Kadastro Müdürlüğü 
ziyaret edildi. 

İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) Toplantısı Şubemizde 
Gerçekleştirildi

TRABZON
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Teknik Üniversitesi  Harita 
Mühendisliği Bölümü’nce ortaklaşa 
ve HKMO Trabzon Şubesi’nin de 
katılımıyla 4. Ulusal Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu, 14–16 
Ekim 2009 tarihlerinde Karadeniz 
Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. 
Sempozyumda; Deformasyon 
Ölçmeleri, Mühendislik Projelerinin 
Aplikasyonu, Hidrografik/ 
Batimetrik Ölçmeler, GPS 
İstasyonlarının (TUSAGA AKTİF) 
Mühendislik Uygulamalarında 
Kullanımı, Mühendislik Ölçmeleri 
Eğitimi gibi çalışmalar çok 
disiplinli, geniş katılımlı bir 
ortamda paylaşıldı. Diğer taraftan, 

ERKAYA, HKMO Trabzon Şubesi 
Başkanı Fazıl UZUN, KTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Cemal BIYIK, KTÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alemdar 
BAYRAKTAR, HKMO Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, KTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 
AYDIN, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdür Yardımcısı Nihat ŞAHİN ve 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed 
ŞAHİN yaptılar.

Sempozyumda, mühendislik 
ölçmeleri alanında çeşitli konularda 
toplam 66 bildiri sunuldu. 
Sempozyuma;  üniversiteler, kamu 
kurumları, özel sektör ve öğrenciler 
olmak üzere toplamda yaklaşık 
600 kişi katılmıştır. Geniş katılımıyla 
dikkat çeken  4. Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu, yeni 
gereksinimlerin gerçekleştirilmesi, 
üretilen mühendislik bilgilerinin 
toplum ve kamu yararına 
paylaşımını öne çıkararak başarılı 
bir şekilde tamamlandı.

Sanayi bölgesinde yapılan 
çalışmalar, dünya mühendisler 
günü etkinliklerinin planlanması, 
kamuda çalışan mühendis ve 
mimarların sorunları hakkında 
basın açıklaması yapılması, 
kent için ulaşım planlaması  ve 
Trabzon Belediyesinin ilk 6 ayının 
değerlendirilmesi yapılmıştır.

4. Mühendislik Ölçmeleri  
Sempozyumu Trabzon'da 
Yapıldı

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Mühendislik 
Ölçmeleri Komisyonu ile Karadeniz 

Sempozyum kapsamında açılan 
“Bilim ve Teknoloji Fuarı”nda en 
son teknolojik ürünlerinin tanıtımı 
yapıldı. Ayrıca,  hidrografik 
ölçmeler,  panelde ortaya 
konularak tartışıldı.

Sempozyum açılış konuşmalarını 
sırasıyla; Sempozyum Yürütme 
Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. 
Mualla YALÇINKAYA, HKMO 
Mühendislik Ölçmeleri Komisyon 
Başkanı ve Sempozyum Yürütme 
Kurulu Eş Başkanı Doç. Dr. Halil 
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KÜLTÜR VE SANAT

SOLDAN SAĞA
1- Bütün meridyenleri aynı açı ile kesen yeryüzünde var olan bir çizgi. Diğer tanımla, bir küre 
üzerinde bu küreniz meridyenleri ile eşit açı yaparak çizilen eğri. 2- Tütün hevengi, tütün 
dizmek, kurutmak ve işlemek için kullanılan üstü kapalı sergi.- Alışma, kaynaşma. 3- Azık. 
Yolda yenecek veya içilecek gıda maddesi. – Üvey olmayan - Olunca, olursa, olsa da. 4- Bor-
sada kesin vadeli değerlerin kuru ile primli değerlerin kuru arasındaki fark. – Katsayı. 5- Bir 
kuş cinsi. – Demirin simgesi. 6- İtalya’da volkanik bir dağ. - Açık saman rengi. 7- Ulusal bir 
parayla yabancı bir para birimi arasındaki değişim oranı. - Tavan resmi. 8- Başlangıç noktası. 
9- Arjantin’in plaka işareti. - Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmi birlik. - Derinin 
gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak. 10- 
Gerilim yokluğu. - İlgi eki. 

YUKARDAN AŞAĞI
1- Küçük bir alan üzerine odaklanmış yoğun ışık kaynağı. - Yeryüzü, dünya. 2- Ekin biçme 
aracı.- Evropiyumun simgesi. 3- İl ve ilçe sınırları içinde taşınmaz malların hukuki ve geometrik 
durumlarını, konumlarını, alanlarını, değerlerini ve üzerindeki her türlü hak ve yükümlülükleri 
tespit ederek bir plana bağlama işi. 4- Kalayın simgesi. – Bir geyik türü. - Motorlu kara 
taşıtlarında direksiyon ile tekerlekler arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk. 5- Çizim 
yapmak için kullanılan çini mürekkepli kalem. 6- Durgun sıvı yüzeyinin yatay olması prensi-
bine dayanan ve bir doğruyu yataylamak veya düşeylemek amacıyla kullanılan aletlere genel 
olarak verilen isim. - Gizli görevli. 7-  Lübnan plakası.- Gizli,saklı,gizlenmiş. 8- İş yeri, daire, 
büro. - Argo’da dikizleme. 9- Ara, aralık, uzaklık. – İlave. 10- Bir büyüklüğü ölçme, ölçü 
değerini uzak bir istasyona gönderme ve burada yorumlama ve büyüklükleri kayıt etme ile 
uğraşan bilim dalı.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GERÇEK

Çok garip

Yüreğimize dolup taşan 

duygular

Dimağımızın almadığı

Ama yüreğimize sığanlar

Ne koparabilir

Ne vazgeçirebilir

Bazen kayıtsız kalınabilir

Bazen aşırı umursanabilir

Tek bir gerçektir var olan

Ne o anlayabilir

Ne de sen, anlasan da 

anlatabilirsin

Fatma Başak ERDEN 

Aralık 2009
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Kazım Melikoğlu

Harita Kadastro Yüksek Mühendisi 
Ankara, kmelikoglu@yahoo.com

EL ALMA TEKNİKLERİ ÜZERİNE ÖRNEKLER 
VE UYGULAMALAR :

Kazım MELİKOĞLU harita ve kadastro yüksek 
mühendisi; kmelikoglu@yahoo.com
Bültenin bu sayısında el alma teknikleri üzerine 
verilen örneklerin ikincisini bulacaksınız. Bu 
yazıda el ve yer oyunlarında renk dağılımlarını 
nasıl oynarsak daha fazla el alırız sorusuna yanıt 
aramaya devam edeceğiz. Aşağıda verilmiş 
bulunan ellerde el ve yer geçerlerimizde bir 
sorun olmadığını biliyoruz. Elden yere ve yerden 
ele geçecek kartlarımız bulunmaktadır. Bu tip 
ellerde güvenlik oyunu ile ilgili bilgilerimizi 
gözden geçirip en fazla el almanın yollarını 
arayacağız. Konuşmalardan karşı oyuncular 
araya girmediği için onların el dağılımları 
hakkında bir bilgimiz bulunmamaktadır. 
Amacımız; istenen el sayısını ulaşmaktır. Başka 
bir söylemle olumsuz dağılımlara karşı önlem 
almak için gerekli çabayı göstermektir. Verilen 
örneklerde oyun sırası bizde elden ve yerden 
oynaya biliriz. İlk önce istenen renkte en fazla el 
alma sayısının yollarını düşünelim. Daha sonra 
aşağıda verilen yanıtları okuyalım.

ÖRNEK-2
1. 5432 
                                           2 el almalısınız.
    KQ76
-----------------------------------------------------------------------
2. K93 
                                           4 el almalısınız.
    AQ542
-----------------------------------------------------------------------
3. A10543 
                                            3 el almalısınız.
    J62
----------------------------------------------------------------------
4. K62
                                            3 el almalısınız.
    Q10853                           
----------------------------------------------------------------------
5. AQ543 
                                            3 el almalısınız.
    1062
----------------------------------------------------------------------
6.  A105 
                                            3 el almalısınız.
    Q6432
---------------------------------------------------------------------
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7. 76
    95
    AQJ32
    KJ73
                                            3 NT'nize batı ♠ dam atak  
          ediyor, nasıl oynamalısınız?
    AK
    K1073
    654 
    AQ109
-----------------------------------------------------------------------
8. A6
    AQJ96
    AK
    10652
                                     6 ♥' üzerine batı ♠ 10'luyu  
   atak ediyor, nasıl oynamalısınız?   
    KQJ3
    853
    QJ3 
    AQ3
-----------------------------------------------------------------------
9. 3NT konuşmasından sonra kör Vale atak geliyor, rakibin 
konuşma kartlarında RV10x den 10’lu atak yaptıkları yazılı. 
Nasıl oynamalısınız?
        

 BATI DOĞU

♠K3                                        ♠752

♥Q98 ♥A72

♦AJ104 ♦KQ85

♣Q764 ♣AK3
                           
-----------------------------------------------------------------------
10. 3 Pastan sonra batının 1 kör açışı üzerine kuzey 1 
Pik üste konuşuyor, 3 NT’ye geliyorsunuz, Güney 10’lu 
pik atağı yapıyor, yerden damı girdiğinizde kuzey Rua ile 
örtüyor. Nasıl oynamalısınız?

    BATI                              DOĞU

♠Q98                                        ♠A72

♥KQJ95 ♥103

♦QJ3 ♦K104

♣AK ♣J10863

1. Tek asa önlem olarak önce elden ve yerden küçük 

oynayın

2. Elden küçük oynayarak solunuz küçük koyarsa 9’luyu 

koyun, soldaki J10876 ya önlem almaya çalışıyorsunuz, 

solunuz vale veya 10 lu koyarsa, işiniz daha kolay

3. Ası çekip valeye doğru oynayın

4. Yerden dama doğru ufak oynayın, sağ taraf 7 liyi verirse 

damı koyun,  bu solunuz tarafından asla alınırsa, ikinci 

lövede sol taraf 4 lüyü verirse 6 lıyı koyun.

5. Ası çekip 10 luya doğru oynayın

6. Ası çekip ele gelin ve 10 luya doğru oynayın

7. Yere doğru karo oynayıp ası koyun, tek karo ruasına 

önlem almış olursunuz, sonra yere doğru iki kere karo 

oynarsınız.

8. Tüm yapmanız gereken piki yerden alarak sağdaki 

tek ruaya önlem olarak kör ası çekmek ve kör damını 

oynamak, soldaki R10xx ile de başa çıkabilirsiniz. 

Elden piki alıp kör empası yaptıysanız 7 kör için doğru 

oynadınız ama 6 kör için 12 löve varken battınız.

       9. Eli güneye vermek tehlikeli olabilir, valeyi asla alıp, 

9. löve için trefl partajı yoksa yere doğru kör oynayıp 

küçük kör (8 veya 9) koymalıyız.

       10. İki ası da çıkartmamız gerekiyor, kuzeydeki 

ası doğru olarak bilemezsek batarız, ilk piki bırakıp 

defansın komünikasyonunu bozmalıyız.

        

NT oyunlarında; Renklerin dağılımı iki elde de yediden 

küçük ise, karşı oyuncuların bir biri ile iletişimini o renkten 

koparmak için birkaç el almamak gerekir. Bırakma 

sayısını tahmin edemiyorsak o zaman elimizdeki kart 

sayısını yediden çıkarıp kalan sayı kadar o rengi boşlaya 

biliriz. Karşı oyuncular kör atak etti, körün yer ve eldeki 

sayısı toplamı beş ise biz o eli iki kez boşlar üçüncü kör 

dönüşlerinde körü almalıyız. Ancak normal koşullarda 

NT’leri bu şekildeki bir oyun yöntemi ile yapabiliriz. Burada 

yazılanların hepsi olasılıklar üzerinden elde edilen en iyi 

oynama yollarından biridir.

        

Guzellikler ve guzel gunler sizlerle olsun. Yeni yiliniz kutlar 

basarilar dilerim. Gelecek sayilarda gorusmek uzere.
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Theo Angelopous/ Zamanın Tozu

Büyük sinemacı Theo Angelopoulos'un 
uzun süredir beklenen son eseri, Ağlayan 
Çayır'la başlayan üçlemesinin ikinci filmi.  
Filmin konusu; Yunan asıllı Amerikalı 
yönetmen A, Roma'da hem kendisinin 
hem ailesinin öyküsünü anlatan bir film 
yapmaktadır. Öykü, İtalya, Almanya, Rusya, Kazakistan, 
Kanada ve ABD'de geçmektedir. Öykünün kahramanı 
Eleni, aşkın mutlak olduğunu iddia eder, mutlak aşka teslim 
olur. Film, aynı zamanda, Stalin'in ölümünden Watergate 
skandalına, Vietnam savaşından Berlin duvarının yıkılışına, 
son elli yılda 20. yüzyıla damgasını vurmuş olaylara ve 
sonsuz tarihe doğru bir yolculuktur. Filmin kahramanları, 
bir rüyadaymış gibi hareket ederler. Zamanın tozu, anıları 
karıştırır. A, onları arar ve şimdiki zamanda yaşar.

Sokak Güzeldir/68’de Ne 
Oldu?

Kişisel anlatılar ile dönemin arka 
planına dair bilgileri bir araya 
getiren bu kitap 1968'in hakikate 
daha yakın bir resmini çizebilmek, hakikati tarihten geri 
kazanabilmek umuduyla yazıldı. Hiç kuşkusuz tek bir 
'68 yoktu, kitapta da herkes kendi '68'ini anlattı. Yine de 
diyebiliriz ki '68 kuşağı tutkulu ve başkaldıran bir kuşaktı. 
Evinden çok sokağı severdi, bir de devrimi ve arkadaşlarını. 
İnançları için ölümü göze almaktan çekinmeyen kişiler 
çıktı bu kuşağın içinden. Onların hikâyelerini bugün 
hatırlamamız bu yüzden önemli. Öte yandan hikâyelerin 
özgürleştirici oldukları kadar ketleyici, ezici de olabildiklerini 
unutmamak gerek. Efsane haline getirilmiş bir geçmişin, 
sonraki kuşakların sırtında ağır bir yük olduğunu da 
unutmamalıyız. Geçmişi yüceltmek, kolaylıkla bugüne 
boyun eğmenin bahanesine dönüşebilir.

'68'de gerçekte ne olduğunu bilmek, neyin olmadığını da 
düşünebilmek için de önemli. Bugünden bakıldığında, 
'68'de olup bitenler, bize güç ve esin verdiği kadar, neyin 
olmadığını, neyin hayal edilemediğini, neyin yaşanmadığını 
da gösteriyor. Henüz ne kadar çok şeyin denenmemiş 
olduğunu, ufkumuzda bizi ne kadar çok başlangıcın 
beklediğini de gösteriyor. 

Murathan Mungan/Eldivenler, Hikâyeler
Murathan Mungan'ın yaşama dair derin ve incelikli 
gözlemlerle zenginleştirdiği  öyküler, kadınlar hakkında, 
erkekler hakkında, ilişkilerin gerilimi hakkında, ebeveynler 

Sinema

Tiyatro

Kitap

hakkında, zamanın geçiciliği ve 
bazen de "oturup kalması" hakkında, 
tesadüfler hakkında, kısacası hayat 
hakkında... Eldivenler, hikâyeler on 
öyküden oluşuyor. Eldivenler, Ansızın 
her şey, Kaset, Yaz gibisi var mı? Kötü 
adamla kötü kadının aşkı üzerine 
küçük bir film, Krepen'in duvarı, Islık, 
Çarpışma, Tabut ve Geçici kesinlikler.

Sylvıa Plath/Arıel
Sylvia Plath, giz dökümcü şiirin 
önemli isimlerinden biri, Yaşantılarını 
ve dilini kendine karşı şiddete 
dönüştüren şiir kuyumcusu. Kendine 
kıyma tutkusunu bu kuyumculuk 
içinde otuz yaşında gaz soğurarak 
noktalayan ve geride kalanlara zehir 
zemberek yapıtlarını armağan bırakmış 
güzel kadın, anne, sevgili.
ANKARA DEVLET TİYATROSU
Anam Bacım Avradım
 Yazan: İnanç Yılan
Yöneten: Cem Emüler
Dekor Tasarım: Hakan Dündar
Giysi Tasarım: Esra Selah
Işık Tasarım: Zeynel Işık
Müzik (Düzeni): Cem İdiz

Dans Düzeni: İhsan Bengier
Dramaturg: Özcan Özer                                                    
Yönetmen Yardımcısı: 
Adnan Erbaş
Asistan: Bilge Çağman Pala                                                       
 Sahne Amiri: Adem Tutak
Kondüvit: Adem Tutak 
Suflöz: Medine Kalıç 
Işık Kumanda: Osman 
Bal
Dekor Sorumlusu: 
Dursun Dinçsoy
Aksesuar Sorumlusu: 
Yücel Ünver
KONU: Kadına karşı 
ayrımcılık ve aile içi 
şiddet konusu, müzikal 
kabare üslubuyla 
işlenmektedir.
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DOĞANLAR

●	 5001 sicil numaralı üyemiz Ahmet ÜNAL‘ın 01.09.2009  tarihinde 
Ahmet Emir adını verdikleri bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Ahmet 
Emir'e hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

●	 5706 sicil numaralı üyemiz Hakan DİRİCAN ile Türkan DİRİCAN 
çiftinin 09.07.2009 tarihinde Süleyman Tuğgan adını verdikleri bir 
erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Süleyman Tuğgan'a hoş geldin der, 
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

●	 5849 Sicil Numaralı Üyemiz Gözde ARAT ile Mehmet ARAT Çiftinin 
26.05.2009 tarihinde Defne adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Defne‘ye hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

●	 6146 sicil numaralı üyemiz Figen BOSTANCI ile 5600 sicil numaralı 
üyemiz Soner BOSTANCI çiftinin 14.09.2009 tarihinde Ceren adını 
verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ceren'e hoşgeldin der, 
sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

●	 6641 sicil numaralı üyemiz Necati EVREN‘in 09.10.2009 tarihinde 
Ahmet Yusuf adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Ahmet Yusuf'a hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

●	 6800 sicil numaralı üyemiz Caner GÜNEY ile Ceren Bilgin GÜNEY 
çiftinin 06.10.2009 tarihinde Batu adını verdikleri bir erkek çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Batu'ya hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dileriz.

●	 6866 Sicil Numaralı Üyemiz Murat UYSAL ile Ganna UYSAL Çiftinin 
11.07.2008 tarihinde Güray adını verdikleri bir erkek çocukları 
dünyaya gelmiştir. Güray‘a hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dileriz.

●	 6934 sicil numaralı üyemiz İlkan ÇİÇEK ile Betül Kübra ÇİÇEK 
çiftinin 05.06.2009 tarihinde İlay adını verdikleri bir kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir. İlay'a hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dileriz.

●	 7017 sicil numaralı üyemiz Barış SAKÇI ile 7371 sicil numaralı 
üyemiz Pınar AKGÜN SAKÇI çiftinin 11.06.2009 tarihinde Poyraz 
adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Poyraz'a 

hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

●	 7076 sicil numaralı üyemiz Alper Kağan KURT ile Sevin KURT çiftinin 
17.07.2009 tarihinde Eren adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Eren'e hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

●	 7325 sicil numaralı üyemiz Oğuz BAŞSA ve 8624 sicil numaralı 
üyemiz Naciye Nursel TÜRK BAŞSA çiftinin 10.07.2009 tarihinde 
Öykü adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Öykü'ye 
hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

●	 7361 sicil numaralı üyemiz Kutlu ERAT  ve Hülya ATALAY ERAT 
çiftinin 24.11.2009 tarihinde Utku Uras adını verdikleri bir erkek 
çocukları dünyaya gelmiştir. Utku Uras'a hoş geldin der, sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam dileriz.

●	 7449 sicil numaralı üyemiz Melek Çardak KOÇ ile eşi Özgür KOÇ 
çiftinin 26.06.2009 tarihinde Sare adını verdikleri bir kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Sare'ye hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dileriz.

●	 8083 sicil numaralı üyemiz Alparslan ÇELİK ve Elif ÇELİK‘in  
09.08.2009  tarihinde Ahmet Aybars adını verdikleri bir erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Ahmet Aybars'a hoşgeldin der, sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam dileriz.

●	 8989 sicil numaralı üyemiz Hanefi Murat KELEŞOĞLU‘nun 
22/06/2009 tarihinde Kuzey Efe adını verdikleri bir erkek çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Kuzey Efe'ye hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.

●	 9636 sicil numaralı üyemiz Ümit BÜYÜKYILMAZ‘ın26.09.2009 
tarihinde Oğuz adını verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Oğuz'a hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

●	 9723 sicil numaralı üyemiz Zekeriya Hamdullah EREN‘ın 
10.07.2009 tarihinde Alper Enes  adını verdikleri bir erkek çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Alper Enes'e hoşgeldin der, sağlıklı ve mutlu bir 
yaşam dileriz.

●	 5773 sicil numaralı üyemiz İrfan ÖZCAN ile Alev ADALI çifti 
03.10.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz. 

●	 7467 sicil numaralı üyemiz Banu YILMAZ 04.07.2009 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz

●	 8028 sicil numaralı üyemiz ve 20. Dönem Yönetim Kurulu üyemiz 

Kerem HALICIOĞLU ile Özgür ÇİÇEK 04.07.2009 tarihinde 

evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

●	 8042 sicil numaralı üyemiz Yener Kazım ÖLÇER ile Nadire Demet 

ÖZKAYA 24.10.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 

dileriz.

EVLENENLER
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●	 15 sicil numaralı üyemiz İlhan BAYRAK'ın eşi Meral BAYRAK 
27.11.2009 tarihinde vefat etmiştir. Ailesine , sevenlerine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

●	 110 sicil numaralı üyemiz Selahattin AKTAŞ 17.09.2009 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı 
dileriz.

●	 321 sicil numaralı üyemiz Sudi Neşe TÜREL 30.06.2009 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına 
baş sağlığı dileriz.

●	 436 sicil numaralı üyemiz Rahmi BAŞHELVACI 27.08.2009 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

●	 766 sicil numaralı üyemiz Yusuf Vehbi TAMEROL ile 1118 sicil 
numaralı üyemiz Mehmet Vecdi TAMEROL’un babaları Remzi 
TAMEROL 16.09.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

●	 862 sicil numaralı üyemiz Hüseyin ÖZDEN'in eşi 29.07.2009 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına 
baş sağlığı dileriz.

●	 905 sicil numaralı üyemiz Vedat KARAMÜRSEL 09.09.2009 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına 
baş sağlığı dileriz.

● 1061 sicil numaralı üyemiz İlhan DURUKAN’ nın  28.06.2009 
tarihinde babası vefat etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

●	 1089 sicil numaralı üyemiz Zafer KAYA'nın babası, 9400 sicil 
numaralı üyemiz Alper KAYA'nın dedesi Arslan KAYA 17.05.2009 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına 
baş sağlığı dileriz.

●	 1779 sicil numaralı üyemiz Hıfzı ÇUHA 10.05.2009 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı 
dileriz.

●	 1869 sicil numaralı üyemiz ve Edirne İl Temsilcimiz Yılmaz 
EREN’in babası M. Avni EREN 03.10.2009 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

●	 2366 sicil numaralı üyemiz Erhan BALCI’ nın  15.07.2009 
tarihinde annesi vefat etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

●	 2611 sicil numaralı üyemiz Mustafa Mete CANPOLAT’ın babası 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı 
dileriz.

●	 3055 sicil numaralı üyemiz Vedat ÇİRAĞ'ın annesi vefat etmiştir. 
Ailesine , sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

●	 3780 sicil numaralı üyemiz Hüseyin BAYRAKTAR'ın oğlu 
Oğulcan BAYRAKTAR yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
yakınlarına baş sağlığı dileriz.

●	 3929 sicil numaralı üyemiz Suat ALTIPARMAK’ın babası Halit 
ALTIPARMAK 03.12.2009 TARİHİNDE yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

 ARAMIZDAN AYRILANLAR

●	 8236 sicil numaralı üyemiz Halil Cihangir KIVRAK  ile Şafak TOKER 
çifti 25.09.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

●	 8237 sicil numaralı üyemiz Hakan KÖREMEZLİ ile Melek IŞLAK 
09.08.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

●	 8387 sicil numaralı üyemiz Ümit BOZKUŞ ve Safiye Çınar BOZKUŞ 
19.07.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

●	 8723 Sicil Numaralı Üyemiz Okan HANÇER ve Esin BAŞKOL 
17.10.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

●	 8737 sicil numaralı üyemiz Fatih YILMAZ ile Yeşim DEMİRHAN 
23.05.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

●	 9124 sicil numaralı üyemiz Ferhat ÇITAK ile Ayşe ÇELİK 02.08.2009 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

●	 9232 sicil numaralı üyemiz Özkan KIZILOĞLU ile Arzu DEMİREL 

28.07.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

●	 9291 sicil numaralı üyemiz Yusuf Çağlar GÜRSES ile Handan UÇAR 
22.09.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

●	 9701 sicil numaralı üyemiz Mehmet Ali ÖZDEMİR ve Asu Aslı 
ÖZDEMİR 12.08.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

●	 10307 sicil numaralı üyemiz Mustafa DURAN 27.09.2009 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

●	 10400 sicil numaralı üyemiz Serap ATA ile 9536 sicil numaralı 
üyemiz Göksel AKKOCA 11.07.2009 tarihinde evlenmişlerdir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

●	 10610 sicil numaralı üyemiz Seval SAĞDIÇ ile Ertan ÖZBEK 
22.09.2009 tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

111Kasım 2009



07.07.2009 tarihinde Pazarcık Kadastro Müdürlüğüne Kadastro 
Müdürü olarak atanmıştır. Üyemize yeni görevinde başarılar 
dileriz.

●	 5687 sicil numaralı üyemiz Mustafa ASLAN, Nizip Kadastro 
Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak çalışmakta iken 
07.07.2009 tarihinde Besni Kadastro Müdürlüğüne Kadastro 
Müdürü olarak atanmıştır. Üyemize yeni görevinde başarılar 
dileriz.

●	 6220 sicil numaralı üyemiz Burak Çelebi KARAGÖZ, Mamak 
Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi görevinden Çankaya 
Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

●	 6378 sicil numaralı üyemiz Recep Bülent ŞEKERLİ, 24.07.2009 
tarihinde Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğünde atanmıştır. Üyemize yeni görevinde başarılar 
dileriz.

●	 Odamız 7736 Sicil nolu üyesi Aysel Akkız KOÇER DEMİRCİ, 
04.10.2009 tarihinde KEPEZ Belediyesi İmar Şehircilik Müdürü 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

●	 9326 sicil numaralı üyemiz Sinem AŞIKOĞLU, 02.06.2009 
tarihinde Kavak Belediyesine Mühendis olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

●	 Odamız 10791 sicil nolu üyesi Ekrem EROĞLU, Eğirdir Kadastro 
Müdürlüğünden 24.08.2009 tarihinde Isparta Kadastro 
Müdürlüğüne tayin olmuştur. Meslektaşımıza başarılar ve 
mutluluklar dileriz.

sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

●	 7038 sicil numaralı üyemiz Sertaç ACARCAN 06.10.2009 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına 
baş sağlığı dileriz.

●	 8130 sicil numaralı üyemiz Sinan PULAT'ın babası Akif PULAT 
21.08.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve 
yakınlarına baş sağlığı dileriz.

ATANANLAR - EMEKLİ OLANLAR

●	 2632 sicil numaralı üyemiz Musa BAĞCI, 15.06.2009 tarihinde 
İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğünden  emekliye ayrılmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

●	 2934 sicil numaralı üyemiz Aydın ONARAN, 15.07.2009 
tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. İnşaat Emlak Dairesi 
Başkanlığı İhale İnceleme Müdür Yardımcılığı görevinden 
emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.

●	 Odamız 3271 sicil numaralı üyesi Teyfik ALTINAY, Antalya 
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Yardımcılığı görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

●	 Odamız 3852 sicil numaralı üyesi Mutlu ARICA, Antalya 
Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcılığı Görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

●	 3906 sicil numaralı üyemiz ve Kartal İlçe Temsilcimiz Ali 
APAYDIN, 14.07.2009 tarihinde Kartal Belediye Başkanlığı Plan 
ve Proje Müdürlüğü‘ne Müdür olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar ve mutluluklar dileriz.

●	 Odamız 4677 sicil numaralı üyesi Süleyman ÇOŞGUN, Akdeniz 
Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Emlak Şube 
müdürlüğünden, 30/07/2009 tarihinde Antalya Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak 
Şube Müdür Vekilliği Görevine Atandı. Meslektaşımıza başarılar 
ve mutluluklar dileriz.

●	 4750 sicil numaralı üyemiz Mehmet Zeki ÇANAKÇI, 15.06.2009 
tarihinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı‘na Başkan Yardımcısı 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.

●	 5722 sicil numaralı üyemiz Lütfi ORHAN, Şahinbey Kadastro 
Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak çalışmakta iken 

●	 4066 sicil numaralı üyemiz Zerrin ARABACI’nın babası H. Fikri 
TIKNAZ yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına 
baş sağlığı dileriz.

●	 4415 sicil numaralı üyemiz Halit DUYAR‘ın annesi Fatma DUYAR 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı 
dileriz.

●	 6800 sicil numaralı üyemiz Caner GÜNEY’in babası İsmet 
GÜNEY 18.07.2009 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine, 
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