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Harita Bülteni Eylül 2012

4 YAYIN KURULU

Bir yaz daha geçti. Gençler için ağır ve “ürkek”, 
yaşı kemale ermişler için çok hızlı. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın dizelerindeki “yaz” gibi: “Ne güzel geçti 
bütün yaz / Geceler küçük bahçede... / Sen zambaklar 
kadar beyaz / Ve ürkek bir düşüncede”.

Bütün bir yaz Oda olarak biz faaliyetlerimize tam 
hızla devam ettik. Deyim yerindeyse “Hayat devam 
ediyor!”du.

Üyelerimizle dayanışma ve yardımlaşma amacıyla 
“web” sayfamızda “Yardım Duyuruları” alanı açtık. 
Talepler, Oda ilkeleri ve üyelik esasları çerçevesinde 
değerlendirilerek Odamız web sayfasında yayımlanmaya 
ve aynı zamanda tüm üyelerimize e-posta ile 
paylaşılmaya başlandı.

Kuşkusuz 2012 yazının  en “güzel” tarafı, Odamızın 
gurur duyulan etkinliklerinden olan Yaz Eğitim 
kampının 25 Ağustos-1 Eylül 2012 tarihlerinde İzmir 
Şubemizin öncülüğü ve düzenleyiciliğinde Dikili’de 
başarıyla yapılmış olmasıydı. Adalet temasının 
işlendiği 11. Yaz Eğitim Kampımız 25 Ağustos 2012 
tarihinde, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Aksaray 
Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gümüşhane 
Üniversitesi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Bülent 
Ecevit Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Cumhuriyet 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, 
Kocaeli Üniversitesi’nden katılan tam 91 öğrenci ve 
diğer konuk katılımcılarla birlikte yapıldı.

4+4+4 kesintili eğitim sistemine karşı Eğitim-Sen’in 
çağrısıyla 15 Eylül 2012 tarihinde Sıhhiye Meydanı’nda 

yapılan mitinge öğrenciler, veliler, sendikalar, 
demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler destek verdi. 
Odamız üyeleri de mitinge TMMOB pankartı altında 
katıldı. 

19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB Başkanı Teoman 
Öztürk’ün çağrısıyla, insanca yaşam koşulları ve grevli, 
toplu sözleşmeli sendika hakkı için ülke çapında 
gerçekleştirilen ve TMMOB tarihinde önemli bir 
yere sahip olan bir günlük iş bırakma eyleminin yıl 
dönümünü anmak için ilki geçen sene kutlanan, “19 
Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü” ikinci kez kutlandı. Odamız bu 
kutlamaya katıldı.

2013 yılında Ankara’da yapılması planlanan 14. 
THBTK’nın Danışma Kurulu toplantısı, Kurultay 
Başkanı Prof. Dr. Haluk Konak başkanlığında, Genel 
Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, önceki 
dönemlerdeki Kurultay ve Yürütme Kurulu Başkanları, 
Odamızın TMMOB Yönetim Kurulu üyesi, Denetleme 
ve Onur Kurulları’nın temsilcileri ve Kurultay Yürütme 
Kurulu’nun katılımıyla 22 Eylül 2012 Cumartesi günü 
MİSEM (Meslekiçi Sürekli Eğitim Merkezi), Haldun 
Özen Salonu’nda başarıyla yapıldı.

Mesleğimizi ve çalışma alanlarımızı tahrip edecek 
düzenlemelerden biri de 1 Eylül 2012 tarihinde 
yürürlüğe girdi. “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliği” değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik 
sonucunda yapım işinde ihaleye girecek olan firmaların 
sürekli mühendis çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Bir sonraki Bültenimize kadar dostlukla ve sevgiyle 
kalın.

HKMO
Yayın Kurulu

HKMO Güncesi 
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Merhaba
Değerli meslektaşlarımız, değerli dostlar, 

Sizinle birlikte olmadığımız zaman dilimi olan 2012’nin 
yazında ülke olarak önemli olaylar yaşadık ve Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası olarak çok önemli etkinlikler 
gerçekleştirdik.

İzmir Şubemizce her yıl yapılan “Yaz Eğitim Kampı” 
etkinliğimiz bu yıl da etkili oldu. Genç meslektaşlarımızın 
ve mühendis adaylarımızın bir araya gelerek birlikte 
yaşamanın, birlikte hareket etmenin kültürünü 
oluşturdukları “2012 11. Yaz Eğitim Kampı”mız diğer 
meslek alanlarının temsilcilerinin katılımlarıyla önceki 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. “Adalet” kavramının konu edildiği eğitim 
kampımız önemli tartışmalara sahne oldu.

Ülkemiz, oldukça stratejik bir coğrafya parçasında yer 
almaktadır. Bu konumumuz, ülkemizde çok dikkatli 
politikaların uygulanmasını gerektirmektedir.

Önce 20 Ağustos 2012 günü Gaziantep’ten gelen haberle 
sarsıldık. İşlek bir cadde ortasında patlatılan bomba 
dokuz yurttaşımızın kaybedilmesi, onlarca yurttaşımızın 
yaralanması ile sonuçlandı. Hepimizin başı sağ olsun 
demeye kalmadan Foça’da, Afyon’da, sınır karakollarımızda 
terörden, ihmalden her neden olursa olsun onlarca patlama, 
ölüm, kan, gözyaşı... 

Öyle ki çözülen bir toplum haline geldiğimiz tartışılmaya 
başlandı. Nedenini ve nasılını daha kavrayamadan bir sabah 
top sesleriyle uyanabiliyoruz ve topraklarımıza bir başka 
ülkeden toplar düşmeye başlıyor. Hiçbir şey anlayamadan 
Suriye’yle savaş durumuna geldik. 

Komşu ülkelerden İran’ın Genelkurmay Başkanı 
dahil üst yöneticilerinin Türkiye’yi hedef alan 
demeçleri, Irak yönetiminin Türkiye’yi karşısına alan 
söylemleri, Ermenistan ve Yunanistan’la “sıfır” görüşme 
durumunda olmamız gittikçe yalnızlaşan bir ülke 
konumuna sürüklenmemize neden olduğu endişesini 
güçlendirmektedir. Rusya’dan Suriye’ye gitmekte olan 

Suriye’ye ait bir yolcu uçağının Ankara’ya indirilmesi, 
silah araması yapılması ve bu arada Rus yolculara da kötü 
muamele yapıldığı iddiası gibi olaylar Rusya’yla da aramızı 
nahoş bir duruma sokmuştur. Rus yetkililer her ne kadar 
olayı büyütmemiş gibi görünseler de Rusya’nın bunu daha 
sonra Türkiye’ye ödetmek üzere bir kenara not ettiği birçok 
çevrede belirtilmektedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in daha önce planlanmış ziyaretini tüm devlet 
teamüllerinin dışında, -gelecek bir tarihe- “iptal” etmesi bu 
anlamda ilk işaretleri vermektedir.

Suriye topraklarından kimin topunun Akçakale’ye 
düştüğünü daha tam saptamadan anında Suriye 
topraklarına top atışına başlamak aslında Suriye 
Türkiye sınırında 10 km. çapında daha sonra bize karşı 
kullanılabilecek bir “güvenli” bölgeyi kendi ellerimizle 
yarattığımız tartışmalarına neden olmaktadır. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 
(AFAD) 15 Ekim 2012 tarihli resmi açıklamasında 
Suriye’den Türkiye’ye gelen “mülteciler”in sayısının 
“bugün” itibarıyla 100 bin 363 olduğunu açıklamıştır. 
Sayı bu kadar değilken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye maliyetinin 300 milyon 
doları bulduğunu söylemişti.

Değerli arkadaşlar,

Her ülke komşularıyla yaşamaya mecburdur. Gideceğimiz 
başka bir ülke, başka bir toprak parçası yoktur. Bu dar 
ve sıkıntılı günlerde Suriyeli kardeşlerimize Türkiye’nin 
yardım eli uzatması komşuluk kültürünün yanında insanlık 
erdemi gereğidir. Ancak, böylesine kanlı ve karanlık 
bir iç savaşta “taraf” olmak Türkiye’ye yakışmadığı 
gibi çıkarları açısından da yanlış olduğu düşüncesi tüm 
toplum kesimlerinde yaygın bir düşünce haline gelmiştir. 
Öyle ki, “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)” denen açıkça 
“taraf”ı olduğumuz “muhalif !” kesimin kim olduğu ve 
kimlerden oluştuğu açık değildir. Özgür Suriye Ordusunun 
Suriye vatandaşlarından değil  % 70’inin dışarıdan gelen 
milislerden oluştuğu söylenmektedir.
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25 Temmuz 2012 tarihli New York Times gazetesi: 
“Türkiye sınırı Suriye’deki isyan hareketinin şah damarıdır. 
Sınırdan silah, haberleşme cihazları, sahra hastaneleri, hatta 
ordudan ayrılan askerlerin maaşı bile kaçırılıyor. Asıl faaliyet 
ise ÖSO’nun sevk ve idaresi.” diye yazarken -eğer doğruysa- 
önemli bir gerçeği dile getirmektedir. 

Obama’nın yardımcısı J. Biden,  Cumhuriyetçi Başkan 
adayının yardımcısı ile Amerikan televizyonunda tartışırken 
ABD-Türkiye ilişkisini “el ile eldivenin ilişkisi”ne benzetti. 
Biden’in yaptığı el-eldiven benzetmesi basınımızda gerekli 
ilgiyi görmemesine karşın ABD-Türkiye ilişkisini açıklıkla 
ortaya koyması açısından çok önemlidir. El kim eldiven kim 
sorusunun yanıtına baktığımızda başka söze gerek yok. 

Değerli meslektaşlar,

Niçin bu konuyla bu kadar ilgileniyoruz? Çünkü bu 
gerçekler ülkemizin ve mesleğimizin yaşadığı diğer yaşamsal 
sorunları gizlemekte, örtmektedir. Bu kendi mantığı içinde 
belki doğrudur: Dünyada insan bedenini parçalayan, 
yaşama hakkını yok eden “savaş” gibi bir olgu gündeme 
gelmişse diğer sorunların “teferruat” haline gelmesi normal 
bir durumdur.

Değerli dostlar,

Dünyada egemen güç olan sistem, yalnızca etnik ve dinsel 
temelde ülkeleri halkları birbirine düşman etmiyor, yalnızca 
ülkeleri birbirine düşürmüyor,  rekabet içinde hırslandırarak 
bir kurda dönüştürdüğü insanoğlunu düşünsel açıdan da 
deyim yerindeyse vahşileştiriyor. Öyle ki burjuvazi devrimci 
olduğu dönemde aydınlatarak çağdaşlaştırdığı “insan”ı 
yeniden feodal dönemdeki gibi hurafelere boğarak cemaat 
ve tarikat şeyhlerinin kulu haline getiriyor.

İnsanlığın ilerlemesine engel olmak isteyen karşıdevrimci 
süreç, sadece Türkiye’de değil birçok ülke ve bölgede 
yükseliş içindedir. Feodalizmin tasfiye edilecek yerde 
yeniden hortlatılması ülkemiz ve bölgemiz açısından 
gelecek için hiç de iyi sinyaller vermemektedir.  Bize dinsel 
çeşitliliği, etnisiteyi “demokratikleşme” olarak dayatan 
Batı’da feodalizm, bilimsel atılım, ekonomik gelişme ve 
eğitim sisteminin niteliği ile desteklenen Aydınlanma 
sayesinde çökertilebilmişti.  

Din ve inanç sistemi dünyevi hayatımızın tamamını 
belirlerken bilimsel düşünce ve deneyimden süzülmüş akıl 
sadece teknolojik buluşların basit bir araç ve yöntemine 
indirgenmiş durumdadır.

Tarihe baktığımızda söyleyebiliriz ki bu olumsuz durum, 
yeniden bir “Aydınlanma” hareketiyle ancak aşılabilir. 
Dünyada ve başta Türkiye’de yeniden bir Rönesans ve 
Aydınlanmaya acil ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ancak günlük yaşam devam ediyor. HKMO olarak 
“savaş”a ve savaş çığırtkanlığına inat normal faaliyetlerimizi 
sürdürmemizin egemen güçlere karşı verilecek en önemli 
yanıt olacağına inanıyoruz. HKMO “Bu savaş bizim 
savaşımız olmayacak!” bildirisini yayınlarken bu bilinç 
ve anlayışla hareket etmiştir. Tam da bu noktada 11. Yaz 
Eğitim Kampı’na damgasını vuran temel anlayış, özellikle 
genç meslektaşlarımızın ülkesinde ve bölgesinde yaşanan 
olaylara bilimsel ve insancıl açıdan bakışlarının deyim 
yerindeyse “sağlam” olmasıydı. Bu, gelecek açısından hem 
mesleğimiz hem ülkemiz hem insanlık için bize umut veren 
sevindirici bir durum olmuştur.

11. Yaz Eğitim Kampı’mızda değişik düşüncelerin her 
türlü “kimlik” tuzağından uzak vatandaşlık ve kardeşliği 
içeren yurtseverlik bilinci içinde halktan ve emekten yana 
sergilenmesi, bu olgun ve çağdaş tavır, Oda yönetimi olarak 
bizleri derinden etkilemiş, geleceğe güvenle bakmamıza 
neden olmuştur.

Değerli arkadaşlar,

Odamızın görüşü alınmadan, TBMM’de alt komisyonlarda 
bile görüşülmeden, 16.05.2012 tarihinde TBMM 
Genel Kurulu’nda “elleri-indir/kaldır, kabul edilmiştir!” 
yöntemiyle yasalaştırılan “Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un uygulanmasına 
yurdun birçok yerinde aynı anda törenle “yıkım” yapılarak 
başlanmıştır. Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş’ın bir 
TV programında belirttiği gibi, bu yasanın hiçbir yerinde 
“yapım” sözcüğü yoktur. Oysa “yıkım” sözcüğü birçok 
yerinde geçmektedir. Neredeyse ülkenin tüm belediyelerinin 
ve tüm kurumlarının üzerinde tek bir otoriter kurum 
haline gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mevcut 
kadro ve felsefesiyle ülkeyi inşaat haline getirerek bu denli 
büyük maddi ve manevi sonuçlar doğuracak girişimi,  
değil “yapma”yı, “yıkım”ı bile tam gerçekleştiremeyeceği 
konusunda kaygılanmaktayız. Hoşnut olmadığımız mevcut 
kent kimliklerimizi bile arar hale geleceğimizin endişesini 
taşımaktayız.

Özellikle TMMOB ve bileşeni Odaların görüş ve önerilerini 
almayan hükümetin giriştiği kentsel dönüşüm projeleri bir 
kentsel yağmaya dönüşmeden, tüm Oda birimlerince ve 
tüm üyelerimizce dikkatle izlenmesini, çıkacak sorunların 
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MERHABA

çözümü konusunda yardımcı olunmasını ve Oda Genel 
Merkezimize rapor iletmelerini bekliyoruz.

Değerli dostlar,

Tam da “Kentsel Dönüşüm”ün yaratacağı sorunlarla 
uğraşmaya hazırlanırken bu kez “Büyükşehir Belediyesi 
Kanun Tasarısı” TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. 
Yine hiçbir kesim tarafından tartışılmadan gizlice paldır 
küldür hazırlandığı belli olan tasarı bir maddede yüz ellinin 
üzerinde alt madde barındıran dünyada eşi görülmemiş 
bir yasa örneği sergilemektedir. Tasarı incelendiğinde oy 
verenlerin demografisi açısından, iktidar açısından bilinçli 
hazırlanmış kusursuz bir plan olduğu anlaşılmaktadır. 

Tasarıda 27 il büyükşehir “statüsü”ne alınmakta ama bu 
şehirlere bağlı 32 belde kapatılarak mahalle konumuna 
düşürülmektedir. Büyükşehir olmayan diğer illerde ise 
nüfusu 2 binin altına düşen 559 belde kapatılarak köy 
haline getirilmektedir. Tasarıda Türkiye’nin siyasi yapısının 
ve demokratizasyonunun temel organlarından olan 
“belediye”ler ve belediyecilik merkezileştirilerek neredeyse 
yok edilmekte, 2950 belediyenin 1581’i kapatılmaktadır.
Tasarı bu şekliyle yasalaşırsa, Kamuoyunda özellikle Ege 
ve Akdeniz’deki turizme balta vuracağı dile getirilmekte 
ve belediye başkanları dahil tüm Türkiye sathında 
beldeler ve illerin sakinlerinin eylem hazırlığına başladığı 
görülmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 
meslektaşlarımızın özlük işlerini bile etkileyecek yeni ve 
büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek 
durumundayız.

Bu tehlike karşısında da tüm Oda birimleri olarak daha 
sıkı ilişkiler içinde kenetlenmemiz, mağdur olacak 
meslektaşlarımızın ve halkımızın yanında olmamız 
gerektiğinin bilinci içinde olmalıyız.

Tasarıyla ilgili bir başka temel eleştiri ise bu tasarının 
kısa sürede Türkiye’yi eyaletlere ayıracağı ve kısa sürede 
parçalayarak böleceği eleştirisidir. Türkiye’nin daha tam 
Batılı anlamda uluslaşamaması ve dolaysıyla siyasi yapısını 
olgunlaştıramaması gerçeğini dikkate aldığımızda bu 
kaygının haklı olduğunu kabul etmek durumundayız. 

Yasa tasarısıyla büyükşehir belediyelerinin bu denli 
çoğaltılması kasabalara ve köylere hizmet eden İl Özel 
İdarelerini zayıfl atacak, Valilerin hastane, okul yapma 
gibi  insiyatifini elinden alacaktır. Türkiye’nin temel 

siyasi yapısının “Valilik” ve “Belediyecilik” olduğu gerçeği 
düşünüldüğünde bu tasarının bu anlamda ne kadar tehlikeli 
olduğunu görmekteyiz. Devleti yani merkezi yönetimi 
temsil eden valilerin yetkisizleştirilmesi, merkezi yönetimler 
ile yerel yönetimler arasındaki vesayet ilişkisini kısa sürede 
etkisizleştirecektir.

“Köy” yönetim örgütlenmesi, ülkemiz insanının yarattığı 
ve yüzyıllardır başarıyla uyguladığı bir yönetim biçimidir. 
Köy muhtarlığı sistemi mahalle muhtarlığı sisteminden çok 
farklıdır. Ülkedeki köylerin yarısını kapatmak ve belediye 
sınırlarına almak –mahalle muhtarlığına dönüştürmek- 
doğru bir uygulama olarak değerlendirilmemektedir. 
Köyleri belediye içine alarak vergi gelirlerini artırmak, 
köylülerin yüzyıllardır bedava kullandığı suyu bile paralı 
hale getirmek köylüleri elbette mutlu etmeyecektir.

Bu uygulamalar gösteriyor ki, Türkiye’nin yönetim 
düzenini allak bullak etme pahasına da olsa başkanlık 
sistemi için ön adımlar atılmaktadır. 

Diğer yandan, ekonomide sıcak paraya bağlılığımız, cari 
açık, dış ticaret açığı yıllardır dikkat çektiğimiz tehlikelerdir. 
Ekonominiz ifl as ederse –ki bu yönde sinyaller vermekte- 
hepimiz ifl as ederiz. Daha önce yaşadığımız krizler 
ortadadır. Bu nedenle yeniden uyarma görevimizi yerine 
getirerek diyoruz ki, satarak günü kurtaran anlayışlardan 
derhal vazgeçerek, üreten ve hakça bölüşen bir Türkiye için 
mücadele etmeliyiz. 

HKMO tam bağımsız, üreten, hakça bölüşen ve 
daima ileriye bakan bir Türkiye özlemiyle mesleğimize 
yaklaşmakta, meslektaşlarımızın sorunlarını ülkemizin 
sorunlarının bir parçası olarak değerlendirmekte ve bu 
anlayışla çalışmalarını sürdürmekte ısrarlıdır.

Odamız daha özgür bir Türkiye idealinde mesleğimizin 
onuru için daha çok daha çok çalışmaya mecbur olduğunun 
bilincinde davranmaktadır ve bundan sonra da davranmaya 
devam edecektir.

Sevgi ve dostlukla...

Saygılarımızla...
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HKMO İzmir Şubesi yürütücülüğünde 
her yıl düzenlenen Yaz Eğitim 
Kampı’nın on birincisi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden 11, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden 13, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 7, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden 
4, Erciyes Üniversitesi’nden 6, 
Aksaray Üniversitesi’nden 8, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi’nden 9, 
Gümüşhane Üniversitesi’nden 8, 
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi’nden 
3, Bülent Ecevit Üniversitesi’nden 
5, Harran Üniversitesi’nden 1, 
Cumhuriyet Üniversitesi’nden 
12, Selçuk Üniversitesi’nden 2, 
Karabük Üniversitesi’nden 1, Kocaeli 
Üniversitesi’nden 1 öğrenci olmak 

üzere toplam 91 öğrenci ve diğer konuk 
katılımcılarla birlikte 25 Ağustos-2 Eylül 
2012 tarihleri arasında İzmir / Dikili’de 
yapıldı. 

Ana teması “Adalet” olan 11. Yaz 
Eğitim Kampı’na, üniversitelerin harita 
mühendisliği bölümlerinde okuyan ve 
TMMOB’ye bağlı diğer mühendislik 
bölümlerini temsilen katılan toplam 
91 öğrenci, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı, HKMO Yönetim Kurulu 
Üyeleri, HKMO Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, HKMO Denetleme 
Kurulu Üyeleri, HKMO Onur Kurulu 
Üyeleri, HKMO STBK Üyeleri, bilim 
insanları, uzmanlar, milletvekilleri, 
sanatçılar, gazeteciler, yerel yöneticiler ve 
akademisyenler katıldı.

“Adalet” teması üzerine düşüncelerin 
paylaşıldığı ve tartışıldığı, sorunların 
ele alındığı panellerin, konferansların 
ve sunumların gerçekleştirildiği 11. Yaz 
Eğitim Kampı’nda aynı zamanda sinema, 
fotoğraf, tiyatro, şiir, müzik, halk 
oyunları, resim, karikatür ve kamp gazete 
atölyeleri oluşturulup katılımcıların 

çalışmalarını ve yeteneklerini sergileme 
imkanı yaratıldı.

11. Yaz Eğitim Kampı’nın açılış 
konuşmasını sırasıyla HKMO İzmir 
Şube Başkanı Selçuk Savcı (internet 
üzerinden canlı bağlantı ile), HKMO 
İzmir Şube 2. Başkanı Servet Alabalık, 
HKMO İstanbul Şube Başkanı Mehmet 
Yıldırım, HKMO 17. Dönem Oda 
Başkanı Arif Delikanlı, HKMO Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş yaptı. 

Kampın açılış konuşmasını internet 
üzerinden canlı bağlantı ile “kapalı” 

11. Yaz Eğitim Kampı 25 Ağustos - 2 Eylül 2012 Tarihleri Arasında 
İzmir / Dikili’de Yapıldı 

Güncel Sorunlar Oturumu (Mustafa Moroğlu, 
Ertuğrul Candaş, Gürsel Tekin)
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özgürlüğünü yaşadığı İzmir’deki 
evinden yapan HKMO İzmir Şube 
Başkanı S. Selçuk Savcı, konuşmasının 
başında adaletsizliğe karşı ancak bilinçle 
savaşılabileceğini belirtti. Adaletin 
olmadığı yerde eşitliğin de olamayacağını, 
aksine kaosun olacağını dile getirdi. 
Kamp sürecinde gerçekleştirilecek 
oturumlar, oluşturulacak atölyelerde 
özgürce düşünüp yaratmanın fırsatının 
yakalanması gerektiğini belirten Savcı, 
düşünmekten ve düşüncelerin dile 
getirilmesinden korkulmaması gerektiğini 
de belirterek kampa emek verenlere ve 
katılanlara sevgilerini iletti. Savcı ayrıca, 
daha önce 9 kez katıldığı bu kamp 
etkinliğinden çok şeyler öğrendiğini ve 
öğrencilerin de çok şeyler öğreneceğine 
inandığını belirtti. Kampta yer alan 
tüm katılımcılar ise Savcı’ya desteklerini 
ve sevgilerini ilettiler ve onu alkışlarla 
selamladılar. 

HKMO İzmir Şube 2. Başkanı Servet 
Alabalık yaptığı konuşmasında adaletin 
olmadığı yerde insanlıktan ve eşitlikten 
bahsedilemeyeceğinin altını çizerek, bu 
kampın insanlıktan ve eşitlikten yana 
tavır alabilmeye katkıda bulunması 
temennilerini iletti.

HKMO İstanbul Şube Başkanı Mehmet 
Yıldırım yaptığı konuşmasında, 
başarılı, üreten, paylaşan, çoğulcu 
anlayış içerisinde adaletin, kardeşliğin 
özümsenmiş olarak kamptan ayrılmanın 
gerekliliği üzerinde durdu.

HKMO 17. Dönem Oda Başkanımız 
Arif Delikanlı, bu kamp etkinliğini 
çok önemsediğini, anlamlı ve yararlı 

bulduğunu belirterek konuşmasına 
başladı ve demokrat, çağdaş, düşünen, 
sorgulayan insanlar olarak bu kamptan 
yararlanılması gerektiğini, kampta 
oluşacak dostlukların sürekli olduğunu 
ifade ederek kampa katılan ve emek 
veren herkese teşekkür etti. Ayrıca 
öğrenci kampı konusunda Odamızca 
diğer Odalara öncülük edildiğini de dile 
getiren Delikanlı, kampta pek çok düşün 
adamını dinleme fırsatı bulacağımızı, 
bundan hepimizin yararlanması 
gerektiğinin altını çizdi.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş 
yaptığı konuşmasına Selçuk Savcı’yı 
selamlayarak başladı. Konuşmasında, 
bu kamp etkinliğinin anlamını, 
düzenlenmesindeki zorlukları, verilen 
emekleri anlattı ve etkinlikten ulaşılmak 
istenen sonuçları açıkladı. Candaş, 
konuşmasında özetle şöyle dedi: 
Odamızın, “Bir mühendis nasıl olmalıdır 
ve Oda bu süreçte ne yapmalıdır?” gibi 
temel sorulara yanıt arayarak öğrencilere 
yönelik etkinlikleri (yaz eğitim kampı 
dahil) düzenlemeye başlandığını 
belirtti. İyi bir mühendisin sadece 
mühendislik problemlerini çözen bir 
mühendis olmaması, aksine sorgulayan, 
yaptığı işlerin, çözdüğü problemlerin 
sonuçlarının neler olduğunu, 
olabileceğini öngörebilen ve sonuçlarının 
sorumluluğunu alabilen, kısaca 
yaşamı farkındalıkla yaşayan, dünyayı 
değiştirebileceğine inanan mühendisler 
olması gerektiğini belirtti. Mühendisin 
yaşama bilinçli müdahale edebilecek bilgi 

birikimine sahip olmasının ve bunun 
için de öncelikle bir mühendisin özgür 
birey olabilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Bu kamp etkinliğinin her katılımcının 
özgür bir birey olabilmesine katkı 
sağlayacağını ve bu nedenle de bu kapta 
birbirinden farklı düşünen insanların 
birbirlerini dinlemesi gerektiğini, 
birbirlerini anlamaya çalışması 
gerektiğini ve farklılıklarıyla bir arada 
saygı ve hoşgörüyle, birlikte üreterek 
barış içinde yaşamayı öğrenmelerine 
katkı vereceğine inandığını belirtti. 
Ayrıca Candaş, Erasmus’un “insan 
doğarak insan olmaz, insan oluşturulur” 
sözündeki insan oluşturma gayretinin bu 
kampın amaçlarından biri olduğunu da 
belirtti.

Candaş konuşmasının sonunda 
kampa katılan öğrencilere, HKMO 

HKMO Genel Başkanı
Ertuğrul Candaş
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Yönetim Kurulu Üyelerine, HKMO 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerine, 
HKMO Denetleme Kurulu, HKMO 
Onur Kurulu Üyelerine ve HKMO 
STBK üyelerine emeklerinden dolayı 
teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından Yaz 
Eğitim Kampı Film Gösterimi, Kamp 
Bilgilendirme ve Atölye Çalışmaları 
Hazırlık Toplantısı yapıldı ve Kamp 
Ateşi yakıldı.

Kampın ikinci günü sabah sporu 
ve kahvaltının ardından “Adalet 
Kavramının Tarihsel Yolculuğu-Adalet 
Algısı” başlıklı oturum gerçekleştirildi. 
Öğleden sonra ise Mesleki Teknoloji 
Tanıtımı ve Oryantiring Teorik Eğitimi 
ve Yarışması yapıldı. Akşam yemeğinin 
ardından “Nefes Olmayınca” isimli 
belgesel film izlendi.

Kampın üçüncü günü sabah sporu ve 
kahvaltının ardından “Yargı ve Adalet” 
başlıklı 2. oturum ile “Doğa ve Adalet” 
başlıklı 3. oturum gerçekleştirildi. Akşam 
yemeğinin ardından “Entelköy Efeköye 

Karşı” isimli film izlendi.
Kampın dördüncü günü sabah sporu ve 
kahvaltının ardından “Siyaset ve Adalet” 
başlıklı 4. oturum ile TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş’ın eşliğinde “Örgütlenme 
ve Adalet” başlıklı 5. oturum 
gerçekleştirildi.

Bu oturumda “Bir devlet vatandaşı 
olmanın da aslında bir örgüt üyesi 
olmak anlamına geldiğini ancak örgüt 
üyesi kavramının günümüz toplumuna 
farklı aksedildiğini” dile getiren 
Candaş “aynı duygu ve düşünceleri 
paylaşan insanların örgütlülük çatısı 
altında biraraya gelmeden hedefl erini 
gerçekleştiremeyeceğini” belirtti.

Candaş konuşmasında ayrıca Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, 
6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu’na göre 
kurulduğunu bunun da kanunda; 
“Türkiye sınırları içinde meslek ve 
sanatlarını icraya kanunen yetkili olup 
da mesleki faaliyette bulunan yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mühendis 
ve mimarları teşkilatı içinde toplayan 
tüzel kişiliğe sahip Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği kurulmuştur.” 
şeklinde ifade edildiğini belirtti. Candaş, 
Odamızın “Bir mühendis nasıl olmalıdır 
ve Oda bu süreçte ne yapmalıdır?” gibi 
temel sorulara yanıt arayarak öğrencilere 
yönelik etkinlikleri düzenlemeye 
başlandığını dile getirdi.

Bizlere doğru adı altında anlatılanların 
doğruluğunu sorgulamamız gerektiğini 
belirten Candaş “farkında birey” olmanın 
bir mühendisin misyonu olduğunu ve 
mühendislerin yaptığı işin sonuçlarından 
sorumlu kişiler olması gerektiğini dile 
getirdi.

“TMMOB’ye bağlı Odalar olarak işin 
hem usulünde hemde esasındayız. 
Yaşamın her yerinde topluma yardımcı 
olmaya, topluma bilimsel bilgiler 
temelinde doğruyu göstermeye 
çalışıyoruz. Toplumun bizden 
beklentilerini karşılamak durumundayız. 
Bunu da ancak örgütlülükle sağlarız” 
diyen Candaş, 11. Yaz Eğitim Kampı’nın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere ve 
katılımcılara teşekkürlerini ileterek 
konuşmasına son verdi.

Aynı oturumda söz alan, TMMOB’nin 
hayatın her alanında hem insana ilişkin, 
hem yaşadığımız topluma ilişkin hemde 
halklarımıza ilişkin eşitlik, özgürlük, 
adalet isteyen bir örgütlülük olduğunu 
belirterek konuşmasına başlayan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, bu üç kavramın 
birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini 
ve içinde yaşanılan, insanları birbirine 
düşman eden düzene karşı gelmekle 
örgütlü olunabileceğini dile getirdi.

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının %25’inin ya meslek dışı 
işlerde çalıştığını ya da işsiz olduğunu 
söyleyen Soğancı, mühendisin tanımını 
“Üretilmiş bilim ve teknolojiyi insanla 
buluşturan ve bu bilim ve teknolojiyi 
sürekli geliştiren kişi” olarak yaptı.
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TMMOB süreci, hedefl eri, 
kuruluşundan günümüze kadar gelinen 
noktayı ve güncel sorunları irdeleyen 
Soğancı TMMOB-Öğrenci ilişkisine 
de değinerek konuşmasını sonlandırdı. 
Aynı gün öğrenciler spor karşılaşmaları 
düzenlediler. 

Kampın beşinci günü sabahı öğrenciler 
Soma Maden İşletmeleri Teknik Gezisine 
katıldı. Teknik gezinin ardından 
“Güncel Sorunlar” başlıklı 6. oturum 
gerçekleştirildi. Oturum ardından 
öğrenciler atölye çalışmalarına ve spor 
turnuvalarına devam ettiler.

Kampın altıncı günü sabah sporu ve 
kahvaltının ardından atölye çalışmaları 
ve spor turnuvaları ile devam edildi. 
“Temel Haklar ve Adalet” başlıklı 7. 
oturum ve “Sanat ve Adalet” başlıklı 8. 
oturum gerçekleştirildi. Akşam kamp 

ateşi etrafında toplanan öğrenciler 
hep birlikte çeşitli şarkılar ve türküler 
söyleyerek günü sona erdirdi. 
Kampın yedinci günü sabah sporu 
ve kahvaltının ardından “Medya ve 
Adalet” başlıklı 9. oturum ve “Mülkiyet 
ve Adalet” başlıklı 10. oturum 
gerçekleştirildi. Oturumlar sonrası 
atölye çalışmaları ve spor turnuvaları 
düzenlendi. Aynı günün akşamı HKMO 
Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 
tarafından “HKMO Gençlik Komisyonu 
Sunumu”nu gerçekleştirdi.

Kampın sekizinci günü sabah sporu ve 
kahvaltının ardından “Eğitim ve Adalet” 
başlıklı 11. oturum gerçekleştirildi. 
Atölye çalışmaları ve spor turnuvalarının 
finalinin ardından ayrılık yemeği 
düzenlendi. Aynı günün akşamı 
oluşturulan atölyelerdeki çalışmalar 
sergilendi, öğrencilere katılım belgeleri 

dağıltıldı ve spor turnuvalarında başarı 
gösterenlere ödülleri verildi.

Kampın son günü sabah sporu ve 
kahvaltının ardından çadırlar toplandı, 
çevre temizliği yapıldı ve bir sonraki 
kampta buluşmak üzere kamp kapanışı 
gerçekleştirildi.

11. Yaz Eğitim Kampı’nın hazırlanması 
ve düzenlenmesine emek veren, 
insanların yalnızca fiziksel olarak 
değil, büyük şair Nazım Hikmet’in 
dizesindeki gibi “Büyük insanlık” 
idealinde düşünce ve eylemleriyle var 
olduklarını içinde bulunduğu durumla 
(yaşam felsefesiyle) kanıtlayan ve 
fiziksel olarak olamasa da düşünceleri 
ile bizimle her an birlikte olan sevgili 
HKMO İzmir Şube Başkanımız Sayın 
Selçuk Savcı’ya, HKMO İzmir Şube 
Yönetim Kurulu ve Kamp Yürütme 
Kurulu Üyelerine, katılımlarıyla kampa 
verdikleri desteklerinden dolayı bilim 
insanlarına, gazetecilere, sanatçılara, yerel 
yöneticilere, milletvekillerine, öğrencilere 
ve misafirlerimize şükranlarımızı 
sunuyor, başarılı bir kamp etkinliğinin 
mutluluğunu üyelerimizle paylaşıyoruz.

HKMO
Eylül 2012

Soma Maden İşletmeleri Teknik Gezisi
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1. SUNUŞ

Uygarlık ilerledikçe ve insanlar 
arasındaki ilişkiler arttıkça teknolojideki 
gelişimlere paralel olarak sürekli 
değişen ve gelişen harita ve kadastro 
mühendisliği mesleğinin hem teknik, 
hem de sosyal içerikli bilimsel bir 
meslek alanı olması nedeniyle, Yönetim 
Kurulumuz, yasa, yönetmelikler 
ve meslek ilkeleri çerçevesinde 
meslektaşlarımızın sorunları ile 
toplumsal sorunları, dünyamızın 
içinde bulunduğu sorunlarla ülkemizin 
sorunlarını birbirinden ayrı tutmadan 
bir bütünlük içinde politikalarını 
belirleyerek çalışmalarını bu çalışma 
döneminde de sürdürecektir. 

Geçen süreçte, özellikle kapitalist 
genişlemenin yıkıcı sonucu olarak, 
onlarca doğal felaketin yanında savaşlar 
ve ekonomik krizler meydana gelmiş, 
ülkeler işgal edilmiş, genç, yaşlı, kadın, 
çocuk öldürülmüş, dünya tekeli şirket 
sahiplerinin çıkarları uğruna yalan ve 
ihanet üzerine kurulu politikalar yoksul 
ülkelere dayatılmış, “Dünyamız daha 
da uygarlaşıyor, demokratikleşiyor” 
masallarıyla yoksulluk her geçen gün 
artmış, yoksullarla zenginler, arasındaki 
uçurum daha da büyümüştür.

1.1. Dünya ve Türkiye

Emperyalizm, tüm dünyayı, 
avucunun içine almış kendi çıkarları 
ve gereksinimleri doğrultusunda 
birleştirmiştir. İnsanlığın gündemini  
emperyalizmin sömürü ve talan 
politikaları ve bu insanlık dışı sistemin 
sürmesi için “stratejik” hedefl erini 
gerçekleştirme çabalarının etkileri 

belirlemiştir. Öyle ki, emperyalistlerin 
insanlığa açlık, yoksulluk, sefalet ve çevre 
tahribatı dışında hiçbir şey önermediği 
gibi kendilerinin organize ettikleri darbe, 
ekonomik kriz operasyonlarının dışında, 
doğal felaketleri de fırsata çevirmeye 
çalıştığı görülmüştür. 

Ünlü film yönetmenimizin “Yalnız ve 
güzel” bir ülke olarak nitelendirdiği, 
ünlü şairimizin dizelerindeki “Dörtnala 
gelip Uzak Asyadan / Akdenize bir kısrak 
başı gibi uzanan bu memleket bizim!” 
dediği ülkemiz, bir o kadar da sorunlu 
ve sıkıntılı bir coğrafyada bulunuyor. 
Emperyalist güçlerin çıkarlarının 
kesiştiği, emperyalizmin akıl almaz 
politikalarının etkisi altında, darbeler, 
karşıdevrim hamleleri, mezhep ve 
kimlik politikaları ekseninde bin yıllık 
kardeşliklerin ve bir arada yaşama 
bilincinin düşmanlığa dönüştürülmek 
istendiği bir coğrafyada ayakta durmaya, 
jeopolitik karmaşanın en acımazsız 
kurallarının hayata geçirildiği bir bölgede 
varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. 

1.2. “Emperyalizm” Olgusunu 
Yeniden Anımsamak

Birinci ve İkinci Paylaşım Savaşı’nı 
yaratan ve milyonlarca insanın ölmesine 
neden olan sistem çok uzakta kalmış ya 
da aşılmış bir sistem değildir. Kapitalist 
sistem, emperyalist aşamada, kendi 
karakterine uygun olarak “böl, parçala, 
yok et!” politikalarıyla bağımlılaştırma 
ve köleleştirme politikalarını 
sürdürmektedir.

Ortadoğu’daki ülkelerde görülen 
değişimlerde, çatışma boyutu uzlaşma 
boyutunun önüne geçmekte ve bu 

yüzden de birbirini izleyen sıcak 
olayların bir üçüncü dünya savaşına 
giden süreci tırmandıracağı gibi 
karamsar yorumlar ileri sürülmektedir. 
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), bütün 
bölge ülkelerini iç karışıklıklara mahkum 
ederken, emperyalizm hegomonyasını, 
BM ve NATO destekli olarak, bütün 
Ortadoğu ülkelerine “Demokrasi” 
anlayışını zorla dayatmaya çalışmaktadır.

Bu noktada, ülkemizin bağımsızlığı, 
özgürlüğü, halkın ve toplumun 
mutluluğu ve dünya ulusları içinde 
onurlu bir ülke olarak yer alması 
sürecinde ve mesleğimizin gelişmesi 
doğrultusunda politikalar belirlerken, 
emperyalizm olgusunu göz ardı etmek 
büyük bir gafl ettir. Bugün Türkiye’de 
-ve dünyada- demokratik kitle örgütleri 
de dahil, tüm partilerde siyasal 
çatışmaların temel eksenini, emperyalizm 
olgusunu kavrayıp kavrayamama, 
siyasal tavır alışta emperyalizm 
kavramına gerekli önemi verip vermeme 
belirlemektedir. Emperyalist dönemde, 
sömürüye son vermek isteyen güçler 
emperyalizme karşı mücadeleyi 
birinci öncelik olarak belirlemek 
durumundadırlar. Bilindiği gibi, 
emperyalizm denen ahtapotun dünyaya 
uzanmış kollarını birer birer kesmek, 
onu besinsiz bırakmak, özellikle 70’li 
yıllardaki antiemperyalist mücadelenin 
teorik temelini oluşturmuştu.

Emperyalistler, bağımlı ya da yarı 
bağımlı ülkeye sermaye ihraç etmekle 
birlikte bu ülkelerde hiçbir zaman 
-zorunlu kalmadıkça- üretim aracı 
üretimine geçmezler. Yani bizim gibi 
ülkeler, ağır sanayi üretimi yapmazlar. 
Özellikle 1980’den sonra Türkiye’nin 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
43. Dönem Çalışma Programı

17.07.2012 

T M M O B  H A R İ TA  V E  K A D A S T RO  M Ü H E N D İ S L E R İ  O D A S I  4 3 .  D Ö N E M  Ç A L I Ş M A  P RO G R A M I
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gündeminde GAP gibi, demir çelik 
fabrikaları, petrol rafinerileri gibi 
5 yıllık kalkınma programlarının 
öngördüğü büyük sanayi projeleri ve 
altyapı yatırımları artık kalmamıştır. 
Emperyalistlerin bize önerdikleri ve 
destekledikleri; küçük üretim, otomobil 
montaj fabrikaları, yedek parça üreten 
KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli) gibi 
“küçük” sanayi kuruluşlarıdır. 

İçinde yaşadığımız dünya düzeninde, 
küreselleşme ve yoksulluk önemini 
giderek artıran kavramlar haline gelmiştir. 
Uzun bir tarihi sürece sahip olan 
küreselleşme, son iki on yılda hızlanarak 
bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki 
gelişmelerle birlikte, dünyada politik 
kültürel sosyal ve ekonomik alanlarda 
çok ciddi anlamda değişikliklere neden 
olmuştur. Ülkemizin bağımsızlığı, 
özgürlüğü, halkın mutluluğu ve dünya 
ulusları içinde onurlu bir ülke olarak 
yer alması sürecinde mesleğimizin ve 
ülkemizin gelişmesi doğrultusunda 
politikalar belirlerken emperyalizm 
olgusu göz ardı edilemez. Eemperyalizm 
denen ahtapotun dünyaya uzanmış 
kollarını birer birer kesmek, onu besinsiz 
bırakmak, mesleki birikimlerimizin ve 
insanlık onurunun bizlere yüklediği 
sorumluluktur.

1.3. Su Havzaları

Günümüzde su kaynaklarına küresel 
paylaşım savaşlarının “yeni nesnesi” 
rolü verilmek istenmektedir. Bu 
bağlamda, dünyanın egemen güçleri yeni 
stratejilerini, su kaynaklarını paylaşma ve 
denetleme politikası üzerine inşa etmeye 
başlamışlardır. Su, sadece yaşamın 
temel bileşeni değil, aynı zamanda 
uygarlığın ve barışın da temelidir. Bir 
ülkenin gereksinim duyduğu miktarda 
su kaynağına erişebilmesi, o ülkenin 
toplumsal, ekonomik ve siyasal istikrarı 
kadar, gelişmesi ile de doğrudan ilgilidir. 
Bugün dünya nüfusunun % 40’ından 
fazlası su kıtlığıyla karşı karşıyadır. 
Giderek daha çok ülke bu listeye 
dahil olmaktadır. 2050’lerde dünya 
nüfusunun % 65’inin su sorunu veya su 

kıtlığı ile karşı karşıya alabileceği tahmin 
edilmektedir. Birçok su havzasındaki 
ülkelerarası su rekabeti yeni bir “kıtlık 
politikası” oluşumuna neden olmaktadır. 
Kıtlığın ve çatışmaların temelinde üç 
ana neden bulunmaktadır. Bunlar; 
su kaynağının boşalma, bozulma ve 
kirlenme yüzünden azalması, hızlı 
nüfus artışı, eşitsiz dağılım ve paylaşım 
olgusudur. Bunların içinde en etkilisi 
eşitsiz dağılım ve paylaşımdır. Tarihten 
günümüze çeşitli bölgelerde ve farklı 
boyutlarda çatışmalara yol açan su 
sorunu, sınır aşan ve sınır oluşturan 
(çokuluslu) su havzalarında çok daha 
ciddi ve kaygı verici gerginliklere yol 
açmaktadır. Türkiye ise çatışmanın tam 
odağında yer almaktadır. Türkiye’nin 
coğrafi konumu ve su kaynaklarının bu 
bölgeyle olan bağlantısı Türkiye’yi bir 
Ortadoğu su savaşının içine çekebilir. 
Ortadoğu ülkeleri açısından Türkiye’nin 
suları petrol kadar değerlidir. Bu yüzden 
Ortadoğu ülkeleri ile Türkiye arası 
ilişkiler diken üstünde seyretmektedir. 
Son 30 yıl içinde 35 bin insanın 
ölümüne ve 100 milyar dolarlık 
ekonomik kayba neden olan ülkemizdeki 
terör olaylarının, bölge ülkeleri 
tarafından desteklenmesinin en önemli 
nedenlerinden biri de Türkiye’nin su 
kaynaklarıdır.

Bu bağlamda biz harita mühendisleri 
olarak çevre bütünlüğünü de dikkate 
alarak, suyu insan hakkı olduğu 
kadar ekosistemin de hakkı olduğunu 
düşünmekteyiz. Ekolojik olarak, bir 
bütünlük arz eden, özellikle içme 
suyu kalitesi olarak üst düzeyde olan, 
biyolojik çeşitlilik varlığı yönünden 
diğer havzalardan belirgin bir üstünlük 
gösteren, görsel kalite olarak etkileyici 
ve turizm varış noktası olarak talep 
edilen görece bozulmamış havzalar, 
sadece HES amaçlı değil, ekosistemi 
dönüştürecek büyüklükteki her türlü 
yatırımdan uzak tutulmalıdır. Mevcut 
uygulamalar sadece ekolojik değil sosyal 
ve ekonomik anlamda da geri dönülemez 
zararlar verecek düzeydedir. Kaldı ki 
HES projelerinde yerel halk ve ekolojik 
öğelerin neredeyse göz ardı edilmesi 

ya da toplumun su ihtiyacının, enerji 
yatırım taleplerinin yanında adının bile 
anılmaması, toplumda büyük bir infial 
yaratan/yaratacak olan en belirleyici 
sorundur.

1.4. Türkiye’de Demokrasi ve 
Özgürlükler

1.4.1. Anayasa Değişikliği ve Yeni 
Anayasa Çalışmaları

Bugün toplumların çoğu siyasi haklarını 
elde edebilir bir duruma gelmiş gibi 
görünüyor. Gerçekte ise kişinin siyasi 
gücü iktisadi gücünün bir ürünü olduğu 
için, bugün elde edilmiş gibi görünen 
siyasi haklar sözde kalmaktadır. Egemen 
sınıfl ar halkın uyanmasını engellemek 
için düzmece oyunlarla dikkati başka 
yöne çekme, yalan ve iftira gibi akla 
gelebilecek ya da akla gelemeyecek her 
yola başvurabilirler. Türkiye uygar 
uluslarla birlikte yaşayacaksa, karanlık 
işlerden her kesimin temizlenmesi 
gerekmektedir. Çağdaş dünya, 
öldürme ile yargısız infazları, faili 
meçhullerle eşdeğer görmektedir. 
Anayasa değişecekse değişmeli, yeni 
anayasa gerekiyorsa - ki gerekmektedir - 
yapılmalıdır.

12 Eylül 1980 askeri darbenin ardından 
% 98 (!) oranla kabul edildiği bilinen 
mevcut anayasa 30 yıl içerisinde 17 kez 
değişikliğe uğramıştır. Son değişiklik 
12 Eylül 2010 yılında referandumla 
yapılmıştır.

12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği, 
ülkede büyük tartışmalara neden olmuş, 
yarı başkanlık sistemine geçilmesi, 
yargının siyasal iktidarın eline geçmesi 
korkusuyla ve askeri vesayetin kalkacağı 
ve “sivil” bir anayasanın hazırlanmasına 
ön ayak olacağı tartışmaları içinde 
referandum yapılmıştır. Bugün 
gelinen noktada Türkiye’nin daha çok 
demokratikleştiğini söylemek zordur. 
12 Eylül 2010 referandumunda “hayır” 
diyenlerin taşıdığı kaygıların büyük 
oranda doğru çıktığı görülmektedir. Yeni 
dönemde “sivil”lerin “yeni” Anayasa 
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yapma çalışmaları, TBMM’de “Uzlaşma 
Komisyonu” kurularak başlatılmıştır. 
Yeni Anayasa yapma konusunda geniş 
halk yığınlarının bir isteği ya da hazırlığı 
görülmemekle birlikte bir takım “Soros” 
vakıfl arının ve liberal/cemaat güçlerinin 
çoktan hazırlıklı olduğu “Abant” 
toplantıları ve ülke genelinde yapılan 
irili ufaklı toplantılarla ortaya çıkmıştır. 
Siyasal iktidarın ise nasıl bir anayasa 
istediğini hiç açıklamaması dikkat 
çekmektedir. 

Ülkemiz, siyasal, toplumsal ve ekonomik 
açıdan yeniden şekillendirilirken meslek 
alanlarımız üzerinde yaşanan dönüşüm 
üzerinde söz sahibi olmak zorundayız. 
Bu anlamda HKMO olarak Anayasa 
yapımı sürecinde görüşlerimiz 17-18 
Şubat 20012 TMMOB Demokrasi 
Kurultayı’ndaki Sonuç Bildirgesi’nde 
biçimlenmiştir. HKMO 12 Eylül faşizmi 
sonrasında başlayıp günümüzde artarak 
sürmekte olan sınıfsal, toplumsal, 
kitlesel örgütlenmelerin engellenmesi ve 
etkinlik alanlarının daraltılması, siyasal 
örgütlenmeler ve meslek örgütlerinin 
işlevsizleştirilmesini içeren bir Anayasaya 
taraf olmayacaktır. İktidarı kutsayan, 
sosyal hukuk devletini reddeden veya 
işlevsiz kılan, temel hak ve özgürlüklere 
müdahalede yasama organı dahil hiçbir 
gücü yetkili görmeyen hiçbir anayasa 
değişikliği ile uzlaşmayacak, böylesi 
değişikliğin yandaşı olmayacaktır. 

Türkiye’nin en temel sorunlarından olan 
Kürt sorununun demokratik ve barışçıl 
yöntemlerle çözülmesi, seçim barajının 
kaldırıldığı, vatandaşlığın ırk üzerinden 
tanımlanmadığı, çatışma ortamının 
ortadan kalktığı, yerinden yönetimin 
öne çıkarıldığı, özgürlüğü, barışı, emeği, 
eşitliği ve halkların kardeşliğini temel 
alan demokratik ve laik bir düzeni 
amaçlayan bir Anayasa’ya olan ihtiyaç 
her geçen gün artmaktadır.

Çağımızın ulaştığı uygarlık düzeyinde 
anayasaların, bu düzeye yakışır, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamelerine 
uygun, çağdaş anayasalar olması 
gerekmektedir.

1.4.2. Ekonomi Büyürken Gelir 
Dağılımındaki Uçurum Artıyor

Türkiye’nin Hazine Müsteşarlığı 
verilerine göre 2011 yılı itibariyle dış 
borç toplamı 309 milyar dolardır. 2012 
yılı içinde ödememiz gereken dış borç 
miktarı 135 milyar dolardır. 78 milyar 
dolar cari açıkla birlikte bu miktar 200 
milyar doları aşmaktadır

Türkiye’nin ihraç ettiği her 100 dolarlık 
malın 82 doları, ithal hammaddeye 
gitmektedir. Ülkemizin 2011 yılı ihracat 
rakamı, toplam 134 milyar dolar, ithalat 
rakamı ise 239 milyar dolardır. Aynı yıl, 
Almanya’nın ihracatı 1.4 trilyon dolar, 
ithalatı ise 1.2 trilyon dolardır. 2011 
yılında İtalya’nın toplam ihracatı 475 
milyar dolar, ithalatı 490 milyar dolar, 
Fransa’nın ihracatı 585 milyar dolar, 
ithalatı ise 500 milyar dolardır.

Kısaca, Türkiye haftada 1 milyar dolar, 
ayda 4 milyar dolar borç faizi ödemek 
durumunda olan bağımlı/yarı bağımlı 
bir ülke konumunda çakılıp kalmıştır.

2011 sonu bazı ekonomik veriler 
ve tabloların yanında tüketim 
çılgınlığımızla ilgili rakamlar bunu açıkça 
ortaya koymaktadır. Merkez Bankası 
2011 “Finansal İstikrar Raporu”na 
göre 2003 yılında hane halkı toplam 
borcu 13.4 milyar TL’yken 2011’de 
bu rakam 14 kat artarak 191 milyar 
TL’ye çıkmıştır. Hane halkı geliri ise 
2003 yılında 180 milyar TL’yken 2011 
yılında 464 milyar TL’dir. Hane halkı 
geliri 2.5 kat artmış ama aynı hanenin 
tüketim rakamları 14.2 kat artmıştır. 
2001 yılında kredi kartı borcu toplamı 
7 milyar TL civarındayken 2012 yılında 
bu rakam 213 milyar TL gibi bir rakama 
yükselmiştir.

Bugün gelinen bu noktayı iyi anlamak 
için 1980’li yıllarda uygulanmaya 
başlanan ekonomi politikalarını 
anımsamak gerekiyor. Uygulamaya 
konulan neoliberal politikalar sonucunda 
1980’li yıllarda Anayasada değişiklik 
sonucu özelleştirme yasası çıkartıldı. Son 

otuz yıl içinde TÜPRAŞ, TELEKOM, 
TEKEL, PETKİM, ERDEMİR gibi 
ülkenin alt yapı yatırımlarından can 
damarı olan kurum ve kuruluşlarımız 
özelleştirilme kapsamında tasfiye 
edilmiştir. Özelleştirme politikaları 
sonucu üretim ekonomisinin 
yapıtaşlarından ülke varlığı olan yaklaşık 
5 bin adet fabrika, tesis ne yazık ki 
satılmıştır. Hızını alamayan özelleştirme 
furyası devletin hizmet alanına da 
girmiştir. Kısaca Türkiye son 30 yılda 
üretim ekonomisinden uzaklaşmıştır.

Türkiye bugün yarattığı artı-değer 
oranında bir türlü büyüyememektedir. 
Yaratılan artı-değer oranında Türkiye’de 
üretim genişlemiyor. Aksine daha da 
yoksullaşıp, daha da borçlu bir ülke 
haline geliyor. Çünkü emperyalizm, 
bağımlı ya da yarı bağımlı ülkede o 
ülkenin kendi kapitalizminin gelişme ve 
genişleme olanaklarını tıkayan, üretici 
güçlerin gelişmesini engelleyen bir sistem 
olarak varlığını göstermektedir. 

1.4.3. Kanun Hükmünde 
Kararnameler (KHK) 

Cumhuriyet tarihinde, Kurtuluş 
Savaşı dönemi dahil, 1921 ve 1924 
Anayasalarında ve sonraki hükümetlerde 
KHK yetki talebine rastlanmamaktadır. 
1961 Anayasasında da KHK yoktur. 12 
Mart 1971 darbesinde bile birkaç KHK 
yetkisi alınmış ve çok az kullanılmıştır. 
Ancak “12 Eylülcüler” 1980 yılında 
bu yetkiyi bolca kullanmışlardır. 
1982 Anayasasının 87. maddesi ile 
“Bakanlar Kuruluna belli konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi” vermek, TBMM’nin görev ve 
yetkileri arasında geçmiş ve Anayasanın 
91. maddesinde de KHK çıkarma 
yetkisi düzenlenmiştir. 1971-1985 
yılları arasında çıkarılan yaklaşık 200 
KHK’den 34’ü 12 Eylül 1980’den 
önceki hükümetlere ait olduğu halde, 
geriye kalan 166 adet KHK, 12 Eylül 
1980 - 1 Ocak 1985 tarihleri arasında 
çıkarılmıştır. Yani yaklaşık 10 yıl içinde 
34 KHK çıkarıldığı halde, sonraki 5 
yıllık sürede 166 KHK çıkarılmıştır. 
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1991’e kadar çıkarılan KHK sayısı ise 
400’den fazladır. Özetle görülmesi 
gereken şu ki KHK uygulaması, özü 
itibariyle anti-demokratik yönetimlerin 
iş başında olduğu 12 Mart ve 12 
Eylül “darbe dönemleri”nde çokça 
başvurulmuş bir uygulamadır.

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinin 
hemen öncesinde KHK yetki talebi 
gündeme geldi. “3046 sayılı Kanun 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname”, 8 
Haziran 2011’de yasalaştı. Bu KHK’nin 
kapsamında, bakanlıkların yapılanışını 
ve organizasyonunu değiştirmek, bağlı 
kuruluşların ilgilerini yeniden belirlemek 
ve bunların görev, yetki, teşkilat ve 
kadrolarını düzenlenmek gibi hükümler 
getirilmiştir.

Genel Seçimler yapılıp mecliste yasa 
çıkarmaya yeterli çoğunluk sağlanmış 
olmasına karşın seçimden sonra ard arda 
çıkartılan KHK uyarınca devlet yönetim 
yapısında önemli değişikliklere neden 
olacak kararlar alınmıştır. TBMM ve 
Genel Kurulu mevcut iken çıkartılan 
KHK ile meclis komisyonlarında hiçbir 
görüşme yapılmadan siyasal iktidarca 
36 adet KHK çıkartılmış ve devletin 
yapılanmasında ciddi değişikliklere 
gidildiği görülmüştür.

6 yeni bakanlık kurulmuş, 2 bakanlık 
birleştirilip tek bakanlık yapılmıştır. 2 
bakanlık ise dönüştürülmüştür. 

Haziran 2011 tarihli KHK’da ise Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri 
arasına “...ilgili mesleki hizmetlerin ve bu 
meslek mensuplarının kayıtlı oldukları 
meslek odalarının mevzuatını, norm ve 
standartlarını hazırlamak, geliştirmek, 
uygulanmasını sağlamak, ilgililerin 
kayıtlarını tutmak” şeklinde düzenlemeye 
gidilmiştir. Ayrıca, Bakanlık bünyesinde 
kurulan “Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü”nün görevleri arasına 
“Bakanlığın görev alanına giren konularla 
ilgili olarak mimarlık ve mühendislik 
meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı 

hazırlamak ve bunları denetlemek” 
şeklinde bir değişiklik yer almıştır. 

Getirilen bu değişiklik, Meslek 
Odalarının kuruluşu ile ilgili 
Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı 
TMMOB Yasası ile yine Anayasanın 
123. ve 124. maddeleri çerçevesinde 
değerlendirildiğinde bu değişikliklerin 
Anayasa ve İdare Hukuk ilkelerine 
aykırı olan ve dolayısıyla TMMOB’nin 
“kamu tüzelkişiliği”ne aykırı olduğu 
görülmektedir.

TBMM’nin gündeminde olan 
birçok yasa değişikliğine ilişkin 
yasa tasarısı mevcuttur. Söz konusu 
yasa tasarılarından meslek alanımızı 
yakından ilgilendiren, yabancıların mülk 
edinimi, 2B alanlarının satışı ve kentsel 
dönüşüm alanları ile ilgili üç adet yasa 
tasarısı üzerinde Oda görüşleri dile 
getirilmektedir. 

1.4.4. Yabancılara Toprak Satışı

Ekonomik yapıdaki yukarıda 
belirttiğimiz olumsuz tablo, ülke 
topraklarının en önemli parçalarının 
yabancılara satılmasını gündeme 
getirmiştir. 644 sayılı Tapu Kanunu’nun 
35 ve 36. maddelerinde değişiklik 
yapacak yasa tasarısı TBMM gündemine 
getirilmiştir. Buna göre yabancıların 
edinebilecekleri taşınmaz miktarı 2,5 
hektardan 30 hektara çıkarılmakta, ilgili 
bakanlığa bu miktarı 60 hektara çıkarma 
yetkisi tanınmaktadır.

Tasarı yasalaşmış olup, bundan sonra 
mülk ve toprak satışında karşılıklılık 
esası aranmayacak, hangi ülke 
vatandaşlarına veya ticari şirketlere 
taşınmaz satılabileceğini Bakanlar 
Kurulu belirleyecektir. Yabancılar sadece 
işyeri ve konut değil, isterlerse arazi de 
satın alabilecekler. Düzenleme ile imarsız 
alanlardan da edinim olanağı sağlanıyor. 

Bugün yabancı gerçek ve tüzel kişiler 81 
ilimizin tümünde toprak satın almaya 
başlamışlardır. Özellikle verimli tarım 
arazileri ve Antalya, İzmir, Muğla 

gibi ekonomik rantı yüksek yerlerde 
toplu toprak alımı yapmaktadırlar. 
Topraklarımız öncelikle bu ülkede 
yaşayan tüm insanların malıdır. Devlet 
ise bu “mülk”ü satıp savmakla değil 
korumak ve halkının yararına en iyi 
şekilde kullanmakla görevlidir. Gelecekte 
kentlerin yaşanılmaz hale geleceği, artan 
dünya nüfusuyla gıda üretimi ve tarım 
alanlarının stratejik toprak parçası olarak 
önem kazanacağı düşünülünce durumun 
önemi daha da belirginleşmektedir. 

Toprak bağımsızlık ve özgürlüğün temel 
öğesidir. 

1.4.5. 2B Alanlarının Satışı

Cumhuriyetin kuruluşundan bu 
yana, anayasanın teminatı altında 
olan ormanlar ve orman niteliğindeki 
alanlar, ilk olarak 1980 Anayasası’nın 
“toprak ve su rejimine zarar vermeme” 
önkoşulunu kaldırmasıyla ve “orman 
niteliğini kaybetme” ibaresini anayasaya 
yerleştirmesiyle tartışılmaya başlanmıştır. 

Siyasal iktidarlar bu tarihten sonra da 
“2/B alanları” olarak bilinen “orman 
vasfını yitirmiş araziler”in satışı için, 
konuyu sürekli gündemde tutmuştur. 
2003 yılında Anayasa değişikliği yapmayı 
bile göze almış, ama başaramamıştır. 
Orman rejimi dışına çıkarılan 
alanlarla ilgili 2009’da “5831 Sayılı 
Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da 
değişiklik yapılmış, değişikliklerin bazı 
hükümleri Anayasa Mahkemesi’ne 
taşınmıştı. Hukuki süreç devam 
ederken 23.07.2010 tarihinde çıkarılan 
yeni bir yasayla, 4706 Sayılı Kanunda 
bir değişiklik yapılmış ve “Üzerinde 
yapılaşma bulunan hazine arazilerinin 
satışı” kolaylaştırılmıştır. 

Son yıllarda, küresel mali piyasalar 
en güvenilir yatırım aracı olarak 
“toprak” ve “tarım arazilerini” tasviye 
etmekte, en kârlı ve en az riskli 
yatırımın toprak, tarım arazileri ve 
doğal kaynaklar olduğunu açıkça ilan 
etmektedirler. Küresel finansörler, 
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tarım ve gıda tekelleri, petrol zengini 
devletler,’gelişmekte olan ülkelerin 
verimli arazilerini’ hem sağlam finansal 
araç hem de yaklaşmakta olan’gıda 
krizi’ için’akıllı, kazançlı yatırım’ diye 
değerlendirmektedirler.

“2B alanları”, toplam 473 bin hektarken 
(Türkiye’nin % 0.6’sı) Ağustos 
2011 verilerine göre 400 bin hektara 
(Türkiye’nin % 0.5’i) düşmüştür. 

“Orman alanları” 2005 yılı verilerinde 
(Türkiye’nin % 30’u) 23 milyon 
hektardı. 2011 verilerine göre 20 
milyon hektara (Türkiye’nin % 26’sı) 
düşmüştür. 

“Tarım alanları” 2005 yılı verilerinde 
(Türkiye’nin %36’sı) 28 milyon 
hektarken, 2011 yılı verilerine göre 24 
milyon hektara (Türkiye’nin %31’e) 
düştüğü görülmektedir.

“Çayır-Mera alanları” ise 2005 yılı 
verilerinde 21 milyon hektarken 
(Türkiye’nin % 27’si), 2010 yılı 
verilerine göre 14 milyon hektara 
(Türkiye’nin %18’e) düşmüştür.

“Doğal SİT alanları”na bakıldığında, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
sorumluluğundaki kurullarca Türkiye’de 
tescil edilmiş toplam 7635 adet SİT alanı 
mevcuttur.

1.4.6. Dönüşüm Alanları

Ülkemiz, 25 bin kilometrelik bir 
fay hattı üzerindedir ve ülkenin % 
94’ü birinci, ikinci ve üçüncü derece 
deprem riski altındadır. Diğer yandan 
Türkiye’de toplam 14.8 milyon kaçak 
yapı bulunmakta ve bu yapıların % 
40’ı projesiz, % 67’si ise projesine 
uygun yapılmamış ve iskân ruhsatı 
alınmamış durumdadır. Bakanlar 
Kurulu, 17 Ağustos 2011 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanan 648 
sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na tüm ülke toprağını (tapulu-
tapusuz) istediği gibi kullanma yetkisi 
vermişti. Şimdi ise aynı bakanlıkça 02 

Şubat 2012 tarihinde TBMM genel 
kuruluna sunulan “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı” ile bu yetkinin 
hangi araç ve yöntemlerle kullanacağı 
düzenlenmektedir.

Bu tasarı maalesef yasalaşmış ve 
yürürlüğe girmiştir. Yani, bundan böyle, 
hemen hemen hiçbir kayıt ve koşula 
bağlı kalmaksızın yerleşim yerleri, orman 
alanları, kıyılar, Boğaziçi, meralar, 
kültür ve tabiat varlıkları, tarım arazileri, 
zeytinlikler gibi özel koruma altında 
olan alanlar 3194 sayılı İmar Kanunu 
ve imara ilişkin hükümler ihtiva eden 
özel kanunlar da dahil olmak üzere 
özel mevzuatlardaki kısıtlamalara bağlı 
olmaksızın, rezerv yapı alanları, riskli 
alanlar ve riskli yapı statüsüne alınıp, 
tasfiye, dönüştürme, yeniden yerleştirme 
ve yıkım işlemlerine tabi tutulabilir. 
Rezerv yapı alanını Bakanlık, riskli 
alanları Bakanlığın teklifi ile Bakanlar 
Kurulu, riskli yapıyı ise Bakanlığın 
lisanslandırdığı kurum ve kuruluşlar 
belirlemeye yetkilidir.

Kanunun uygulama hükümleri normal 
zamanların hukuk normlarından 
muaftır, yürütmeye olağanüstü yetkiler 
tanınmıştır.

Kanun, iş, işlem ve araçlarıyla bizatihi 
kendisi yakın bir tehlike arzetmektedir. 
Kanunla kamu ve özel mülkiyet idari 
kararla alınıp-satılabilinir, yaptırılabilinir, 
dönüştürülebilinir, gerek toplu gerekse 
zorunlu iskan olabilir, toplulaştırılıp- 
dağıtılabilinir. Bu iş ve işlemlerden 
kâr edecekler de idare tarafından 
belirlenebilir. Riskli yapıları tespit 
etmekte “lisanslı kurumlar”, itirazlarda 
“teknik heyet”, kamulaştırma bedeline 
itirazlarda “değerleme şirketleri” yetkilidir. 
İdarelerde istihdam edilecek personele 
ilişkin ise hiç bir kayıt ve koşulun 
uygulanmayacağı yeni bir “sözleşmeli 
personel” statüsü belirlenmiştir.

Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu 
ve imar afl arı, denetimsizlik nedeniyle 
sağlıksız hale gelen kentlerde yeni bir 

yapılanmaya gerek olduğu hepimizin 
malumudur. Bu sorunun çözümü 
planlama, imar, kentleşme, yapı ve 
afet alanlarında bilimsel, sosyal ve 
bütünlükçü yasal düzenlemelerle 
mümkündür. Bu kanun, temel hak ve 
özgürlükleri gözeten, ülke kaynaklarını 
yok etmeyen, sosyal devlet ilkesini 
yadsımayan, oy ve kâr kaygısı gütmeyen, 
bütünlükçü ve idareyi de bağlayan 
tutarlı bir düzenleme tüm ilgili tarafl arın 
katılımıyla hazırlanmalıydı. Ancak, 
kanun süreci bu şekilde yürütülmemiştir.

1.4.7. Eğitim

Bilgisizlik baş eğmeyi doğurur. Bu 
nedenledir ki, ülkemizde eğitim-
öğrenim büyük bir maddi külfet 
haline getirilmiştir. Bu kısıtlamaların 
yanında bir de bilgi yönünden de 
eğitimin baltalanmakta olduğunu 
belirtmeliyiz. Var olan eğitim kurumları 
kapitalist düzenden yana bir eğitim-
öğretim yapmakta ve tek yönlülüğün 
dışına çıkan eğitimciler işlerinden 
uzaklaştırılmaktadır.

Bunların doğal sonucu olarak, bilim 
ve teknolojiyi üretmede gelişmiş 
ülkelere göre daha gerilerde bir 
konumdayız. Bu farkın giderilmesi, 
diğer bir değişle aranın kapatılması 
gerekmektedir. Bunun için de günlük 
politikalardan uzak bir yaklaşımla, 
donanımlı, üretken, nitelikli iş gücünün, 
mühendis ve uzmanların hem kamu 
kurum ve kuruluşlarında hem de özel 
sektörde üretim sürecinde yer almaları 
gerekmektedir.

Bu nitelikteki uzmanların, 
mühendislerin, mimarların, plancıların 
yetişmesi ancak bilimsel, özerk ve 
demokratik üniversitelerin varlığıyla 
mümkündür. Üniversiteler ticarethane 
değil bilim yuvaları olmalıdır. 
Üniversiteler özgür ortamlar olmalıdır. 
Eğitim her kademede eşit ve parasız 
olmalıdır. Bilim insanları ve üniversite 
gençliği özgür olmalıdır. Üniversitelerde 
baskı ve şiddet asla hayat bulmamalıdır. 
Üniversite gençliği araştıran, üreten, 
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düşünen sorgulayan beyinler olmalıdır. 

Ülkemizdeki toplam üniversite 
sayımız 105’i devlet 61’i vakıf olmak 
üzere (bilinen) 166’ya yükselmiştir. 
Üniversitelerde 2011 yılı itibariyla 
üç milyonun üzerinde öğrenci vardır. 
Ayrıca 2010 - 2011 öğretim yılı toplam 
mühendislik öğrencisi sayısı ise 300 bin 
civarındadır. 

Üniversitelerimizin son yıllarda niceliksel 
olarak büyümekte olduğu ancak nitelik 
olarak uluslararası ölçütlere ulaşamadığı 
bilinmektedir. Ülkemizde 400 bin 
mühendis, mimar ve şehir plancısı 
bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 35 
bin mühendis ve mimar, şehir plancısı 
mezun olmaktadır. Harita ve Kadastro 
Mühendisliği eğitimi 14 üniversitede 
verilmektedir. Bu bölümlere her yıl 1200 
civarında öğrenci alınmaktadır. Mezun 
sayısı hızla artmaktadır. Söz konusu 
kontrolsüz bu artış beraberinde işsizliği 
de taşımaktadır.

Diğer taraftan, birçok tartışmayı 
gündeme getiren, kamuoyunda, 
demokratik kitle kuruluşlarında, 
sendikalarda ve sivil toplum 
kuruluşlarında ciddi eleştiriler alan 6287 
sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” 10 Nisan 2012’de 
yasalaşmıştır. “4+4+4 zorunlu kesintili 
eğitim sistemi” olarak adlandırılan yeni 
eğitim sistemi ile sermayenin işgücü 
ihtiyacının karşılanması ve yeni sömürü 
düzenine uyumluluk gösterecek yeni bir 
neslin yaratılması endişesi ve yorumları 
hakim görülmektedir. 

2. 43. Dönemde Hedefl enen 
Çalışmalar

TMMOB ve Odamızın Genel 
Kurullarında gündeme getirilen ve sonuç 
bildirgelerinde yer alan konu başlıkları, 
çalışma programımızın oluşturulmasında 
önemli yer tutmaktadır. 

Kapitalizmin ve neoliberal sermaye 
birikiminin bir sonucu olarak ortaya 

çıkan uygulamalar eşitsizlikleri 
derinleştirmekte ve insan yaşamını hiçe 
saymaktadır. Bu anlamıyla da insanlığın 
aşamadığı bir evre olarak son derece ilkel 
bir yapıya tekabül etmektedir. TMMOB 
ve Odamızın bu politikalar karşısındaki 
tavrı insanca yaşamı olanaklı kılan 
süreçlerin hayata geçirilmesi şeklindedir. 

Bu çerçevede Odamız, aklın ve 
bilimin yol göstericiliğinde anayasal ve 
uluslararası sözleşmelerle tarifl enmiş 
sanayi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat 
ve yapı denetimi, enerji, madencilik, 
tarım, gıda, orman, su kaynakları, 
çevre, kentleşme, barınma hakkı v.b. 
konularında mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığının gerektirdiği mesleki 
denetim, bilimsel-teknik kriterler 
ve çağdaş toplumsal gereklilikler 
doğrultusunda düzenledikleri, emekten, 
halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş 
çıkarlarından yana bütünlük içindeki 
çalışmalarına, önlerine çıkarılan tüm 
engellere rağmen kararlılıkla devam 
edecektir.

Odamız, geçmişte olduğu gibi gelecekte 
de “ülkede barış, dünyada barış” 
anlayışıyla ülkemizde, Suriye, Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve Dünya’da savaşa 
karşı barışı, halkların kardeşliğini, bir 
arada özgür, eşit yaşamı savunmaya ve 
emperyalizmin yeni stratejileri karşısında 
bağımsız Türkiye mücadelesini büyütme 
tarafında olmaya, küreselleşmeye ve 
onun yansımalarına, özelleştirmelere 
ve rant ekonomisine karşı çıkmaya; 
1980’li yıllardan itibaren uluslararası 
sermayenin istemlerine uygun olarak 
enerjiden haberleşmeye, eğitimden 
sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe kadar 
hemen tüm alanlarda yapısal bir değişim 
programına tabi tutulmasına itiraz 
etmeye, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya 
Bankası ve IMF gibi örgütlerin direktifi ve 
denetimi altında uygulanan yapısal uyum 
politikaları ve ekonomik programlar 
ile ülkemiz kaynaklarının talan 
edilmesinin karşısında durmaya, sermaye 
sömürüsünün devam ettirilmesine 
dayalı bir mantıkla düzenlenmiş Petrol, 
Doğalgaz, Enerji Piyasaları, Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri ve Serbest Bölgeler, 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası, 
İhale, Maden, Kamu Yönetimi ve Yerel 
Yönetimler ile Personel Rejimi Yasası 
gibi düzenlemeler karşısında kamu 
yararı ve doğayla uyumun önemliliğini 
dillendirmeye, sermaye dolaşımının 
ve hizmet sektörleri ticaretinin 
serbestleştirilmesine yönelik olarak 
geliştirilen kamu yönetimi ve denetiminin 
daraltılması, toplumsal refl eksin yok 
edilmesi, doğal zenginliklerimizle ilgili 
yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesi, 
özelleştirme ve serbest piyasa yöntemleri 
ile elden çıkarılması, devletin planlama, 
yönlendirme ve denetleme işlevlerinden 
ve sosyal devletten uzaklaştırılması 
uygulamalarını teşhir etmeye; toplumla 
paylaşılmayan, KHK’ler ile devam eden 
yeniden dizayn sürecinde devam eden 
kamu yönetimini etkisizleştirme ve doğal 
varlıkları piyasalaştırmada son aşamaya 
gelindiğini dillendirmeye, 2B ve Afet 
Yasası olarak bilinen düzenlemeler ile 
ülkenin tamamının satışa çıkarıldığını 
haykırmaya; Demokrasiyi, halkın kendi 
siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
sistemlerini belirlemek için, iradesinin 
özgürce ifadesine, kendi yaşamlarının 
tüm yönlerine tam katılımına dayandığı 
temelinde, insana saygı ve hukukun 
üstünlüğü olarak tanımlayan uluslararası 
belgeler kapsamında ve sorunun sınıfl ar 
arası ilişkiler temelinde ele alınması 
gerekliliğini vurgulamaya; emek ve 
demokrasi güçleri ile emekten ve 
halktan yana olanlarla, onların örgütlü 
yapıları ile ilkeli işbirliklerine TMMOB 
bünyesinde güç vermeye; savaş karşıtı 
platformlarda, özelleştirme karşıtı 
platformlarda, barış yanlısı platformlarda 
mücadelesini sürdürmeye; tek tipci, 
dinci yaşam biçimi karşısında evrensel 
hukuk ilkelerini, çevre hakkını, insan 
haklarını savunmaya, 4+4+4 kesintili 
eğitim sistemi ve dindar nesil yetiştirme 
stratejisi ile sermayenin ucuz iş gücü 
ihtiyacını karşılanması istenen politikalara 
karşı özgürlüğü temel alan, toplumcu 
düzenlemelerden yana olmaya; kadını 
toplumsal yaşamın dışına iten, kişiliğini 
yok sayan, kadın bedeni üzerinden namus 
kavramını derinleştiren, ikinci sınıf 
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yurttaşlığını yeniden inşa eden anlayışı 
reddetmeye, Kürt sorunu konusunda 
inkar, imha ve şiddet politikalarının 
terk edilerek, sorunun siyaset kurumu 
içinde diyalogla çözülmesini savunmaya, 
12 Eylül Cuntasının hazırladığı mevcut 
Anayasa, 12 Eylül referandumundan 
geçirilen değişiklikler ve AKP tarafından 
biçimlendirilen “yeni” Anayasa 
Taslağı yerine, tüm toplumsal ve siyasi 
oluşumların katılımının sağlandığı, tüm 
kimliklerinin güvence altına alındığı 
özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi bir 
anayasa yapılmasını savunmaya 43. 
Çalışma Döneminde de devam edecektir.

Odamız, bugüne değin meslektaşlarımıza 
ve halka karşı sorumluluk bilinciyle 
çalışmalarını sürdürmüştür. Üreterek 
büyüyen ve paylaşarak gelişen bir 
ülkede insanca ve barış içinde yaşamak 
için mücadele edilmesi, birlikte karar 
alma, birlikte üretme, birlikte yönetme 
ilkesinin yaşama geçirilmesi için, aklın 
ve bilimin ışığında ülkenin demokrasi 
ve aydınlanma mücadelesinden yana 
yürüyüş kolunda 43. Dönem (2012-
2014) çalışmalarına devam edilecektir.

2.1. Örgütlenme Çalışmaları

2.1.1. Üyeler - Öğrenci Üyeler

Üniversitelerde bölüm sayısının 
artmasının yanı sıra kontenjanların da 
artması sonucu her yıl bölümlerimize 
yaklaşık 1200 öğrenci alınmaktadır.

Odamıza üye olmayan 
meslektaşlarımızın üye yapılması ve 
tüm Oda etkinliklerine katılımlarının 
sağlanmasına yönelik çalışmalara devam 
edilmesi, kamu ve özel sektörde çalışan 
genç meslektaşlarımıza Oda’nın önemi 
ve gerekliliği yönünde gerekli çalışmalara 
ağırlık verilmesi,

HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği 
çerçevesinde yapılan öğrenci üye 
kayıtlarına devam edilmesi, 

Oda ile üye, öğrenci üye ve üniversiteler 
arasında sağlanan diyaloglar geliştirilerek, 

bütüncül bir anlayış çerçevesinde, 
birlikte düzenlenen sosyal, kültürel, 
bilimsel ve teknik programa gelişmelere 
bağlı olarak yeni etkinliklerin eklenmesi 
sağlanacaktır.

2.1.2. Şube, İl/İlçe Temsilcilikleri ve 
İşyeri Temsilcilikleri

Şubelerimiz, İl/İlçe ve İşyeri 
Temsilciliklerimizle, ilişkiler daha da 
geliştirilerek, her türlü etkinlikte tüm 
örgüt birimlerimizin katılımı ve katkıları 
sağlanacaktır.

HKMO Yönetim Bilgi Sistemi 
çalışmalarında İl/İlçe-İşyeri 
Temsilciliklerimizin mevzuat yönü de 
dikkate alınarak sisteme dahil edilmesi, 
bu süreçte karşılaşılan sorunlar tespit 
edilip, görüş ve öneriler doğrultusunda 
HKMO Yönetim Bilgi Sistemi’nin 
geliştirilmeye devam edilmesi 
gerçekleştirilecektir.

2.1.3. TMMOB, İKK ve Diğer Odalar

TMMOB ve bileşeni diğer Odalarla 
yürütülen ilişkilerin geliştirilmesine 
önem verilecek, TMMOB Çalışma 
Grupları, sempozyum ve kongreler ile 
diğer komisyon çalışmalarında aktif 
görevler üstlenilecek, İKK çalışmalarına 
daha aktif destek sağlanacaktır. 

2.1.4. Toplantılar

Şube ve Temsilciliklerimizce 
gerçekleştirilen etkinliklere katkı ve 
katılım sağlanacaktır. Şube Yönetim 
Kurulları ile ortak Yönetim Kurulu 
toplantıları düzenlenmeye çalışılacaktır. 
Tüzüğümüzün 64. maddesi gereği 
yılda en az bir kez yapılması zorunlu 
olan Danışma Kurulu toplantılarının 
yapılmasına devam edilecek ve alınan 
eğilim kararları değerlendirilerek Oda 
politikaları geliştirilecektir.

2.2. Yasa ve Yönetmelik Çalışmaları

Ülkemizde 12 Eylül 1980 askeri darbesi 
sonrası egemen ideoloji olarak öne 

çıkan neo-liberal politikalar; yeni dünya 
düzeni adı altında küresel kapitalizme 
eklemlenme süreci ile birlikte yeniden 
yapılanma çerçevesinde birçok alanda 
yapısal ve yönetsel değişiklikleri 
gündeme getirmektedir.  

Emperyalizmin, yeni adıyla 
küreselleşmenin siyasi, ekonomik ve 
kültürel alandaki değişim projeleri 
IMF, Dünya Bankası, AB, DTÖ vb. 
kuruluşlarla hayata geçirilmektedir. 
Küreselleşmenin ekonomik ayağı, 
uluslararası sermayenin egemenliğine 
işaret etmektedir. Özelleştirme bu 
programların önemli bir sacayağını 
oluşturmaktadır. Bu gelişmelere 
paralel olarak ülke gündemine 
birçok alanda yasa ve diğer mevzuat 
değişiklikleri gelmektedir. 42. 
Dönemde gündeme gelen yasa ve diğer 
mevzuat değişikliklerinin yeni çalışma 
dönemimizde de hız kesmeden devam 
edeceği açıktır.

Bu çerçevede gündeme gelecek ya da 
gündemde yer tutan yapısal ve yönetsel 
değişiklik anlamı da taşıyan yasa ve 
diğer mevzuat değişikliklerine ilişkin 
olarak kamu ve toplum yararı ve ülkenin 
kalkınması, gelişmesi, bağımsızlığı, 
özgürlüğü ve barışı ekseninde çalışmalar 
sürdürülecektir. Ayrıca mesleki 
alanlarımıza yönelik değişikliklerinde 
kamu ve toplum yararı ilkesi meslek ve 
meslektaşlarımızın haklarının korunması 
ve geliştirilmesi yönünde etkinliklere 
ve çalışmalara devam edilerek kamuoyu 
oluşturulmaya çalışılacaktır.

2.2.1. Bu Çerçevede Ele Alınacak 
Konu Başlıkları 

 • Anayasa değişikliğine ilişkin, 
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu 

çalışmalarına ilişkin, 
 • Mesleki Hizmetler Genel 

Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin, 
 • Özelleştirmeler kapsamında 

mevzuat değişikliklerine ilişkin, 
 • Doğrudan yabancı yatırımlar ve 

yabancıların çalışma izinleri yasal 
düzenlemelerine ilişkin, 
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 • Kamu İhale Yasası değişiklik 
çalışmalarına ilişkin, 

 • 3194 sayılı İmar Kanunu, Kentsel 
Dönüşüm-Yenileme Düzenlemeleri 
hakkındaki mevzuatlara ilişkin, 

 • Orman Kanunu’nun 2-B maddesi 
kapsamında, orman arazilerinin 
satışına yönelik yasal ve yönetsel 
düzenleme çalışmalarına ilişkin, 

 • Tapu ve kadastro mevzuatına 
ilişkin, 

 • Mera ve Maden Kanunları ve 
Yönetmeliklerine ilişkin, 

 • 4708 Yapı Denetim Yasası 
Uygulama Yönetmeliğine ilişkin, 

 • Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendislik Büroları mevzuatına 
ilişkin, 

 • YÖK’ün mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı alanlarını etkileyen 
kararlarına ilişkin, 

 • Mesleki alanlarımızla ilgili diğer 
mevzuat konularına ilişkin.

2.3. HKMO Komisyon Çalışmaları

2.3.1. Sürekli Teknik ve Bilimsel 
Komisyonlar

40. Dönemde gerçekleştirilen 
Olağanüstü Genel Kurul’da kabul 
edilerek yürürlüğe giren HKMO 
Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonları 
Yönetmeliği çerçevesinde dört yıllık 
çalışma dönemi için komisyon başkanı 
ve üye oluşturulması 42. Dönemde 
tamamlanmıştır. Bu dönem STB 
Komisyonlarımızın Odamıza sunacakları 
çalışma programları doğrultusunda 
yapılması öngörülen çalışmalar ile 
panel, sempozyum, konferans ve benzeri 
diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır. 

STBK’lerin yaptıkları ve yapacakları 
bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu 
oluşturulan görüş, öneri ve raporlar 
sonucu mesleki alanda Oda görüşlerinin 
oluşturulmasında katkı ve destek azami 
ölçüde alınmaktadır ve alınacaktır.

2.3.2. TUJJB- Türkiye Ulusal Jeodezi 
ve Jeofizik Birliği

Bu kapsamda, özellikle Harita Genel 
Komutanlığı yürütücülüğünde 
oluşturulan, Türkiye Ulusal Jeodezi 
Komisyonu (TUJK) bünyesinde, geçmiş 
dönemlerde süregelen çalışmalara devam 
edilecektir. TUJK çalıştaylarında 42. 
Dönemde olduğu gibi Şubelerimizin 
aktif görev almaları sağlanacak, 
çalıştaylara katkı ve destek verilecektir. 

2.3.3. Öğrenci Komisyonları

HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği 40. 
Dönemde gerçekleştirilen Olağanüstü 
Genel Kurul’da kabul edilerek 
yayımlanmış olup, bu dönem öğrenci 
komisyon çalışmaları daha etkin hale 
getirilerek diğer öğrenci etkinliklerine 
katkı ve katılımları sağlanacaktır. 

2.3.4. Denetim Komisyonları

HKMO Denetim Komisyonları 
Yönetmeliği çerçevesinde kurulan 
komisyonlar ile özellikle 4734 sayılı 
Kamu İhale Yasası ile ihale sürecinde 
Harita ve Kadastro Mühendislik hizmeti 
üreten kişi, kurum ve kuruluşların ürettiği 
mühendislik hizmetlerinin, ülke ve 
meslek yararları yönünden denetlenmesi 
sağlanacaktır. Oluşturulan sonuç ve 
raporlar ilgili birimlere iletilerek, gerekli 
işlemlerin yapılması istenilecektir. 

2.3.5. Mesleki Denetim Komisyonları

Mesleki denetim hizmetlerinin 
aksatılmadan tüm alanlarda uygulanması 
için çalışmalar yürütülecektir. 
Gerektiğinde, Oda bünyesinde 
Mesleki Denetim İzleme Komisyonu 
oluşturulacaktır. Haksız rekabetin 
önlenmesi ve meslek onurunun 
korunması amacıyla, Serbest Harita 
ve Kadastro Mühendislerince üretilen 
hizmetlerin Mesleki Denetim 
Uygulamalarının yapılması sağlanacaktır. 
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
SHKM’ler için gerekli yaptırım yoluna 
gidilecektir. Yaklaşık maliyetle ilişkisi 

neredeyse yok sayılan ihaleli işlerde 
sondan başlayarak Oda mevzuatı 
çerçevesinde gerekli denetim işlerinin 
hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 
LİHKAB’lar için de mevzuat çerçevesinde 
belirtilen işlemler sürdürülecektir.

2.3.6. Birim Fiyat Komisyonu

Odamız tarafından Şube Başkanlıkları 
ile Temsilciliklerden gelen görüşler 
değerlendirilerek, her yıl Ocak 
ve Temmuz aylarından itibaren 
geçerli olacak En Az Ücret Tarifesi 
ve Mühendislik Hizmetleri Ücret 
Cetveli ve Yöresel Katsayılar Listeleri 
yayınlanmaktadır.

Yayınlanan Mühendislik Hizmetleri 
Ücret Cetvelindeki işlem kalemlerine 
ilişkin iş bedellerinin hesaplanmasında 
yorum farklılıklarının giderilmesi için 
oluşturulan hesaplama modüllerinin 
güncelliği sağlanmıştır. Bu hesaplama 
modülleri, Odamız üyeleri tarafından 
erişilen HKMOBİS Üye Arayüzü 
üzerinde HESAPLAMA ARAÇLARI 
menüsünde yer almaktadır.

Halihazır Harita Yaklaşık Maliyeti, 
Sayısal Kadastro Yapımı İşleri Birim 
Fiyatları, Adres Bilgi Sistemi (numarataj) 
Birim Fiyat Cetveli, Birim Fiyat 
Analizleri, Mera Haritaları Üretimi 
ve Aplikasyonu Birim Fiyatları, Köy 
Yerleşik Alan Sınır Tespiti Birim 
Fiyatları, Arsa ve Arazi Düzenlemesi 
İşleri Birim Fiyatları, Yol İstikamet 
Planlarının Aplikasyonu ve En-Boy Kesit 
Çıkarılması İşleri Birim Fiyatları her yıl 
güncellenmektedir.

Ayrıca Odamız Mühendislik Hizmetleri 
Ücret Cetvelinde yer alan iş kalemlerine 
dair örnek hesaplamaların yer aldığı, 
Birim Fiyat Kitapçığı çalışmamız 
Odamız web sayfasında yayınlanmıştır.

Diğer taraftan, meslektaşlarımızın 
yoğun olarak çalışacakları Kentsel 
Dönüşüm (Yenileme) Uygulamalarına 
yönelik birim fiyat hazırlanacak ve 
yayınlanacaktır.
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2.3.7. Özel Sektör Çalışma Grubu

Özel sektör sorunlarına 
yönelik toplantıların İl/İlçe 
Temsilciliklerimizden başlayarak 
Şubelerimizde gerçekleştirilmesi, bu 
toplantılara bölgesel olarak katılım 
sağlanması, tespit ve önerilerin 
oluşturulması ve yaşama geçirilmesi 
çalışmaları sürdürülecektir.

2.3.8. Özlük Hakları Komisyonu

Kamu ve özel sektörde ücretli 
çalışan üyelerimizin özlük hakları, 
ücret farklılıkları, tayin, atama ve 
yükselmelerine yönelik olarak çalışma 
grupları oluşturulacak; olumsuzluklar 
incelenecek, geliştirilen öneriler ve rapor 
kamuoyu ile paylaşılacak, TMMOB ve 
ilgili mercilere iletilecek ve sonuçları 
izlenecektir.

2.3.9. Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu

Genç Harita Mühendisleri Komisyonu, 
genç meslektaşlarımızın mesleki 
sorunlarına çözüm arayışında 
olmanın yanı sıra teknik, kültürel, 
bilimsel ve sosyal alanlarda da 
dayanışmayı ve birlikteliği ortaya 
koymayı hedefl emektedir. Komisyon, 
meslektaşlarımız arasında birikimleri ve 
paylaşımı artırmak, bir rekabet ortamı 
yaratmak yerine birlikte yol almak ve 
üretmek amacıyla bu mesleğe yeni adım 
atmış olan genç harita mühendislerinden 
oluşmaktadır.

Harita Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu olarak 43. Dönem 
çalışmaları çerçevesinde eğitimlere, 
sosyal ve kültürel aktivitelere ve genç 
meslektaşlarımızın iş yaşamında 
karşılaştıkları sorunların çözümüne 
yönelik olarak çalışmalar yürütecektir.

Bu yaklaşımla; eğitim programı 
çerçevesinde teknik eğitimlere, 
dil eğitimlerine ağırlık verilmesi 
planlanmaktadır. Sosyal ve kültürel 

çalışmalar teknik gezilerin düzenlenmesi, 
sanatsal aktivitelere aktif katılımın 
sağlanması ve genç meslektaşlarımızı 
bir araya getirecek toplantıların 
düzenlenmesi şeklinde oluşmaktadır. 
Genç meslektaşlarımızın iş yaşamındaki 
sorunlarını çözmeye yönelik olarak 
oluşturulacak çalışma grupları ile özlük 
haklar ve en az ücret konularında 
emeğiyle geçinen genç harita 
mühendislerinin daha refah koşullarda iş 
üretmesi için çalışmalar yapılacaktır.

2.4. Eğitim Çalışmaları

Meslek alanımızla ilgili ve Genel 
Merkezimizce organize edilmesinde 
yarar görülen tüm eğitim etkinlikleri, 
ilgili komisyonların belirleyeceği 
eğitim programları çerçevesinde 
yürütülecektir. Ayrıca, meslektaşlarımızı 
etkileyen/etkileyecek olan yeni mevzuat 
değişiklikleri kapsamında da eğitim 
programları düzenlenecektir. Şubelerce 
düzenlenecek eğitim programlarına katkı 
ve destek sağlanacaktır.

Bu kapsamda yapılması düşünülen 
eğitim çalışmalarından bazıları;

• Kamulaştırma Kanunu’nun 15. 
maddesi kapsamında yapılacak olan 
Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitimi, 

• Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı 
eğitimi, 

• Teknik Uygulama Sorumluluğu 
(TUS) eğitimi, 

• Coğrafi /Kent Bilgi Sistemleri 
(CBS) eğitimi, 

• 43’üncü Dönemde Oda 
organlarında görev alanlara yönelik 
eğitim çalışmaları, 

• Personele yönelik eğitim çalışmaları,
• Mesleki bilimsel ve teknik konulara 

yönelik diğer mesleki eğitimler,

şeklinde sıralanabilir.

2.5. Toplantı, Panel, Etkinlik 
Çalışmaları

43. Dönemde yapılması planlanan 
etkinliklerin başlıcaları,

• CBS Günleri Toplantıları, 

• STBK Etkinlikleri, 

• Tapu Planları Tüzüğü, TUS ve 
Kentsel Dönüşüm (Yenileme) 
Panelleri, 

• Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları hakkında 
bilgilendirme toplantıları, 

• Avrupa Sosyal Forumu Toplantıları, 

• HKMO Öğrenci Kurultayı 
Toplantıları, 

• Şube Yönetim Kurulları ile 
yapılacak ortak Yönetim Kurulu 
Toplantıları, 

• Diğer, panel etkinlikleri ve 
toplantıları,

şeklindedir.

2.6. Kurultay, Kongre, Sempozyum, 
Forum, Seminer Çalışmaları

Geleneksel hale gelen etkinlikler başta 
olmak üzere yapılması planlanan 
etkinlikler;

• Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı, 

• TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi, 

• Genç Haritacılar Günleri, 
• Yaz Eğitim Kampı, 
• STBK Etkinlikleri, 
• Mühendislik Ölçmeleri 

Sempozyumu, 
• Kentsel Dönüşüm (Yenileme) 

Sempozyumu, 
• Arazi Yönetimi Sempozyumu, 
• Diğer, Kongre-Sempozyum 

etkinlikleri,
şeklindedir.

2.7. Yayın Çalışmaları

Oda-üye iletişiminin en önemli aracı 
olarak görülen yayın konusuna ayrı 
bir önem verilerek, başta Hakemli 
Dergi olmak üzere, HKMO Bülteni 
ve diğer yayın ve iletişim araçları 
konusundaki çalışmalarımız geliştirilerek 
sürdürülecektir.
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Yayın çalışmalarından başlıcaları aşağıda 
sıralanmıştır.

• Harita Bülteni, 

• Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 
(Hakemli Dergi), 

• HKMO Web Sayfası, 

• Eğitim Çalışmaları ve Sürekli 
Yayınlar kapsamında hazırlanacak 
diğer mesleki yayınlar, 

• TMMOB Bülteni, Birlik Haberleri 
Dergisi kapsamında yapılacak 
çalışmalar,

2.8. Harita Kadastro Müzesi 
Çalışmaları

Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü arasında 40. Dönemde 
imzalanan “Harita Kadastro Müzesi 
İşbirliği Protokolü” çerçevesinde 
Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nün Sultanahmet’te bulunan 
hizmet binasının giriş katında (sonraki 
çalışmalarla binanın tamamında) Harita 
Kadastro Müzesi kurulması çalışmaları 
hızlandırılacaktır. Harita Kadastro 
Müzesi için hazırlanmakta olan projeler 
tamamlanarak, kurum ve kuruluşlar 
düzeyinde çalışmalara devam edilecektir. 
Bu kapsamda gerekli komisyonlar da 
oluşturulacaktır. 

2.9. Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Mesleğimizi, kamu yararını ve toplumsal 
dayanışmayı etkileyen düzenlemeler 
çerçevesinde bütün kurum ve 
kuruluşlarla gerekli ilişkiler geliştirilerek 
çalışmalar sürdürülecektir. 

Bu kuruluşların başlıcaları;

• TBMM, 

• Bakanlıklar- Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, 

• Yerel Yönetimler, 

• Üniversiteler, 

• HGK, 

• Sendikalar, 

• Meslek Odaları, 

• Türkiye/Avrupa/Dünya Sosyal 
Formu, 

• Demokratik Toplumsal Kuruluşlar, 

• Sivil Toplum Kuruluşları 
şeklindedir.

2.10. Uluslararası Etkinlik Çalışmaları

Mesleğimizle ilgili faaliyetlerde bulunan 
uluslararası örgütlerle ilişkilere devam 
edilecektir.

Bu çerçevede FIG ve ICA’nın Genel 
Kurul ve yıllık toplantıları yakından 
izlenerek gerekli girişimlerde ve 
gerektiğinde katılımlarda bulunulacaktır.

Ayrıca; savaşa, sömürüye, her türlü 
insan onurunu kırıcı girişimlere karşı 
barışı, özgürlüğü, bağımsızlığı, dostluğu 
ve kardeşliği savunanların buluştukları 
Avrupa Sosyal Forumu ve Dünya Sosyal 
Forumu ile ilişkilerin geliştirilmesine 
önem verilecektir.

2.11. Sosyal ve Kültürel Etkinlik 
Çalışmaları

2.11.1. Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi

41. Dönemde başlatılan ve üyelerimize 
ücretsiz olarak düzenlenen Ferdi 
Kaza Sigortası Poliçesi bu dönemde, 
verilen yıl hariç olmak üzere aidat 
borcu olmayan üyelerimiz adına 
giderleri Oda tarafından karşılanmak 
üzere düzenlenecektir. Bu yaklaşımın 
örgütlülük bilincini güçlendireceği 
açıktır.

2.11.2. Hizmet Plaket Törenleri

Şubelerimizce düzenlenmekte olan 
Meslekte 30. Yıl Hizmet Plaket Töreni 
etkinliklerine katılım sağlanacaktır. 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Meslekte 
50. Yıl Hizmet Plaketi verilmesi 
etkinliklerini daha aktif hale getirerek 
sürdürecektir. Ayrıca Şubelerimizce 

düzenlenen “Geleneksel Yemek” 
etkinliklerine katılım sağlanacaktır. 

3. Basınla İlişkiler

Bilindiği gibi; çağımıza, dünyanın 
ve ülkemizin içinde bulunduğu baş 
döndürücü ekonomik / sosyal değişim 
nedeniyle iletişim çağı da denmektedir. 
Teknolojideki gelişmeler, muhtelif 
iletişim araçlarıyla birlikte büyük bir 
bilgi bombardımanının sağlanmasına 
olanak sağlasa da, halktan-emekten-
insandan yana oluşturulan bilgilerin 
basın aracılığı ile geniş kitlelere yayılması 
kolay ol(a)mamaktadır. Sermaye her 
alanda olduğu gibi basını da büyük 
ölçüde ele geçirmiş ve kendi sömürü 
düzenini sarsacak her hangi bilginin 
basın aracılığı ile paylaşılmasına asla 
olanak tanımamaktadır. Büyük sermaye 
grupları, bu alanı kontrol etmekte, 
yönlendirmekte ve yönetmektedir. 
Dolayısıyla, bugüne kadar ülke 
genelinde yaygın olan basın-yayın 
organlarında yeterince bilgi ve belge 
paylaşımı Odalarca (TMMOB dahil) 
yapılamamıştır. 

Diğer taraftan, meslek alanımızdan 
haraketle oluşturduğumuz bilgi, 
bulgu ve belgelerimizi halkı doğru 
bilgilendirmek amacıyla tüm iletişim 
araçlarından yararlanarak yaymak 
Odamızın asla vazgeçemeyeceği 
görevlerindendir. Bu bilinçle, HKMO 
43. Dönem Yönetim Kurulu olarak, 
kamuoyunu mesleğimiz ve Odamız 
açısından doğru bilgilendirmek ve 
alanlarımızla ilgili doğru ve sağlıklı 
bilgiye kolayca ulaşabilmek için “basın 
bürosu” oluşturmayı ve bu büronun 
gerekli titizlikte çalışmasını sağlamayı 
önemli gördük. İzlenmeyen saatlerde 
ve ülke geneline yaygın olarak yayın 
yap(a)mayan TV kanallarında Oda 
görüşlerimizi anlatmak yerine, 43. 
Dönemde, basın büromuz aracılığı ile, 
basın yayın organlarıyla kuracağımız 
düzenli ve doğru ilişkinin, mesleğimize 
ve Odamız çalışmalarına daha çok katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. 
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Odamız Önceki Dönem Başkanı, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi A. 
Fahri Özten ve Odamız İkinci Başkanı 
H. Hasan Tuzcu 21 Temmuz 2012 
tarihinde Selçuk Savcı’yı “gözetim 
altında” olduğu İzmir’de evinde ziyaret 
ettiler. Uzun dönemdir suçsuz yere 
tutuklu bulunan yol arkadaşımız Selçuk 
Savcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

personeline iktidar tarafından uygulanan 
baskıdan nasibini aldı. Bugün evinde 
yakınlarının yanında olmasına 

sevinirken, gözaltılığın devam etmesi 
kabul edilebilir bir durum değildir. Bu 
durumu kınıyoruz. Selçuk Savcı’nın her 
zaman yanında olduğumuzu yüksek sesle 
buradan belirtmek istiyoruz. Ziyaret 
sonrası gözlemlerini paylaşan Sayın 
Özten ve Sayın Tuzcu, sevgili Selçuk 
Savcı’nın moralinin ve sağlığının çok 
iyi olduğunu belirttiler. Kısa zamanda 
beraat edeceğini ve aramıza katılacağını 
söyleyen Savcı’dan, tüm arkadaş ve 
dostlarına selam var.

Selçuk Savcı’dan 
Selam Var !

4+4+4 kesintili eğitim sistemine karşı 
Eğitim-Sen’in çağrısıyla 15 Eylül 
2012 tarihinde Sıhhiye Meydanında 
gerçekleştirilen mitinge öğrenciler, 
veliler, sendikalar, demokratik kitle 
örgütleri ve siyasi partiler destek verdi. 
Odamız üyeleri de mitinge TMMOB 
pankartı altında katıldı.

“4+ 4+ 4 eğitim sistemini durduracağız” 
sloganıyla yapılan eylem için dört ayrı 
koldan gelen Eğitim Sen’liler, öğrenciler, 
veliler, odalar, sendikalar, demokratik 
kitle örgütleri ve siyasi partiler Ankara 
Tren Garı’nda toplandı. Buradan 
başlayan yürüyüş, “Gerici, ırkçı, paralı 
eğitime hayır”, “4+ 4+ 4’e hayır”, 
“eşit, parasız, bilimsel, nitelikli eğitim” 
pankartları ile Sıhhiye Meydanı’na 

doğru devam etti. Tüm kortejlerin alana 
girişi ile miting başladı. Saygı duruşu 
ile başlayan mitingde 4+4+4’e karşı 
verilen mücadeleyi anlatan bir sinevizyon 
gösterimi yapıldı.Mitingde Eğitim Sen 
Genel Başkanı Ünsal Yıldız ve KESK 
Genel Başkanı Lami Özgen birer 
konuşma yaptı. Sıhhiye Meydanı’nda 
toplanan on binlere seslenen Eğitim 
Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, 
eğitim sisteminde yapılan 4+4+4 
dayatmasına teslim olmayacaklarını, 
çocukların geleceğinin karartılmasına 
izin vermeyeceklerini dile getirdi.KESK 
Genel Başkanı Lami Özgen ise, kesintili 
hale getirilen eğitimin her kademesinde 
çocukların ve ailelerin sermayenin 
kucağına teslim edildiğini belirterek, 
“AKP hükümeti giderek yoksullaştırdığı 

ve neredeyse insanca yaşam hakkından 
bile yoksun bıraktığı ailelere yüklü 
bedeller ödetmektedir” dedi. Miting 
Moğollar konseri ile sonlandı.

Eğitim En Önemli Güçtür

2013 yılında Ankara’da yapılması 
planlanan 14. THBTK’nın Danışma 
Kurulu toplantısı, Kurultay Başkanı 
Prof. Dr. Haluk Konak başkanlığında, 
Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube 
Başkanları, önceki dönemlerdeki 
Kurultay ve Yürütme Kurulu Başkanları, 
Odamızın TMMOB Yönetim Kurulu 
üyesi, Denetleme ve Onur Kurulları’nın 
temsilcileri ve Kurultay Yürütme 
Kurulu’nun katılımıyla 22 Eylül 2012 
Cumartesi günü MİSEM (Meslekiçi 

Sürekli Eğitim Merkezi), Haldun Özen 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşması Kurultay Başkanı Prof. 
Dr. Haluk Konak tarafından yapılan 
Danışma Kurulu toplantısı, Kurultay 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Çetin Cömert’in Kurultay Yürütme 
Kurulu’nun o güne kadar yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgilendirmesi ile 
devam etti.

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
Danışma Kurulu Toplantısı

HKMO İzmir Şube Başkanı Selçuk Savcı
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19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB 
Başkanı Teoman Öztürk’ün çağrısıyla, 
insanca yaşam koşulları ve grevli, toplu 
sözleşmeli sendika hakkı için ülke 
çapında gerçekleştirilen ve TMMOB 
tarihinde önemli bir yere sahip olan 
bir günlük iş bırakma eyleminin yıl 

dönümünde “19 Eylül TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü”  ikinci kez kutlandı.
TMMOB üyesi mühendis, mimar ve 
şehir plancıları ile TMMOB’ye bağlı 
Odaların Yöneticileri mesleklerine, 
halklarına ve ülkelerine sahip çıktıklarını 

göstermek için, İl Koordinasyon 
Kurulları’nın örgütlü olduğu 40 ilde 
kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirdi.

Ankara’da düzenlenen etkinlik 
kapsamında, Yüksel Caddesi’nde 
toplanan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları sloganlar eşliğinde Sakarya 
Caddesi’ne dek yürüdüler.

Sakarya Caddesi’nde yapılan basın 
açıklamasında; mesleğimizin, meslek 
alanlarımızın, ülkemizin, halkımızın 
içinde bulunduğu duruma, AKP İktidarı 
tarafından uygulanan neoliberal, faşizan 
politikalara, Ortadoğu’daki gelişmelere, 
eğitimde 4+4+4 sistemine, ülkemiz-
deki işsizlik ve yoksulluğa, AKP’nin 
TMMOB’ye müdahale çabalarına deği-
nildi.

19 Eylül Dayanışma Günü, mesleğimizin 
ve örgütlülüğümüzün ülke için, 
geleceğimiz için ne kadar önemli 
olduğunu tüm yurtta, alanlarda bir kez 
daha yüksek sesle söylediğimiz gün oldu.

“19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 

HKMO
Eylül 2012

HKMO Genel Saymanı Hüseyin Altun 
ve HKMO Örgütlenme Sekreteri Burak 
Kukul’un katılımıyla 21 Eylül 2012 
tarihinde Kahramanmaraş Temsilciliği 
ziyareti gerçekleştirildi. 

HKMO Genel Saymanı Hüseyin Altun, 
HKMO Örgütlenme Sekreteri Burak 
Kukul, Kahramanmaraş Temsilcisi, kamu 
ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımız 
olmak üzere toplam 45 kişinin katıldığı 
toplantıda özetle;

• Kahramanmaraştaki 
meslektaşlarımızın mesleki sorunları,

• LİHKAB ve SHKMMB çalışma 
alanları, yaşanan sorunlar,

• Mesleki Denetim Uygulamalarının 
önemi,

• Üyelerin HKMO’dan beklentileri,

konuları tartışıldı ve üyelerden gelen 
sorular yanıtlandı.

Verimli geçen toplantının benzerlerinin 
de diğer Temsilciliklerde yapılması 
planlanmaktadır.

Kahramanmaraş Temsilciliğini Ziyaret
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Odamızın da üyesi olduğu Uluslararası 
Kartografya Birliği (ICA)’nın Sürekli 
Komisyonlarından “Genelleştirme ve 
Çoklu Gösterimler” (ICA Commission 
on Generalisation and Multiple 
Representation) Komisyonu tarafından 
her yıl düzenlenen Genelleştirme 
Çalıştayı’nın on beşincisi bu yıl 13-14 
Eylül 2012 tarihleri arasında Yıldız 
Teknik Üniversitesi Hünkar Salonu’nda 
gerçekleştirilmiştir. 

Harita Genel Komutanlığı ve 
Odamız Sürekli Teknik ve Bilimsel 
Komisyonlarından Kartografya ve 
Mekânsal Bilişim Komisyonu’nun 
organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe 
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve Konya Selçuk 
Üniversitesi de düzenleme aşamasında 
destek vermiştir.  Çalıştay’a Harita 
Genel Komutanlığı, düzenlemede görev 
alan üniversiteler ve Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nden sağlanan katılımın 
yanı sıra: Amerika’dan Birleşik Devletler 
Jeoloji Birliği (United States Geological 

Survey - USGS) ve ESRI Redlands, 
Polonya’dan Varşova Üniversitesi, 
Fransa’dan Ulusal Coğrafya Enstitüsü 
COGIT Laboratuarı, İngiltere’den 
Ulusal Haritalama Kurumu (Ordnance 
Survey),  Edinburgh Üniversitesi, 
Manchester Üniversitesi ve 1Spatial 
Firması, Almanya’dan Dresden Teknik 
Üniversitesi ve Heidelberg Üniversitesi, 
İspanya’dan Katalan Kartografya 
Enstitüsü (Institut Cartogràfic de 
Catalunya – ICC), Hollanda’dan 
Delft Teknik Universitesi (TU Delft), 
Hollanda Kadastrosu, İtalya Padova 
Üniversitesi ve İsviçre’den Zürih Elektrik 
İdaresi (EWZ Zurich) genelleştirme 
konusunda sundukları bilimsel 
çalışmalar ile katılım sağlamışlardır. Bu 
kapsamda çalıştay boyunca: İhtiyaca 
yönelik harita tasarım süreçlerinin 
modellenmesi, veri yapıları ve kullanıcı 
içeriğinin yönetilmesi, şematik 
haritaların genelleştirilmesi, topografik 
harita üretim süreci ve genelleştirme 
algoritmaları ana başlıkları altında 15 
bilimsel sunum yapılmıştır.  

Ayrıca çalıştay sırasında gerçekleştirilen 
2 ayrı oturumda kartografya ve 
genelleştirmenin önemi ve geleceği 
konularında tartışmalar yapılmış 
ve bu kapsamdaki önemli konular 
vurgulanmıştır.   

15. Genelleştirme 
ve Çoklu Gösterim 
İstanbul Çalıştayı

Local Organisers Department of Cartography, General Command of Mapping

Commission on Cartography and Geospatial Informatics,

Chamber of Survey and Cadastre Engineers, UCTEA

Division of Cartography, Department of Geomatic Engineering,

Yildiz Technical University

Department of Geomatics Engineering,

Istanbul Technical University

Division of Cartography, Department of Geomatic Engineering,

Selcuk University

�

�

�

�

�

1954

International Cartographic Association

Commission on Generalisation
and Multiple Representation 13 - 14 September 2012

Yildiz Technical University
Besiktas - Istanbul
TURKEY

European Spatial Data Research Network

Commission 4
Data Specifications

http://generalisation.icaci.org/index.php/activities

15 ICA / EuroSDR
Workshop on

th

Generalisation
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1936 Zonguldak doğumlu, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro 
Mühendisliği 1958 mezunu. TKGM 
ve Karayolları Genel Müdürlüğünde 
mühendis ve üst düzey yönetici olarak 
çeşitli görevlerde bulundu ve mesleğimizde 
birçok ilklere imza attı. 1983’te emekli 
oldu ve o günden bu yana özel sektörde 
çalışmalarını sürdürmektedir. 1960’tan 
bu yana TMMOB ve HKMO yapısı 
içerisinde de çalışmalarını sürdürdü. 
1990’da kurulan Harita Müteahhitleri 
Derneği kurucu başkanlığını yaptı. 
1960’da Gülseren Hanım’la evlenen Ayhan 
Kalyoncu iki çocuk babasıdır.

Neden harita mühendisliği,  bu 
mesleği nasıl seçtiniz?

Lisede, Zonguldak Sanat Enstitüsü 
maden bölümünde okurken ölçme 
dersinde ölçme aletleriyle çalışırdık, 
ölçme aletlerine ve mesleğe buradan 
başlayan aşinalığım ve sempatim 
vardı. Sonrasında, yüksekokul 
sınavına girdim ve İstanbul Teknik 
Okulu  (Yıldız Teknik Üniv.) İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nü kazandım. 
Fakat bu bölümde burs alamadığım için 

tercihimi değiştirip harita ve kadastro 
mühendisliğine geçtim ve bu mesleğin 
50 yıldır emekçisiyim.

Meslek yaşamınız büyük başarılarla, 
önemli projelerle ve ilklerle dolu. 
Meslek yaşamınız boyunca içerisinde 
bulunmaktan en çok haz duyduğunuz, 
“bunu biz yaptık” dediğiniz proje 
hangisi?

Meslek hayatımda, 5 bin ölçekli 
fotogrametrik haritaların üretimi için 
en çok nirengi sıklaştırması işi yaptım. 
Beni bu işte en çok heyecanlandıran 500 
paftalık Trakya bölgesi işi idi. İlk defa 
havai nirengi kullanarak, az nokta tesis 
ederek, Müh. Fevzi Mercanla birlikte 
30 ekiple başarıyla yaptık. 1965’te 
Kadastro Müdürlüğünde organizasyon 
ve kurumsallaşma henüz gerçekleşmediği 
için muhasebesinden yazışmalarına,  kot-
koordinat hesabına ve arşivlenmesine 
kadar tüm iş kalemlerini bilfiil yaptım ve 
yönettim.

Ekip çalışması  ve örgütlülüğe 
bakışınız nedir?

Ekip çalışması çok önemli tabi ama  
yalnız işe odaklanmakla olmuyor. 
Bu nedenle, mesleğe yeni başladığım 
birim olan Teksif Nirengi Şubesinde 
yardımlaşma sandığı kurdum ve 
başkanlığını üstlendim, kitaplık kurdum. 
Bu tip çalışmalarda ekibi iyi tanıma 
fırsatımız oluyordu. Bu çalışmalar, 
hayata belirli bir bakış açısında olan 
kişileri bir araya getirdi ve bir çatı altında 
toplamaya sürükledi. Bu sayede, Genel 
Müdürün emrinde çalışan Tak-Per-Sen 
sendikasının yönetimini ele aldık ve ben 
genel sekreterliğini yaptım. TMMOB 
ve HKMO bünyesinde uzun yıllar 
çalışmalarda bulundum.

Hollanda’da aldığınız uçuş eğitimi 
ve yurt dışı maceranızdan bahseder 
misiniz?

TKGM ’de uçuşlar iyi gitmiyordu. 
Elde 25 binlik haritayla uçakta yön 
bularak uçuş yapılıyordu ve bu şekilde 

sağlıklı bir uçuş yapılamıyordu.  GAP 
denen açıklar oluşuyor,  yeniden uçuş 
yapılmasına ve uçuşların ertesi yıla 
ertelenmesine neden oluyordu. Uçuş 
şube müdürü ve uçuşu yapanlar harita 
subaylarıydı.   Genel müdürlük onayı 
ile önce devlet lisan okuluna ve sonra 
da burslu olarak Hollanda’ya eğitime 
gönderildim. Bu arada, Hollanda’ya 
giderken İstanbul’da bindiğim takside 
çantayı unutmam nedeniyle pasaport, 
kimlik, paralar ve bilet her şey gitti. Biraz 
geç kalarak da olsa Hollanda’ya gittim ve 
Hollanda devleti benim kaybettiğim tüm 
para ve biletlerin bedelini Türkiye’den 
talep ettikleri belgeler neticesinde 
bana ödediler. Simülatör üzerinde 
uçuş eğitimlerini aldım. Navigasyon 

Ayhan Kalyoncu
Röportaj

Yıl 2011 Gümüşhane Üniv. Harita Müh. 
Bölümü söyleşisinde verilen arada

Röportajı yapan genç meslektaşlarla birlikte

Haritacılığın dünü,  bugünü ve yarını 
Afyon-2000
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teleskobuyla uçacağımız kolonu görüp 
uçuşları yönetmeye başladım. Hollanda 
da hava müsait olmadığı için eğitim 
uçuşlarını Cezayir’de gerçekleştirdik 
ve bir buçuk yıllık eğitimi bu şekilde 
tamamladık.

Türkiye’ye döndükten sonra o cihazları 
temin ettik ve uçuşları yönetmeye 
başladım. Y. Mühendis Hilmi Akar ile 
birlikte o yıl uçuşlardan %99 oranında 
verim aldık ve hiçbir uçuş tekrarı 
gerçekleşmedi.

Son derece zor koşullar altında 
hizmet verdiğiniz Kadastro Genel 
Müdürlüğünden neden ayrıldınız ?

Bu ilginç bir soru; hizmet yılı arttıkça 
daha üst göreve gelme arzusu her insanda 
arzulanan bir duygu. Bizim kuşak, 
bu tip yükselmeleri kendi istemez üst 

düzeydeki büyüklerden beklerdi. Bir gün 
dönemin Daire Başkanı Gökşin Seylam 
ve beni odasına davet ederek boşalan 
başkanlığın teknik ve idari yardımcılığına 
getireceğini söyledi. Günler haftalar 
geçti, öneriden ses seda çıkmadı. Bu 
arada Gökşin Seylam başka bir daireye 
başkan yardımcısı tayin edildi. Benim 
durumla ilgili belirsizlik sürüyordu 
kendime saygım dolayısıyla bu durumu 
kabullenemedim ve Genel Müdürlükten 
ayrılmaya karar verdim ve ayrıldım.

Karayolları Genel Müdürlüğünde 
önemli görevlerde bulundunuz. 
Bunları kısaca açar mısınız?

1977 yılında KGM Etüt Proje 
Dairesi’ne uzman mühendis olarak 
geçiş yaptım. Fen heyeti Müdürlüğü, 
Etüt Proje Dairesi başkanlığı yönetimi 
gibi görevlerde bulundum. Burada 
Fotogrametri Fen Heyeti Müdürlüğünü 
kurmak için Organizasyon ve Method 
Müdürlüğüne 4 ay fotogrametri ve 
kuruma sağlayacağı faydalarına yönelik  
bilgilendirme yaptım. Hazırlanan 
rapor neticesinde bu birim kuruldu 
ve müdürlük görevini ben üstlendim. 
ODTÜ mezunu bir inşaat yüksek 
mühendisi de müdür yardımcım oldu. 
Bu birim sayesinde, profiloskop denen 
aletle stereo modelden enine kesit ve 
boyuna kesit çıkararak yol projelerindeki 
değişikliklerde kurumu tekrar arazi 

çalışması yapmaktan kurtardık. 
Yıllardır idealimde olan bir işi başarıyla 
tamamladım.

Karayolları Bölge Müdürlüklerinde 
Harita Mühendislerinin etkinliğinin 
ve istihdamının artırılmasında çok 
emeğiniz var, kısaca değinir misiniz?

 Bir gün Karayolları Genel müdürünün 
teklifiyle apar topar Kamulaştırma 
Dairesinin başına getirildim. Benden 
önce, bir inşaat mühendisi bu birimin 
başındaydı ve işler epey sarpa sarmıştı. 
Hafta sonları ve gece gündüz çalışarak 
bu birimi düzene soktuk ve geleceğe 
dönük kadro oluşturma çalışmalarını 
yaptık. Genel Müdür Sn. Turhan Eren 
in verdiği taahhüdü kullanarak kadroyu 
genişlettim. 1973 yılında çıkan Tescile 
Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği’nde 
geçen “Harita Mühendisinin imzası 
gerekli” ibaresinden yola çıkarak ilk 
etapta yaklaşık 40 harita mühendisini 

kuruma aldık, eğittik ve taşraya dağıttık. 
Onlar bugün 30. yıllarını tamamlamak 
üzereler.

12 Eylül süreci sizi ve çalışma  
hayatınızı nasıl etkiledi?

5 kişilik cunta konseyini temsil etmek 
üzere Harita Genel Komutanlığındaki 
subaylar kurumlarda görev aldılar ve 
bazı çalışma arkadaşlarımız tutuklandı, 
işkenceler gördü. Oda ve sendika 
hareketleri içerisinde yer almam ve ünlü 
öykü yazarı Aziz Nesin, Prof. Dr. Hüsnü 
Göksel ve Prof. Dr. Haluk Gerger’in  

Hınıs-Bulanık Teksif Nirengi çalışmaları için  
görevlendirilen mühendis arkadaşlarla birlikte -1962

Ölçme Bilgisi tatbikat çalışmalarında 
öğrencileri ile birlikte 1975-1976

ITC (Hollanda) Bir kısım sınıf arkadaşları ile 
birlikte Enstitü Sembolü önünde 1954
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kaleme aldığı Aydınlar Dilekçesi’ne 
imza atmam nedeniyle Mamak’taki 
kışlada sorguya çekildim ancak herhangi 
bir ceza almadım.

Yaşamınız boyunca sporla epey 
uğraştınız sanırım?

Bir süre basketbol ve 20 yıl amatör 
futbol oynadım. Hollanda’dayken 
bıraktım. Bu tip aktiviteler çok önemli, 
bu sayede takım arkadaşlığı olgunuz 
gelişiyor, çalışma hayatınızda da 
ekip çalışma olgusunu geliştiriyor ve 
başarınıza katkı sağlıyor.

Meslek hayatına yeni başlayan ya 
da bu mesleği yeni seçen gençlere 
tavsiyeleriniz nedir?

Gençler şunu unutmasın ki; üniversite 
kavramı, eğitimin beraberinde 
üniversitedeki kulüplerle ve sosyal 
faaliyetlerle bir bütündür. Bu anlayışla 
sürdürülen bir üniversite hayatı iş 
yaşamındaki başarıda önemli bir 
etkendir. Ayrıca, mesleğinizi severseniz 
her zaman başarılı olursunuz. 
Multidisiplinel çalışmalar yürütebilmek 
için kolektif bir yapıya sahip olmak 
gereklidir. Tabi bu yapı ortaokuldan 
liseden itibaren oluşturulmalıdır. 
Başarıda çok önemli bir etkendir.

Bizim zamanımızdaki sistemle şimdiki 
birbirinden çok farklı, teknolojiyle 
paralel giden ve yabancı dil gereksinimi 
gittikçe artan bir eğitim anlayışı var 
ancak eğitim dili kesinlikle Türkçe 
olmalı. Kişinin Uluslararası nitelikte 
işler kovalayabilmesi için dil bilmek 
zorunda, bu bir eksiklik ancak bu 
üniversitelerde olacak iş değil, kendi 
çabalarıyla ya da yurtdışı deneyimiyle bu 
eksikliği gidermelerini tavsiye ederim. 
Hollanda’ya gidince eğitim anlayışım 
değişti. Hollanda’da gördüğüm eğitim 
sistemi çok farklıydı ve bu sistemi 
Kadastro Genel Müdürlüğünde fen 
kurslarında iki yıl eğitmenlik yaptığım 
süreçte uyguladım. Türkiye’deki eğitim 

Üniversitedeki dönem arkadaşlarınızla 
hala görüşür müsünüz?

Her ayın ilk haftasında Ankara’daki 
arkadaşlarımızla olabildiğince 
toplanıyoruz. Ayrıca, yılda bir defa 
genellikle Antalya’da toplanıp birlikte 
vakit geçiriyoruz. Bu işin organizatörlüğü 
ve başarısı Arif Delikanlı’ya aittir.

sistemi çarpık bir hal aldı, neredeyse her 
ilçede gecekondu gibi yeni bir üniversite 
ortaya çıktı. Türkiye’de eğitim sistemi 
üretime dönük bir eğitim politikasıyla 
gerçekleştirilmeli ve geliştirilmelidir.

Sesinizin güzel olduğuna dair 
duyumlar var…

Klasik batı müziği, Türk Sanat Müziği ve 
Türk Halk Müziği hayranıyım. HKMO 
Ankara Şubenin TSM korosunda iki 
yıl çalışmalar yaptık, konser verdik. 
Koronun dağılmasıyla sanat hayatım 
orada bitti!

…Ve şunu belirteyim, öyle bir gün 
seçtiniz ki bugün benim doğum günüm. 
(11.10.1936)

Sevgi ve saygılarımla.

Ayhan Kalyoncu’ya HKMO Yayın 
Kurulu olarak teşekkür ediyor, nice 
mutlu yıllar ve uzun ömürler diliyoruz.

Gençler şunu unutmasın ki; 
üniversite kavramı, eğitimin 
beraberinde üniversitedeki 
kulüplerle ve sosyal faaliyetlerle 
bir bütündür. Bu anlayışla 
sürdürülen bir üniversite hayatı 
iş yaşamındaki başarıda önemli 
bir etkendir.

llk mezunlarla ve sınıf arkadaşlarımız buluşma Çeşme 2012

1973-1974 ITC (Hollanda)  bölümler arası 
futbol müsabakasından

Bir Dönemin Yansıması  
" Sözlü Tarih " 2008
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32 yıl önce bugün, Millet iradesi 
hiçe sayılarak TBMM dağıtılmış, 
cumhurbaşkanının görevine son verilmiş, 
var olan anayasa ortadan kaldırılmış ve 
cunta ülkenin yönetimini ele geçirmişti.

12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte, 
650 bin kişinin gözaltına alındığı, 1 
milyon 683 bin kişinin fişlendiği, 517 
kişiye idam cezası verildiği, haklarında 
idam cezası verilenlerden 50 kişinin 
asıldığı, 30 bin kişinin “sakıncalı’’ 
denilerek işlerinden atıldığı, 388 bin 
kişiye pasaport verilmediği, 300 kişinin 
kuşkulu bir şekilde öldüğü, 171 kişinin 
işkenceden öldüğü, 14 bin kişinin 
yurttaşlıktan çıkarıldığı, 30 bin kişinin 
“siyasi mülteci’’ olarak yurtdışına gittiği, 
937 filmin “sakıncalı’’ bulunduğu ve 
yasaklandığı, 3 bin 854 öğretmenin, 120 
öğretim üyesinin ve 47 hâkimin işine 
son verildiği, 400 gazeteci için toplam 4 
bin yıl hapis cezası istendiği, gazetelerin 
300 gün özgürce yayın yapamadığı, 39 
ton gazete ve derginin imha edildiği, 
cezaevlerinde toplam 299 kişinin 
yaşamını yitirdiği, 144 kişinin kuşkulu 
bir şekilde öldüğü, 14 kişinin açlık 
grevinde öldüğü, 43 kişinin ise “intihar 
ettiği’’ belirtilmektedir. 

Görüldüğü gibi, 12 Eylül darbesiyle, 
tüm halk kesimlerine büyük bir “şok” 
yaşatılmış, Cumhuriyet’in bütün 
kazanımları, işçi ve emekçilerin, 

köylülerin dişiyle tırnağıyla oluşturduğu 
birikimi bir kalemde yok edilmişti.

32 yıl kesintisiz biçimde sürdüğüne 
tanık olduğumuz bu darbe süreci, 
ülke vatandaşlarını düşün(e)meyen, 
sorgulamayan, örgütlenmeyen 
bireylerden oluşturmayı amaç edinmiştir. 
Darbe sürecinin değişmeyen bir 
karakteri de, kamu mallarının ve ülke 
zenginliklerinin yabancı ve işbirlikçi yerli 
sermayeye peşkeş çekilmesidir. 

Askeri darbenin üzerinden 32 yıl 
geçmesine rağmen Türkiye’nin en büyük 
karanlık çağlarından birinin sorumluları 
hala gerçek anlamda yargılanabilmiş 
değildir.

Bu güzel ülkemiz bugün ekonomik 
olarak sömürge ekonomisine 
dönüşmüşse, dış politikada emperyal 
güçlerin oyuncağı olmuşsa, cemaat ve 
tarikatlar devlet kurumlarında etkin 
olmuşlarsa, yerli ve yabancı tekeller 

ekonomik ve kültürel tüm alanları 
ele geçirmişlerse, iç barış yok olmuşsa 
bunun müsebbibi ülkenin güzel ve 
aydınlık yarınlarını karartan 12 Eylül 
darbesidir. 

İşte bu nedenle, biz mühendisler, bu 
ülkenin aydın insanları olarak, 12 
Eylülcülerin göstermelik yargılamalarla 
değil, tüm kişi ve kurumlarıyla, 
neoliberal politikalarıyla, gerici 
ideolojisiyle, kâr odaklı felsefesiyle 
öncelikle her vatandaşın bilincinde 
yargılanmalıdır demekteyiz.

32 yıl sonra, 12 Eylül 2012 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 bir kez daha belirtiyoruz.

12 Eylül 1980 Darbesi Felsefesi ve Kurumlarıyla Devam Etmektedir

HKMO
12 Eylül 2012

HKMO
17 Ağustos 2012

17 Ağustos 1999’dan bu yana 
hiçbirşey değişmedi. Nokta.

Marmara Depreminin 
13. Yılında Basına ve 
Kamuoyuna 
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Çalışma Alanlarımıza Saldırı Sürüyor !

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılarak 
“Zorunlu” Mühendis İstihdamı 
Kaldırılmıştır. Sırada Danışmanlık 
Hizmet Alımı İhaleleri Vardır!

Mesleğimizi ve çalışma alanlarımızı 
tahrip edecek düzenlemeler hız 
kesmeden devam etmektedir. 

01 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe 
giren bir düzenlemeyle “Yapım İşleri 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” 
değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik 
sonucunda yapım işinde ihaleye girecek 
olan firmaların sürekli mühendis 
çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Soruyoruz: 

• Yönetmelik değişikliği hangi 

bilimsel ve teknik verilere 
dayanmaktadır?

• Yönetmelik değişikliği sonucunda, 
sürekli teknik personel istihdam 
etmek zorunda kalmayacak bir 
firmanın, iş bitirme konusundaki 
teknik yeterliliğine nasıl 
güveneceksiniz?

• İş bitirme yeterliliğinden kuşku 
duyulan bir firmanın yapacağı 
yapılar, kullanıcıları için ne kadar 
güvenli olacaktır?

• Yönetmelik değişikliğini güvencesiz 
yapıların kullanıcısı olacak masum 
vatandaşlar mı talep etmişlerdir?

• Söz konusu değişiklik, mühendisler 
açısından yeni bir hak kaybı 
yaratmamış mıdır? 

• Hak kaybına uğrayacak mühendisler 
mi bu yönetmelikte değişiklik 
istemişlerdir?

• Şimdi sırada “Danışmanlık Hizmet 
Alımı İhaleleri” mi vardır?

• Bu düzenlemeyle hangi sorun 
çözülmüş ve kimler memnun 
edilmiştir?

Yeter artık! Bilime ve tekniğe aykırı 
çalışma yürütmekten vazgeçin! 
Söz konusu yönetmelik değişikliğini 
derhal iptal edin ve aynı anlayışla 
“Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri 
Yönetmeliği”nde değişiklik yapmayın. 

HKMO
Eylül 2012

TMMOB’ye bağlı büyük odalar, İnşaat 
Mühendisleri Odası’na yapılan saldırı 
üzerine 1 Ağustos 2012 tarihinde bir 
açıklama yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odamıza Yapılan 
Çirkin Saldırıyı Tarafımıza Yapılmış 
Sayıyor ve Kınıyoruz

01.08.2012 tarihinde (bugün) sabah 
saat 07.00 civarında İnşaat Mühendisleri 
Odası hizmet binasına bir grup 
tarafından zorla girilmiş, merdiven ve 
asansör kullanımı engellenmiş, binanın 
sekizinci katı maddi hasar verilerek 
kullanılamaz hale getirilmiştir.

Bugün yaşanan olay bir süredir 
kasıtlı olarak devam ettirilmekte olan 
Odalarımıza yönelik saldırıların fiziki 
şiddete dönüşmesinin bir göstergesidir. 
İnşaat Mühendisleri Odamıza yapılan 

bu çirkin saldırıyı tarafımıza yapılmış 
sayıyor ve kınıyoruz.

Emekten ve halktan yana çalışmalarla 
bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine 
sunan TMMOB’ye bağlı Odalar olarak 
bu saldırılara prim vermeyeceğimizi bir 
kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makine İşletme Mühendisleri 
Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

Jeofi zik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalurji Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

Odalardan Açıklama: İnşaat Mühendisleri Odamıza Yapılan Çirkin Saldırıyı 
Tarafımıza Yapılmış Sayıyor ve Kınıyoruz
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HKMO
Eylül 2012

Barış, ulusların, toplumların, halkların 
ve bireylerin bir arada huzur içinde 
yaşadıkları, adaletin, eşitliğin, kardeşliğin, 
paylaşımın, yardımlaşma ve dayanışmanın 
kalıcı olarak kurulduğu bir dünya 
özlemidir. Bir insanlık kültürüdür.

Ne yazık ki insanlık tarihi boyunca 
savaşlar ve çatışmalar var olmuştur. Kan, 
ateş ve çelik ölümlerin en vahşi biçimleri 
ve savaşların karakteridir. Naziler’in 
Polonya’yı işgal ederek İkinci Büyük 
Paylaşım Savaşı’nı başlattığı gün olan 1 
Eylül (1939) tarihi Dünya Barış Günü 
olarak kabul edilmiştir.

Savaşların babası olarak anılan İkinci 
Büyük Paylaşım Savaşı, yaklaşık altı yıl 
sürmüş ve 52 milyonu aşkın insanın 
ölümüne neden olmuştu. Bu korkunç 
kıyım, arkasında yüz milyonlarca 
yaralı ve sakat, mahvolmuş hayatlar ve 
harabeye dönmüş şehirler, kasabalar, 
köyler bırakarak 1945 Mayısında sona 
erdi. Ölenlerden 150 bini insanlığın yüz 
karası bir felaket olan atom bombasının 
kurbanlarıydı.

İkinci Büyük Paylaşım Savaşı’ndan sonra 
emperyalist Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Avustralya, “kendi aralarında” savaşa 

son verdiler. “Barış” ilan ettiler. Ancak 
bu barış kendileri dışında kalan dünyayı 
kapsamıyordu. 

1 Eylül gününün Dünya Barış Günü 
ilan edilmesinin ardından 63 yıl 
geçmesine rağmen özgürlük, kardeşlik 
ve barışın tesisi emperyalist güçler 
tarafından halen engelleniyor. Irak’ta, 
Afganistan’da, Filistin’de büyük yıkıma 
yol açan işgal sürüyor. Libya, Mısır ve 
Tunus da emperyalizmin yıkıcılığından 
payını almış durumda. Suriye’den sonra 
sıranın ülkemize geldiğini görmek 
durumundayız. Her gün yüzlerce insan 
yaşamı yok ediliyor, milliyetçilik ve 
ırkçılık tırmandırılıyor, kardeş halklar 
birbirine düşman ediliyor. Yaşama karşı 
kıyımlar giderek artıyor.

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde 
kardeşlik, özgürlük ve barış içerisinde 
yaşamak daha yakıcı bir şekilde 
hissediliyor. Barışı düş olmaktan çıkartıp, 
yaşama geçmesi, gerçek olması için 
gerekli duyarlılığa gereksinim giderek 
artıyor.

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak, 1 Eylül’de, 
savaş, kan, acı ve gözyaşının hakim 

olduğu dünyada ve coğrafyamızda 
barışın ve özgürlüğün yer alması için 
insanlığın duyarlı olması gerektiğini ifade 
ediyoruz. Toplumları, insanları ve kardeş 
halkları birbirine karşı boğazlaşmaya 
sürükleyen ırkçılığa, şovenizme ve 
emperyalizme karşı barış ve kardeşlik 
türkülerinin dalga dalga yükselmesinin 
gerekliliğine inanıyoruz.

Emperyalizm artık sadece Laos, Latin 
Amerika gibi uzak ülkelerde değil, 
kapımıza dayanmış durumdadır. 

1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları 
bugün çok daha büyük bir önem 
taşımaktadır. Ülke egemenlerinin savaş 
dışında bir çözümleri yoktur. Geriye 
yoksul geniş halk kütlelerinin inisiyatifi 
kalmaktadır. 

Yaşanılmakta olan tüm olumsuz 
gelişmelere rağmen inadına barış, 
inadına kardeşlik ve inadına özgürlük 
dolu bir dünya diyoruz. 

“1 Eylül Dünya Barış Günü” kutlu 
olsun.

İnadına Barış İçin  1 Eylül 
Dünya Barış Günü Kutlu Olsun
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Tarafl ar
MADDE 1- T.C. Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği aşağıda yazılı 
şartlar dahilinde bu Protokolü imzalama 
konusunda anlaşmaya varmışlardır. 
Protokolün bundan sonraki 
maddelerinde T.C. Sosyal Güvenlik 
Kurumu “SGK”, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği de “TMMOB” 
olarak anılacaktır. 

Amaç ve kapsam
MADDE 2- Bu protokolün amacı; 
sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri 
için temel bir hak olduğu gerçeğinden 
hareketle, sosyal güvenlik hakkından 
yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve 
emeklilik haklarının eksik tesisine etki 
eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini 
önlemek, sosyal güvenlik kavramının 
temel bir hak olduğunu toplumumun 
tüm bireyleri tarafından bilinmesini 
ve bu hakkı koruyan kurumların 
tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı 
yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan 
hak ve yükümlülükler konusunda 
bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik 

bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla 
işbirliği yapılmasıdır.
Bu Protokol, TMMOB faaliyet 
alanıyla ilgili meslekleri icra eden 
kişilerle ilgili olarak asgari ücret 
seviyeleri belirlenmesini ve TMMOB 
tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile 
hazırlanan görsel materyallerde sosyal 
güvenlik bilinci ile ilgili bölümlere 
ve dokümanlara yer verilmesini 
içermektedir. 

Dayanak
MADDE 3- Bu protokol; 31/05/2006 
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 100 
üncü maddesi ile 16/05/2006 tarihli ve 
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanununun 13 üncü maddesinin 
(g) bendi ve 14 üncü maddesinin (d) 
bendine dayanılarak düzenlenmiştir. 
 
TMMOB’nin yükümlülükleri
MADDE 4- TMMOB, ücretlerin 
eksik bildirilmesini önlemek amacıyla 
mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama alanlarında meslek icra eden 
disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda 

asgari ücret seviyeleri belirleyerek 
SGK’ya iletecektir.

Ayrıca TMMOB sosyal güvenlik 
bilincinin arttırılması ve sigortalı 
çalışmanın ve çalıştırmanın önemini 
vurgulamaya yönelik olarak; üyelerine 
yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve 
yayınlanan bültenlerde bilgilendirici 
dokümanlara ve yazılara yer vermeyi ve 
kendi görev/yetki alanına giren diğer 
faaliyetlere ilişkin SGK ile iyi niyet ve 
uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve 
taahhüt eder.
 
SGK’nın yükümlülükleri
MADDE 5- SGK; sosyal güvenlik 
bilincinin artırılması amacıyla TMMOB 
tarafından dağıtımı sağlanacak 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İle Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Arasında İşbirliği Protokolü 

Mühendis, mimar ve şehir plancıları 
artık TMMOB tarafından belirlenen 
asgari ücretin altında çalıştırılamayacak. 
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
düşük ücretle çalıştırılmaları ve alınan 
ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
eksik bildirilmesinin önüne geçmek 
için Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
arasında protokol imzalandı. 

TMMOB’de 31 Temmuz 2012 
tarihinde gerçekleştirilen imza töreninde 
protokol TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Soğancı ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri 
Genel Müdür Vekili Cüneyt Olgaç 
tarafından imzalandı. Törene TMMOB 
II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme 
Kurulu Üyeleri H. Can Doğan, Ayşe Işık 
Ezer ve TMMOB Hukuk Danışmanı 
Nurten Çağlar Yakış ile SGK Kayıtdışı 
İstihdamla Mücadele Dairesi’nden Yakup 
Süngü ve Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Abdulkadir Kulu katıldı.

Protokole göre, TMMOB her yıl 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 

alanlarında meslek icra eden disiplinlere 
ilişkin asgari ücret seviyesi belirleyerek 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirecek. 
Mühendis, mimar ve şehir plancıları 
belirlenen asgari ücretin altında 
çalıştırılamayacak.

Sosyal güvenlik hakkından yoksun 
bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik 
haklarının eksik tesisine etki eden 
ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini 
önlemek amacıyla imzalanan protokolle 
mühendis, mimar ve şehir plancıların 
sosyal güvenlik haklarının ihlal 
edilmesinin önüne geçilmiş olacak.

Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları TMMOB’nin Belirlediği 
Asgari Ücretin Altında Çalıştırılamayacak 
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dokümanların hazırlanmasına yardımcı 
olmayı, mühendis ve mimarların 
ücretlerinin, TMMOB tarafından 
belirlenerek kuruma iletilen asgari 
ücretlerin altında olmaması için gerekli 
tedbirleri almayı diğer konularla ilgili 
olarak teknik destek sağlamayı ve 
TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde 
işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Protokolün feshi
MADDE 6- İş bu Protokol 
maddelerinde belirtilen hükümleri, yasal 
ve idari işleri düzenleme gerekçesiyle 
yeni bir protokol yürürlüğe girdiğinde 
kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. 

Ancak tarafl ar anlaşarak da bu protokolü 
feshedebilirler.

Yürürlük
MADDE 7- İş bu Protokol, tarafl arın 
imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

İmza
MADDE 8- 8 (sekiz) madde ve 2 (iki) 
sayfadan ibaret bu protokol 2 (iki) nüsha 
olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası 
TMMOB’ye, bir nüshası da SGK’ya 
verilmiştir. İş bu Protokolün her iki 
nüshası da asıl niteliğinde olup, aşağıda 
adları yazılı bulunan tarafl arca …/ 
…/2012 tarihinde imzalanmıştır. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞI

Cüneyt OLGAÇ
Sigorta Primleri Genel Müdür V.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR 
ODALARI BİRLİĞİ
Mehmet SOĞANCI

Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Arkadaşlar,

19 Eylül 1979 TMMOB tarihi açısından 
önemli bir gündür. O gün TMMOB’nin 
çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir 
plancıları ekonomik ve demokratik 
talepleri için ülke çapında bir günlük iş 
bırakma eylemi gerçekleştirmişlerdi.

Bilindiği üzere, 19 Eylül’ün anlamı ve 
önemi doğrultusunda; TMMOB 41. 
Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nda 
alınan karar çerçevesinde 19 Eylül 
“TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü” olarak ilan 
edildi.

TMMOB örgütlülüğü her yıl 19 
Eylül’de “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü” etkinlikleri ve kutlamaları 
gerçekleştiriyor, gerçekleştirecek.

Sevgili Arkadaşlar,

Bu yılki kutlamamızda Yönetim 
Kurulumuzun aldığı karar gereği 
“Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize 
Sahip Çıkıyoruz” başlığını kullanacağız. 

19 Eylül 2012 Çarşamba günü 
“TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü” tüm 
İKK’lar aracılığı ile örgütlü üyelerimizin 
katılımıyla kitlesel basın açıklamaları 
yapılarak kutlanacak. Ayrıca bu 
etkinliğimize destek verilmesi konusunda 
İKK’lar tarafından yereldeki tüm emek 
ve demokrasi güçlerine çağrı yapılacak. 

Şimdi hepimize düşen görev 19 Eylül’de 
TMMOB’nin örgütlü gücünü herkese 
göstermektir. Oda Yönetim Kurulları-
mızın, İKK’larımıza bu konuda gerekli 
desteği vereceğine çok inanıyoruz. Tüm 
Oda Yönetim Kurullarının hem “19 Ey-
lül 1979’un anlamını”, hem de “19 Eylül 
2012 itibarı ile mesleğimize, halkımıza ve 
ülkemize sahip çıkmanın anlamını” ifade 
eden açıklamalarını bu etkinliğimize ka-
dar yapacaklarını da biliyoruz

TMMOB 19 Eylül’de ülkemizin her 
yerinde “Bugün hepimiz TMMOB’liyiz” 
diyen emek ve demokrasi güçleri ile 
birlikte sokakta olacak.

Selam olsun Teoman Öztürk’e ve 
arkadaşlarına.

Selam olsun dönemin TMMOB 
yöneticilerine, kadrolarına, örgütlü 
üyelerine.

Selam olsun TMMOB’nin bugününü 
yaratanlarına.

Selam olsun bugün de TMMOB’nin 
onurlu yürüyüşünü, dik duruşunu 
sürdürenlere, sürdürmeye niyeti olanlara.

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü” Üzerine TMMOB 
Örgütlülüğüne
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“19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 
dolayısıyla, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı 22 
Oda tarafından ortak açıklama yapıldı. 

Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize 
Sahip Çıkıyoruz 19 Eylül TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’nde Alanlarda 
Olacağız

19 Eylül 1979 günü, mühendis, mimar 
ve şehir plancıları, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin 
çağrısıyla ekonomik, demokratik talepleri 
için ülke çapında bir günlük iş bırakma 
eylemi gerçekleştirmişlerdi. Bu uyarı 
eylemine 49 ilde 443 işyerinde mühendis 
ve mimarların yanı sıra işçi, teknik eleman, 
memur ve sağlık görevlilerinin de katılımı 
ile 100 bini aşkın kamu çalışanı katılmış, 
teknik eğitim gören öğrenciler de eylemi 
desteklemişlerdi. 

19 Eylül 1979’da gerçekleşen eylem, 
TMMOB 41. Dönem Olağanüstü 
Genel Kurulunda ve Birlik Yönetim 
Kurulunca alınan karar çerçevesinde 19 
Eylül’ün “TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 
olarak kutlanması kararıyla iki yıldan 
beri kutlanmakta, anımsanmakta ve yeni 
sorunlarımızla bütünlenerek mücadele 
geleneğimiz sürdürülmektedir. 
Günümüz koşullarında mimarlık, 
mühendislik, şehir plancılığı meslek 

disiplinleri daha komplike ekonomik, 
demokratik, mesleki, sosyal sorunlar 
yumağı içinde bulunmaktadır. Bilim, 
teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, 
orman, enerji, ulaşım, madenler, tüm 
doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme 
politikalarının dinamik gücü olması 
gereken mühendis, mimar, şehir plancıları, 
siyasi iktidarlar tarafından hep ikinci plana 
itilmiş, bazı alanlarda yetkiler uluslararası 
sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı 
alanlar ise neredeyse ortadan kaldırılmıştır. 
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda 
anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, 
özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları 
haline getirilmiştir. Kentler rantlara göre 
şekillendirilmiş ve plansızlık egemen 
kılınmıştır. 

Aynı zamanda çalışma yaşamının 
büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin dışında tutulmakta, insanca 
barınma hakkı ve deprem gerçeğinin 
gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, 
orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi 
gibi alanlarda mühendislik–mimarlık–şehir 
plancılığının mesleki denetim ve bilimsel–
teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yasa 
ve yönetmeliklerle yapılan düzenlemeler 
bilimsel-teknik mesleki gereklilikleri tasfiye 
etmektedir. 

AKP iktidarının Birliğimiz ve Odalarımıza 
yönelik sınırlayıcı, tasfiye edici, toplum 
yaşamını bilimsel teknik gerekliliklerin 

dışında rant amacıyla düzenleme işlemleri 
diğer iktidar icraatlarıyla bütünlenmekte, 
piyasacılığın ve gericiliğin bilim, teknik ve 
halk karşıtı çabaları ülkemizi sarmaktadır. 
Bu koşullarda siyasi iktidarın mesleğimize 
ve örgütümüze yönelik etkisizleştirme 
çabalarına karşı duruş bizler için bir 
görevdir. 

TMMOB’ye bağlı biz aşağıda imzası 
bulanan Odalar, 19 Eylül Çarşamba günü, 
ülke çapında TMMOB İl Koordinasyon 
Kurullarınca düzenlenecek olan dayanışma 
etkinliklerine örgütlü bir şekilde 
katılarak alanlardaki yerimizi alacağımızı 
kamuoyuna duyururuz. 

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası 
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofi zik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz 

TMMOB, meslek insanları, akademik 
çevreler, öğrenciler ve ülkenin geleceğine 
duyarlı her kesimden büyük ilgi gören 
“Mühendislik-Mimarlık Öyküleri”nin 
altıncısını okuyucu ile buluşturmak için 
öykü toplamaya başladı. 

Türkiye’de sektörlerin oluşumu, sanayi 
kuruluşlarının kurulması-gelişimi, saha 

uygulamaları gibi bazı mühendislik ve 
mimarlık öykülerinin teknik detayların 

dışında, konuya uzak kişilerin de 
anlayabileceği bir dille anlatıldığı 
“Mühendislik-Mimarlık Öyküleri” 
TMMOB’nin kuruluşunun 50. yılında 
yayımlanmaya başlamıştı. Bugüne kadar 
Mayıs 2004, Mayıs 2006, Mayıs 2008, 
Nisan 2010 ve Nisan 2012’de 5 kitap 
basıldı.

“Mühendislik-Mimarlık Öyküleri VI” 
Nisan 2014 de okuyucusu ile buluşacak. 

“Mühendislik ve Mimarlık Öyküleri VI” Kitabı 
İçin TMMOB Öykü Toplamaya Başladı
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“Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı” Üzerine TMMOB 
Görüşü Bakanlığa Gönderildi

 6306 Sayılı Kanunun uygulaması kapsamında hazırlanan “Yapıların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”na ilişkin 
TMMOB görüşü 25 Eylül 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi.

İlgi yazınızla, 6306 sayılı Kanun’un 
uygulaması kapsamında hazırlanan 
“Yapıların Yıktırılmasına İlişkin 
Yönetmelik Taslağı”nın incelenerek, 
varsa uygulamada yaşanan veya 
yaşanması muhtemel sorunların ve 
çözüm önerilerinin tarafınıza iletilmesi 
istenmektedir.

Ülkemizde bugüne kadar yapıların 
yıkılmasına ilişkin müstakil bir 
düzenleme olmadığı bilinmekte ve 
gönderilen yönetmelik tasarısı ile 
bu eksikliğin giderilmeye çalışıldığı 
anlaşılmaktadır. Ancak, yıkım süreci 
salt bir prosedürün tamamlanması 
değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre 
ile olan ilişkisi, mühendislik, mimarlık 
ve planlama ilkeleri ile birbirinden 
farklı mühendislik ilkeleri, bilimsel 
gereklilikler açısından ele alınmalı ve bu 
anlayışla düzenleme yapılmalıdır.

Bu nedenle yapıların yıkım sürecine 
ilişkin mevzuatın düzenlemesi, 
ilgili diğer ulusal ve uluslararası 
düzenlemelerle bütünleştirilmesi ve etkin 
bir şekilde uygulanmasının sağlanması 
bir gerekliliktir. Ancak, görüş istenilen 
yönetmelik ülke ihtiyacı açısından 
değerlendirildiğinde uygulamada yaşanan 
sorunlara, eksikliklere çözüm olmaktan 
uzak olup mevcut uygulamalardan daha 
da geriye düşülme riskini içermektedir. 
Tasarının ismi genel düzenleme 
gibi görünse de dayanak maddenin 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun’a yönelik hazırlandığını 
düşündürmektedir. Yönetmelik taslağı 
bu haliyle genel ihtiyaca yanıt vermekten 
uzaktır.

Şöyle ki: 

1. Tasarının amaç maddesinde ülke 
geneline yönelik olduğuna ilişkin bir 
düzenleme yapılmış olmasına karşın, 
“Dayanak” maddesinde, bu düzenlemeye 
karşılık gelen 644 sayılı KHK’nin 33. 
Maddesi yeterliyken, yıkılacak yapı ya 
da yıkım sürecine ilişkin olarak bazı 
koşul ya da kısıt getiren ilgili diğer 
ulusal yada uluslararası düzenlemelerden 
muaf tutan 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun’a da yer verilmiştir. 
Bu nedenle, dayanak yasa maddesinden 
6306 sayılı yasa çıkarılmalı ve İmar 
Yasası eklenmelidir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun, gerek uluslararası 
sözleşmeler, gerekse ulusal 
düzenlemelerle korunması devlet 
güvencesi altında olması gereken, doğal 
ve kültürel mirasımızın en önemli 
parçalarından  “taşınmaz kültür 
varlıkları” açısından oldukça olumsuz 
unsurları içinde barındırmaktadır. 
“Dayanak” maddesinde genel 
düzenleme yetkisi veren KHK dışında, 
bu Kanuna yer verilmesiyle, her türlü 
yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında 
değerlendirilmesine ve hiçbir kısıt ya da 

koşula bağlı olmadan yıkım yapılmasına 
olanak sağlanacaktır.

2. Riskli yapı tanımı yapılmalı, 
taşınmaz kültür varlığı olanlar için ayrı 
düzenleme getirilmelidir. 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun bazı bölümlerinin 6306 sayılı 
Kanunun uygulanmasını engelleyici 
hükümler içerdiği ve 2863 sayılı Yasa’nın 
uygulanmayacağı öngörülmektedir.

Tasarı bu yönden değerlendirildiğinde; 
6306 sayılı Yasa uyarınca çıkarılan ve 
riskli yapıların yıkım süreci ve bu yıkımı 
yapacak kişilerde aranacak nitelikleri 
kapsayan bir yönetmelik taslağıdır. Bu 
taslakta taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili 
hiçbir hüküm yer almamaktadır.

6306 sayılı yasada Riskli yapı tanımında 
bir sınıfl ama yer almamıştır. Riskli yapı 
riskli alan dışında da yer alabilmektedir. 
Bir yapının riskli olması için saptanan 
ölçütler taşınmaz kültür varlıkları için 
geçerli de olsa, bu varlıkların yıkımı için 
yeterli değildir.

Riskli yapı tanımı içinde Taşınmaz 
Kültür Varlıkları ayrı bir tanım içinde 
yer almadığından herhangi başka bir yapı 
gibi 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuatı 
hükümlerine tabi tutulmasının yolu 
açılmaktadır. Bir diğer ifadeyle ülkenin 
kimliğini toplumun hafızasını oluşturan, 
evrensel ve ulusal değerlere sahip olan 
kültür mirasımızın varlığı uygulamacının 
insafına bırakılmaktadır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA

İlgi: 03 Ağustos 2012 tarih ve B.09.0.AHG.0.14.03.00-010.03/937 sayılı yazınız.
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3. Kültürel miras kapsamında olan yapı, 
yapı grupları ile tarihi ve arkeolojik sit 
alanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununa atıf yapılmalıdır.

4. Güvensiz hale gelen yapı dışında 
kalan, yıkılacak yapıların niteliğine ve 
kullanım amacına göre sınıfl andırma 
yapılması, buna göre de ilgili 
mesleklerin ilişkilendirmesinin yapılması 
gerekmektedir. Sınıfl andırmada yapı 
niteliği, kullanım amacı tehlikeli, 
patlayıcı madde üretim tesisleri, 
kimya sanayi gibi sanayi tesisleri, çelik 
konstrüksiyon, kültürel doğal miras 
açısından konumu ve niteliğine ilişkin 
düzenlemelere yer verilmelidir.

5. Kamu yapılarına ilişkin düzenleme 
yapılmalıdır. Kamu ortak kullanımında 
olan yerler, binalar ile mülkiyeti 
kamuya ait olan kamu yararına yönelik 
kullanılan yapıların yıkılmasına ilişkin 
değerlendirme de sadece yapının fiziki 
nitelikleri değil, toplumsal hafıza, 
topluma kattığı değer, inşa edildiği 
dönemi temsil etme gibi nitelikleriyle 
birlikte yüklendiği fonksiyonun 
kamu yararı kavramı açısından 
değerlendirilmesine de yer verilmelidir.

6. Yıkım süreci tanımlanmalıdır. Bina 
yıkımında, noktasal proje temelli değil 

bütüncül plan esas alınmalı, imar planı 
kararlarına atıf yapılmalıdır. 

7. Yıkım sürecinin mühendislik ilkeleri, 
bilimsel gereklilikler doğrultusunda 
gerçekleştirilebilmesi için yıkılacak 
yapının yıkım sürecinde görev 
alacak ilgili disiplinlerin tanımı yapı 
sınıfl amasına göre yapılmalıdır.

8. Yıkım projelerini hazırlayan ve 
imzalayan ilgili meslek odasından 
sertifikalı Proje Müellifi tanımı 
getirilmelidir.

9. Proje içeriğinin ne olduğu açıkça 
yazılmalıdır. Yıkım ile birlikte söküm 
tanımlaması da yapılmalıdır.

Sonuç itibariyle, insan hakları ve tüm 
evrensel hukuk normlarından vareste 
kılınan, iptali istemiyle Anayasa 
Mahkemesi önüne götürülen 6306 
sayılı Kanunun bu yönetmeliğe dayanak 
yapılmaması gerekmektedir.

Her ne kadar yıkım sürecine ilişkin 
bir düzenlemeye ihtiyaç duyulsa da 
hazırlanan taslağın Türkiye gerçekleri ile 
de örtüşmeyen bir yaklaşımla ele alınmış 
olduğunu; hem toplum, hem yapılı çevre 
hem de doğal çevre üzerinde yol açacağı 
zararların tahmin edilenlerin çok üstünde 
olacağını söylemek mümkündür.

Bilimsel bilgiyi, meslek etiğini, katılımcı 
uygulamaları, disiplinler arası çalışmaları, 
mesleki yetkinlikleri, sivil toplumun 
hak ve özgürlüklerini göz ardı eden 
bu düzenlemeler; çağdaş normlar 
içerisinde değerlendirildiğinde son 
derece yetersiz görünmektedir. Sadece 
kurum ve kuruluşlar arasında değil, 
toplum içerisinde de çok ciddi kavram 
ve uygulama karmaşası yaratacak, 
bunun da ötesinde toplumsal eşitsizlik 
ve adaletsizliklere yol açabilecek 
bu düzenlemelerin bağlı olduğu 
kanun ile birlikte bu koşullarda 
uygulanması, gerçeklikten uzak olacak ve 
amaçlanandan tamamen farklı sonuçları 
doğuracaktır.

Bu nedenle, tüm bu süreçlerde 
mühendislik disiplinleri yanında, şehir 
ve bölge planlama, mimarlık, sosyal 
bilimler, sağlık bilimleri gibi farklı 
disiplinlerin de katılımı gerekmekte, aynı 
şekilde çevre ile olan bağlantısı göz ardı 
edilmeden halkın katılımı ile çevre etki 
analizleri yapılmalı ve meslek odalarının 
da bu süreçte yer alması sağlanmalıdır.

Bilgi ve gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı 20 Ağustos 2012 günü 
Gaziantep’te gerçekleşen saldırı üzerine 
bir basın açıklaması yaptı. 

Gaziantep’te Halkımıza Yönelik 
Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz

20 Ağustos 2012 günü bu kez 
Gaziantep’ten gelen haberle sarsıldık. 
9 yurttaşımızın kaybedilmesi, onlarca 
yurttaşımızın yaralanması ile sonuçlanan 
bu saldırıyı yapanları lanetliyoruz. 

Hepimizin başı sağ olsun derken, yaralı 
yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

İnsani değerleri olan hiçbir kimsenin 
yapamayacağı bu saldırı ülkemizin de 
geldiği noktayı açıkça gözler önüne 
sermektedir.

Yapılan saldırı bu topraklar üzerinde 
insanca, kardeşçe ve bir arada yaşamayı 
savunanlara karşı yapılmıştır. Bu 
saldırıyı kararlaştıranların ve bu saldırıyı 
yapanların hiçbir insani değeri yoktur. 

Olsa olsa bu saldırı bu ülkede kirli 
ve karanlık ilişkileri hakim kılanlar 
tarafından yapılmıştır.

Şimdi yüksek sesle bir kez daha 
söylüyoruz: Biz her türlü kirli ve karanlık 
ilişkileri reddediyoruz. Biz halkımıza 
yönelik her türlü terör eylemini 
lanetliyor ve kendimize yapılmış 
sayıyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den Basın Açıklaması
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HKMO Adana Şubemizce 20.06.2012 
tarihinde “Planlı Alanlar Yönetmeliği 
ve Kentsel Dönüşüm Paneli” 
düzenlenmiştir. Panelde “Kentsel 
Dönüşüm” konusu sosyolojik, 
psikolojik, mali vb. tüm boyutlarıyla 
masaya yatırılarak konuşmacıların 
konu hakkındaki görüşleri izleyicilerle 
paylaşılmıştır.

Panelin açılış konuşmasında, Şube 
Başkanımız Hasan Zengin, Planlı 
Alanlar Yönetmeliği’nin hazırlanmasında 
Odamızın yoğun emek sarf ettiğini 
söyledi. Ülkemizin %92’sinin deprem 
kuşağında olduğunu kaydeden 
başkanımız, TÜİK çalışmalarına göre 
deprem riski olan yerlerde 20 milyona 
yakın konut olduğunu söyledi. Birinci 
derece deprem kuşağında bulunan 6,5 
milyon konutun depreme dayanıksız 
olduğunu belirten Sayın Başkanımız 
“Avrupa boyutlarında gözlendiğinde 
bu ve benzeri çalışmalarda katılım 

temel yaklaşımdır. Mekansal ve 
ekonomik dönüşümün sosyal 
dönüşümü kapsamaması durumunda 
uygulamanın başarılı olması olanaksızdır. 
Gayrimenkul ve altyapı projelerine 
yapılan yatırımların temel sorunu, eğer 
kötü yatırımsa kötü yatırım olduğu 10-
20 yıl sonra ancak anlaşılabilmektedir. 
Bu nedenle Kentsel Dönüşüm 
uygulanacak alanların belirlenmesi 
sağlam verilere dayandırılmalıdır. Eğer 
konut yatırım aracı olarak görülüyorsa 
ki ülkemizde maalesef konut en önemli 
hatta tek yatırım aracıdır. Bu gidişle 
emlak balonu patlayabilir. ABD’de 
olduğu gibi bizde de haczedilmiş 
boş konutlarla karşılaşabilmemiz 
mümkündür” dedi.  

Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
Kentsel Dönüşüm uygulamalarını bir 
çok meslek grubunu içine aldığını 
vurguladı. Odağında insan olan, halkın 
karar süreçlerine katıldığı, insanları 

yerinden etmeyen etse bile mutlu eden, 
kent planlarıyla uyumlu, kente parçacı 
yaklaşmayan kentsel dönüşümü, imar 
planlarında yoğunluk artırımından 
ibaret saymayan kültürel ve tarihi 
mirası geleceğe taşıyan, sadece fiziki 
çevrenin değil aynı zamanda sosyal ve 
kültürel çevrenin yaşam kalitesinin 
yükseltildiği Kentsel Dönüşüm 
Projeleri’ni destekleyeceklerini belirten 
Genel Başkanımız Ancak şartımız 
Kentsel Dönüşüm Projelerinin Rantsal 
dönüşüme dönüştürülmemesidir. 
HKMO Şubeleriyle Temsilcilikleriyle, 
Kentsel Dönüşüm çalışmalarını ülke 
genelinde izleyecektir. Rant amaçlı 
yapılacak tüm uygulamalarda gerekli 
müdahaleleri yapacaktır” dedi. 

Açılış konuşmalarından sonra panele 
geçildi. Panelde konuşmacı olarak, 
HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 
Düzenlemesi Komisyonu Başkanı 
ve önceki dönem Genel Başkanımız 
Hüseyin Ülkü, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Muhittin Selvitopu ve HKMO 
Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller 
Komisyonu Başkanı  Namık Gazioğlu 
katılmışlardır. 

Panele Adana’da faaliyet gösteren 
sivil toplum örgütleri, belediyelerde 
görev yapan birim müdürleri ve 
meslektaşlarımız katılmışlardır. 

Biz de ABD’deki gibi 
Haczedilmiş Konutlarla 
Karşılaşabiliriz
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Tarsus Üye Toplantısı
05.06.2012 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuzca Tarsus Temsilciliği ziyaret 
edilmiştir.

Tarsus’ta faaliyet gösteren üyelerimizin 
birlik, beraberlik ve dayanışma içinde 
olmaları Şubemizce her platformda 
örnek gösterilmektedir. 

Tarsus Temsilciliğimiz Yahya Güncan 
ve Temsilci Yardımcısı Müjdat 
Kartal’ın önderliğinde 05.06.2012 

tarihinde Tarsus’ta faaliyet gösteren 
meslektaşlarımıza yönelik apartman 
inşaatının temeli atılmıştır. Şube 
Yönetim Kurulumuzca temel atma 
törenine katılım sağlanmıştır. 

Temel atma töreni sonrası Berdan 
Barajı tesislerinde katılım gösteren 
üyelerimizle beraber yemek 
yenilmiştir. Yemek sonrası Tarsus 
İlçe Temsilciliğimiz hizmet binasında 
meslektaşlarımız ile bir toplantı 

yapılmıştır. Meslektaşlarımızın bir 
arada toplanmasına katkı sağlayan tüm 
üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Üyelerle Birarada

HKMO Adana Şubemizde 17.09.2012 
tarihinde üye toplantısı yapılmıştır. 
Toplantıda Serbest Harita Kadastro 
Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri 
üretim süreçlerinde yaşanan sorunlar 

Mesleki Denetim, Planlı Alanlar 
Yönetmeliği, Adana’da yaşanılan 
Kentsel Dönüşüm süreçleri konuları 
konuşulmuştur. 

Kazım Ağabeyimizi Kaybettik

Odamızın yatay örgütlenmesinde büyük 
emeği olan Kazım Küçükekmekçi’yi 
kaybetmenin derin üzüntüsü 
içerisindeyiz. Odamızın Adana 
örgütlenmesinde ilk temsilcimiz olarak 
görev alan Kazım Ağabeyimiz 1949 
yılında Tokat İlimizin Zile Kasabası’nda 
doğdu. 1967 yılında Kadastro Meslek 

Lisesi’nden mezun olan Kazım 
Küçükekmekçi 1971 yılında İDMMA 
Harita ve Kadastro Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 1973 yılında 
Kiel (Almanya) Sualtı Haritacılığı, Ölçme 
ve Uzay Jeodezisi dersleri aldı. 1971-73 
yılları arasında Almanya-Schleswig –
Holstein Ölçme Mühendislik Bürosu’nda 
Harita Mühendisi olarak görev yaptı. 
1975-1981 yılları arasında Adana DSİ 6. 
Bölge Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1976-
1981 yılları arasında Adana Mühendislik 
Yüksek Okulu’nda Yol ve Topoğrafya 
dersleri verdi. 1981-1985 yılları arasında 
Serbest Mühendis olarak çalışan Kazım 
Küçükekmekçi, 1985-2012 arasında 
Aras İnş. Müh. Ve Enerji Tic. San. Ltd. 
Şti.’nde Serbest Harita Mühendisi olarak 
görev yapmıştır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Adana Şubemiz İl Temsilciliği unvanı ile 
HKMO Genel Merkezi’nin 10.10.1976 
tarih ve 43 sayılı kararı ile kuruldu.

 İlk İl Temsilcisi Kazım Küçükekmekçi 
( 641 ) 1983 yılına kadar Adana İl 
Temsilcisi olarak görev yaptı.

Kazım Küçükekmekçi 1996 yılına kadar 
Oda Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. 
Meslek ve mesleki alanların korunması 
noktasında Oda çalışmalarına büyük 
destek veren Küçükekmekçi’yi 01 
Eylül 2012 günü kaybettik. Kendisini 
rahmetle, saygı ve selamla anıyoruz. 
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Mesleki Denetimlerin Yaptırılması Hakkında
Odamızın “Serbest Mühendislik 
Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği” 
ve “Mesleki Denetim ve Ücret 
Yönetmeliği” çerçevesinde, Şube Yönetim 
Kurulumuzun almış olduğu 17.07.2012 

tarih ve 2012/112 sayılı karar ile, 
Şubemize bağlı bulunan  Serbest 
Mühendislik Müşavirlik Bürolarının 
yapmış oldukları işlerin Mesleki 
Denetimlerinin yaptırılması konusunda 

ve uzmanlık tezi hazırlamak şartı 
aranmış olup, yabancı dil şartı aranması 
kaldırılmıştır.

Oysa yönetmelik değişikliği öncesinde 
belirtilen yabancı dil şartı nedeni ile 
pek çok meslektaşımız ise bu sınava 
başvuramamıştır.

HKMO Ankara Şubesi temsilcisi 
tarafından konu ile ilgili olarak Tapu ve 

gerekli hassasiyetin gösterilmesi için 
23.07.2012 tarihinde SHKMMB’lere 
duyuru yapılmıştır.

Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yazı ile 
başvuru yapılmış ve açık kalan uzman 
kadroları için yeniden sınav yapılması 
talep edilmiştir. Bu konuda hukuki süreç 
devam etmektedir.

Tüm meslektaşlarımız ile birlikte 
konunun takibi yapılacak ve gerekli 
adımların atılması sağlanacaktır.

Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınavı’nda Yabancı Dil Şartı
Bilindiği üzere 19.02.2012 tarihinde 
yapılan “Tapu ve Kadastro Uzman ve 
Uzman Yardımcılığı Sınavı’ndan sonra 
08.06.2012 tarihinde “Tapu ve Kadastro 
Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, 
Atama, Yerleştirme, Görev ve Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
te değişiklikler yapılmıştı. Yapılan 
değişiklik ile Tapu ve Kadastro Uzmanı 
olarak atanabilmek için yalnızca yazılı 
yeterlilik sınavından başarılı olmak 

Üyelerimizle Yemekteydik

Şube Yönetim Kurulumuz tarafından, 
15.08.2012 tarihinde Ankara Atlı 
Spor Kulübü’nde, kamu kurum ve özel 
sektörden meslektaşlarımızın katılımıyla 
yemek verildi.

Yaklaşık 220 üyemizin katılımıyla yoğun 
bir şekilde gerçekleştirilen yemekte 
Şube Başkanımız Sayın Levent Özmüş, 
TKGM Genel Müdür Yardımcısı 
Gökhan Kanal ve HGK Komutan 
Yardımcısı Onur Lenk birer konuşma 
yaptılar.

Güzel bir ortamda gerçekleştirilen 
etkinliğimize katılan ve katkı veren tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.
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08.08.2012 tarihinde Alanya İlçe 
Temsilciliğimiz ziyareti kapsamında 
HKMO Antalya Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri olarak Alanya Belediye 
Başkanı Sayın Hasan Sipahioğlu’nu 
ziyaret ettik. Sayın Sipahioğlu yapılan 
ziyaretten memnuniyetini ifade ederek 
çalışmalarımızda başarılar diledi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş, 
Başkan Sipahioğlu’na Alanya Belediyesi 
bünyesinde Kent Bilgi Sistemini, 
Başkan Yardımcısı meslektaşımız Sayın 
Abdullah Akbaş koordinatörlüğünde 
yıllar önce kurarak Antalya’daki tüm 
belediyelere örnek olduğunu, ayrıca 
TUS uygulamasını da Alanya’da başarılı 
bir şekilde uyguladıklarını belirterek 
kendilerine ve Başkan Yardımcısı 
meslektaşımız Sayın Abdullah Akbaş’a 
teşekkür etti. Yapılan ziyarette Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkan 
Sipahioğlu ile Alanya’nın güncel konuları 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Yeni yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi ile ilgili 
Yönetmelik ve Tip İmar Yönetmeliği’nde 
yapılan değişiklikler ile belediyenin 
parselasyon çalışmaları, yabancılara mülk 
satışı ile ilgili yasa, Antalya kapsamında 
Kentsel Dönüşüm uygulamaları, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Alanya’daki 
harita mühendislerinin çalışmaları 
ve sorunları hakkında bilgi paylaşımı 
yapıldı. Ziyarette Harita Mühendisi olan 
Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah 
Akbaş da hazır bulundu. Ziyaretten 
sonra Başkan Yardımcısı meslektaşımız 
Sayın Abdullah Akbaş makamında 
ziyaret edildi.

Alanya Belediye Başkanı Makamında Ziyaret Edildi

KPSS Sınavı İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
30.06.2012 tarihinde Şubemiz toplantı 
salonunda öğretmen Erdoğan Bektaş ve 
öğretmen Recep Koç tarafından sınava 
girecek üyelerimiz ve üye yakınlarına 
KPSS sınavı, sınav psikolojisi ve tercih 
konularında bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Eciş, sınava girecek üyelerimize sınavda 
başarılar dilerken üyelerimize yönelik 
bu tür bilgilendirme toplantılarının 
ileriki zamanlarda da devam edeceğini 
söyleyerek toplantıya katılan Erdoğan 
Bektaş, Recep Koç ve üyelerimize 

teşekkür etti. Öğretmen Erdoğan Bektaş, 
KPSS sınav psikolojisi ve sınav stratejileri 
konusunda üyelerimize bilgiler verdi. 

Öğretmen Recep Koç ise, mesleğimizin 
neredeyse tüm kamu kurumlarında 
istihdam edildiğini, bunun da diğer 
meslek disiplinlerine göre avantajlı 
bir durum sağladığını dile getirerek, 
2010 yılından bu yana yapılan harita 
mühendisi alımlarının istatistiki 
bilgilerini vererek, düşük puanların 
yabancı dil puanı ile nasıl avantaja 
dönüştürülebileceği yönünde ve 
maksimum ve minimum puanlarla 

hangi kurumlara yerleştirme yapıldığı 
hususunda bilgiler verdi. Toplantı 
soru cevap şeklinde devam ettikten 
sonra Erdoğan Bektaş sınav ve tercih 
konusunda her zaman kapılarının açık 
olduğunu ve yardım edebileceklerini 
ifade ederek teşekkür etti. 

11. Dönem 2012 Yılı Bahar Dönemi Tavla Turnuvası Gerçekleştirildi
12.05.2012 tarihinde Şube Binası 
teras katında; HKMO Antalya Şubesi 
11. Dönem Çalışma Programı gereği 
meslektaşlarımız arasında, 2012 yılı 
Bahar Dönemi “Tavla Turnuvası” 
gerçekleştirildi. 

Meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve 
katılımı ile gerçekleşen etkinlikte 
üyelerimiz arasında dayanışma ruhunun 
ve birlikte hareket etme bilincinin 
gelişmesi adına çok faydalı bir faaliyet 

olmuştur. Oldukça çekişmeli ve eğlenceli 
geçen turnuva sonucunda meslektaşımız 
Nazım Tuğrul birinci,  Yönetim Kurulu 
Üyemiz Murat Aslaner ikinci ve üyemiz 

Ahmet Korkut ise üçüncü olmuştur. 
Turnuva sonunda dereceye giren 
arkadaşlarımıza Şube Yönetim Kurulu 
tarafından hediyeleri kendilerine takdim 
edilerek katılımlarından dolayı teşekkür 
edilmiştir. 

11. Dönem Antalya Şube Yönetim 
Kurulu olarak; 2012 yılı Bahar Dönemi 
Tavla Turnuvası’na katılım sağlayan 
tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız.
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10.08.2012 tarihinde Isparta İl 
Temsilciliğimiz; HKMO Antalya 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
temsilcimiz Süleyman Gülboy ziyaret 
edildi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Antalya Şube Başkanı Ramazan 
Eciş; Antalya Şube Yönetim Kurulu 
olarak meslektaşlarımıza karşı; duyarlı, 
sorumlu, üye odaklı ve üyelerin ortak 
çıkarlarına dayalı bir yönetim anlayışı 
içerisinde olduklarını belirterek; bundan 
dolayı Yönetim Kurulu ile Temsilcilikler 
arasındaki diyaloğu ve aidiyet duygusunu 

geliştirmek amacıyla periyodik olarak 
Temsilciliklerimizi ziyaret etmeye ve 
sosyal etkinlikleri yapmaya devam 
edeceklerini söyledi. 

Isparta İl Temsilcimiz Süleyman Gülboy 
ise mesleki denetim yönünden birkaç 
problemin dışında sorun yaşamadıklarını 
yaşanan sorunları ise Şubemizle 
iletişime geçerek çözdüklerini ayrıca 
Isparta da TUS uygulamasının başarıyla 
uygulandığını dile getirdi.

Temsilcilik ziyaretimizden sonra Isparta 
ve ilçelerinde kamu ve özel sektörde 
faaliyet gösteren meslektaşlarımızla 
akşam yemeğinde bir araya gelindi. 
Isparta İl Temsilcimiz Süleyman 
Gülboy ve Şube Başkanı Ramazan 

Eciş; burada yaptıkları konuşmada; 
üyelerimiz ve aileleriyle birlikte olmanın 
mutluluğunu duymaktayız. Davetimize 
katılarak bizleri onurlandıran, bütün 
misafirlerimize saygı ve şükranlarımızı 
sunuyoruz.” dediler. Yemekten sonra 
meslektaşlarımızla ve aileleriyle 
aynı mekanda çay içildi, mesleki ve 
gündemdeki konularla ilgili görüş alış 
verişinde bulunuldu.

Isparta İl Temsilciliğimize 
Ziyaret

HKMO Antalya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyelerinin katkılarıyla tertip 
edilen Geleneksel Yemek Programımız 
30 Temmuz 2012 tarihinde Antalya 
Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. Tapu 
ve Kadastro Bölge Müdürü ve Müdür 

Yardımcıları, Antalya Kadastro Müdürü, 
Tapu Müdürleri ile Belediyelerde ve 
diğer Kurumlarda CBS, Harita ve İmar 
Şube Müdürü olarak çalışan Üyelerimiz 
ile Meslektaşlarımız yoğun katılım 
sağladılar. Yemekten sonra Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Eciş yaptığı 
Konuşmada; “Yaşadığımız manevi değeri 
yüksek günlerin bir tezahürü olan, 
birlik, beraberlik, hoşgörü ve bereketin 
yoğun olarak yaşandığı bu günlerde; 
meslektaşlarımız ve aileleri ile  yaşamakta 
olduğumuz Mübarek Ramazan Ayının 
manevi havasının benliğimizi tamamen 
kuşattığı bu zaman diliminde eş ve 

dostlarımızla birlikte yiyebilmenin 
hazzı içerisindeyiz. Geleneksel hale 
getirdiğimiz Yemek Programı davetimize 
icabet ederek bizleri onurlandıran, bütün 
misafirlerimize saygı ve şükranlarımızı 
sunuyoruz.” dedi.

Programa aileleriyle katılan 
meslektaşlarımız mesleki dayanışma 
ruhunu pekiştirmeye ve birbirlerini 
daha iyi tanımaya vesile olan bu tür 
etkinliklerden dolayı tüm Yönetim 
Kurulu Üyelerine teşekkürlerini ifade 
etmişlerdir. Ayrıca bu tür faaliyetlerin 
artarak devam etmesini talep etmişlerdir. 

HKMO Antalya Şubemizin Geleneksel Yemek Programı  Düzenlendi

Antalya Vali Vekili’nin Makamındaydık
10 Mayıs 2012 tarihinde, 11. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
Antalya Vali Vekili Sayın Recep Yüksel’i 
makamında ziyaret ettik. Antalya Vali 
Vekili Sayın Recep Yüksel, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi’nde yeni seçilen 11. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan 
Eciş ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik 
ederek, mesleğimiz ve Şubemiz faaliyet 
alanları hakkında bilgi aldı.

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ramazan Eciş ise, mesleğimiz ve 
Şubemiz faaliyetleri hakkında bilgi 
verdikten sonra mesleğimizi ilgilendiren, 
kentimizin güncel konuları olan 
Kırcamii, 2-B, Batı Çevre Yolu gibi 
konularda Şubemiz görüşlerini dile 
getirerek; Valiliğimizin yürüttüğü 
Zeytinköy Projesini de desteklediklerini 
söyledi. Vali Vekili Recep Yüksel, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 

ederek yurt dışında bulunan Valimiz Dr. 
Ahmet Altıparmak’a Şube olarak iletmek 
isteğimiz herhangi bir isteğimiz olup 
olmadığını sordu. 

Yönetim Kurulu olarak Antalya’nın 
CBS konusunda çok geride kaldığını 
belirterek, mesleğimiz ve kentimizle 
ilgili tüm çalışmalarda Şube olarak 
katkı vermeye hazır olduğumuzu dile 
getirdik.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
ve üyeleri olarak, 30.04.2012 tarihinde 
Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Faruk Karaçay’ı makamında ziyaret ettik. 
Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş ve 
yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Faruk Karaçay, geçtiğimiz aylarda 
kutlanan Şubenin 20. Kuruluş Yıl 
Dönümü nedeniyle de tebriklerini iletip 
çalışmalarında başarılar diledi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş 
kent merkezinde ve Antalya kırsalında 

önemli çalışmalar yapan, başta Antalya 
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk 
Karaçay olmak üzere ziyarette hazır 
bulunan İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Şube Müdürü 
olan meslektaşımız Hüsamettin Elmas 

ile Harita Mühendisi Mevlüt Çetin 
ile emeği geçen herkese teşekkür 
ettiğini söyleyerek İl Özel İdaresi 
bünyesinde meslektaşlarımızın ve harita 
teknikerlerinin sayısının arttırılması 
gerektiğini belirtti. İş yükünün fazla 
olmasından dolayı mesleğimize 
yönelik işlere ait dosyaların geciktiğini 
dile getirerek sorunun çözüleceğine 
inandığını söyledi. 

Antalya Şube Başkanı ve Yönetim 
Kurulu üyeleri daha sonra İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Bora 
Bağcacıer’i ziyaret ederek Şube olarak 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. 

Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Makamında Ziyaret Edildi

Alanya İlçe Temsilciliğimize Ziyaret 
08.08.2012 tarihinde Alanya İlçe 
Temsilciliğimiz ziyaret kapsamında 
HKMO Antalya Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri olarak, temsilcimiz Sayın Ali Rıza 
Kayacı’nın şehir dışında olmasından 
dolayı, temsilci yardımcımız Sayın 
Mehmet Dilmaç bürosunda ziyaret 
edildi. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş; 
Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımıza 
karşı; duyarlı, sorumlu, üye odaklı ve 
üyelerin ortak çıkarlarına dayalı bir 
yönetim anlayışı içerisinde olduklarını 
belirterek; bundan dolayı Yönetim 
Kurulu ile Temsilcilikler arasındaki 
diyaloğu geliştirmek amacıyla periyodik 
olarak Temsilciliklerimizi ziyaret ederek 
mesleki sorunları değerlendirme ve 

çözümüne yönelik temsilcilerimizin 
ve meslektaşlarımızın görüş, öneri ve 
sorunlarını dinlemeye hazır olduklarını 
söyledi. 

Alanya İlçe Temsilci Yardımcımız 
Sayın Mehmet Dilmaç ise mesleki 
denetim yönünden herhangi bir sorun 
yaşamadıklarını, belediyelere bu konuda 
Şubemizin yazı yazmasını da olumlu 
bulduklarını, ayrıca yine İlçemiz 
bünyesinde bulunan yerel Yönetimlere; 
Alanya ve Gazipaşa İlçesinde 
faaliyet gösteren tescilini yaptırmış 
meslektaşlarımızın listesinin gönderilerek 
harita mühendisleri haricinde kişilerin 
mesleğimize ait hizmetleri yapmasının 
önüne geçmek amacıyla yazı yazılmasını 
talep etmiştir. Temsilcilik ziyaretimizden 
sonra Alanya Öğretmen Evi Sosyal 

Tesisleri’nde Alanya ve Gazipaşa 
ilçelerinde kamu ve özel sektörde 
faaliyet gösteren meslektaşlarımızla 
akşam yemeğinde biraraya gelindi. 
Başkan Eciş; burada yaptığı konuşmada; 
Üyelerimiz ve aileleriyle birlikte olmanın 
hazzı içerisindeyiz. Davetimize icabet 
ederek bizleri onurlandıran, bütün 
misafirlerimize saygı ve şükranlarımızı 
sunuyoruz.” dedi. 

Isparta İl Temsilciliğinde İl Temsilcimiz Başkanlığında Toplantı Gerçekleştirildi
Isparta İl Temsilciliğimiz Bürosu’nda 
16.07.2012 tarihinde saat 14:00 de 
İlimizde faaliyet gösteren Serbest 
Harita ve Kadastro Mühendislerinin 
katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. 
Toplantı İl Temsilcimiz Süleyman 
Gülboy tarafından düzenlenmiş olup; 
toplantıda son Yönetmelik değişiklikleri 

ile Müellifl ik, Fenni Mesullük ve Yapı 
Denetim Uygulamalarını içeren konular 
görüşülmüştür. 

Temsilcilik Toplantısına katılarak 
ilgi gösteren, katkı veren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız.
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17 Temmuz 2012 tarihinde, 11. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 
Karayolları 13. Bölge Müdürü olarak 
atanan Mustafa Karademir  makamında 
ziyaret edildi.

Bölge Müdürü Karademir, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Bölge Müdürlüğüne Haziran ayında 
atandığını ifade eden Karademir, Bölge 
Müdürlüğü sorumluluk alanında 
harita mühendisi çalışanlarının 
çok önemli görevler ifa ettiğini, yol 
güzergah haritaların ve kamulaştırma 
haritalarının yapılmasında harita 
firmalarından hizmet alımı yöntemiyle 
harita mühendisleriyle beraber 
çalıştıklarını söyledi. Mühendislerin 
düşük ücretlerle çalıştırıldığını ve bunu 

doğru bulmadığını ifade etti. Ayrıca 
Batı Çevre Yolu ile ilgili kurumları 
adına son gelişmeleri anlattı ve EXPO 
2016’nın  Antalya’da yapılacağından 
2016 yılına kadar yaklaşık 64 km çevre 
yolunu bitirmek zorunda olduklarını 
belirtti.

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ramazan Eciş ise; Karademir’i Bölge 
Müdürü olarak atanmasından dolayı 
tebrik ederek hayırlı olmasını temenni 
etti. 

Başkan Eciş,  ziyaretimizde hazır 
bulunan; Şube Yönetim Kurulu 
Üyemiz Murat Aslaner’in ve diğer 
meslektaşlarımızın görevlerini hakkıyla 
yerine getirdiklerini belirterek, 

kamulaştırma ve halihazır harita ve yol 
inşası çalışmalarında yolların yatay ve 
düşey geometrisinin projelendirilmesi 
ve uygulanmasında  harita mühendislik 
hizmetlerinin çok önemli olduğunu 
söyledi.

Karayolları 13. Bölge Müdürü Makamında Ziyaret Edildi

Şube 20. Kuruluş Yıldönümü ve Kahvaltılı Basın Toplantısı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şubesi olarak 20. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz 
kahvaltılı basın toplantısına yerel ve 
ulusal medyanın katılımı sağlandı. 
Şubemizin ve mesleğimizin tanıtımı 
yapılarak Antalya ile ilgili başlıca 
konular hakkında değerlendirilmeler 
yapıldı.

Şube Başkanımız Ramazan Eciş, 
Antalya Temsilciliği şekliyle başlayan 
kurumsallaşma sürecinden bahsederek, 
meslektaşlarımızın yoğun gayreti ile 
Odamız Genel Merkezinin yapıcı 
yaklaşımı ve katkısı ile sonuca ulaşmış 
ve 23 Mart 1992 tarihinde Antalya 
Şubemizin kurulduğunu ifade ederek, 
Antalya, Isparta ve Burdur illeriyle 
ilçelerini de kapsayan Şubemiz faaliyet 
ve sorumluluk alanında, bugün 

itibariyle beş yüzü aşkın üyemizle, 
özel sektördeki ve kamu kurum 
kuruluşlarında çalışanlarla beraber 
büyük ve geniş bir aile olduğumuzu 
söylemiştir. Başkan Eciş, kentimizin 
güncel sorunları olan 2-B, Batı Çevre 
Yolu ve Kırcamii gibi konularda 
değerlendirmelerde bulunduktan sonra 
mesleğimizi ilgilendiren, kentimizin 
her türlü sorununun çözümüne yönelik 
katkı vermeye hazır olduklarını ifade 
etmiştir.

Şube çalışmalarını, üyelerine daha 
verimli çalışma şartlarını sağlamak ve 
hizmet etmek üzere artan tempoda 
sürdürdüklerini belirten Başkan 
Eciş, “Şubemizin kurumsallaşması, 
Antalya kamuoyunda hak ettiği ağırlığı 
kazanması için gayret sarf ediyoruz. 
Şubemizin sadece üyelerine hizmet 

götüren değil, aynı zamanda kente sahip 
çıkan, kent meselelerine paydaş olan 
bir konuma gelmesi için çalışıyoruz. 
Yoğun iş temposundan dolayı her zaman 
üyelerimizle bir araya gelemediklerini, 
bundan böyle üyelerimizle bir araya 
gelebilmek, tanışmak, kaynaşmak ve 
dostluklarımızı pekiştirmek için bu tür 
etkinliklerimizi arttıracağız.” dedi.
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İlbank A.Ş. Bölge Müdürü  Makamında Ziyaret Edildi

17 Temmuz 2012 tarihinde, 11. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
İlbank A.Ş. Bölge Müdürü Yakup Koç’u 
makamında ziyaret ettik. Yakup Koç 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Bölge Müdürlüğü kapsamında 

çalışan harita mühendisi personelinden 
memnun olduğunu ifade etti. 
Belediyelerin gerek imar uygulaması, 
gerek hâlihazır harita, gerekse altyapı 
hizmetlerinin projelendirilmesinde ve 
araziye tatbikinde harita mühendisleri ve 

yardımcı personellerinin büyük emekleri 
olduğunu söyledi. Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ramazan Eciş ise harita 
mühendislerinin büyük bir gayret ve 
özveri ile çalıştıklarını belirterek, İlbank 
A.Ş.’de çalışan meslektaşlarımızın 
görevlerini hakkıyla yerine getirdiklerini 
söyledi. Ziyaret esnasında İlbank A.Ş. 
çalışanı meslektaşımız Mustafa Duman 
da hazır bulunurken, Bölge Müdürü 
Yakup Koç’u ziyarete gelen Burdur 
Milletvekili Hasan Hami Yıldırım ve 
Bucak Belediye Başkanı Ramazan Ayaz 
ile 2B çalışmaları, “Kentsel Dönüşüm 
ve altyapı çalışmaları, belediyelerde 
harita mühendisi istihdamı ve Şube 
faaliyetlerimiz” hakkında sohbet etme 
imkanı oldu.

27 Nisan 2012 tarihinde, 11. 
Dönem Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdür 
Yardımcılığı’na atanan meslektaşımız 
Sayın Tevfik Altınay’ı makamında ziyaret 
ettik. Şube Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ramazan Eciş, yeni görevine atanan 
Sayın Tevfik Altınay’ı tebrik ederek yeni 
görevinde başarılar diledi. 

Meslektaşımız Sayın Tevfik Altınay, 
meslek Odamızın üyelerine yaptığı bu 
ziyaretlerin kendilerine sahip çıkıldığının 
bir göstergesi olduğunu ifade ederek, 
ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile 
getirdi.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Makamında Ziyaret Edildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Mühendislik 
Faaliyetleri ve İlgili Teknik Danışmanlık Komitesi Üyeleri Şubemizdeydi

10 Mayıs 2012 tarihinde Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası (ATSO) Mühendislik 
Faaliyetleri ve İlgili Teknik Danışmanlık 
Komitesi Üyeleri Harita Mühendisleri 
Odası Başkanlığına seçilmiş olan  

Ramazan Eciş ve ekibine hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Komite Başkanı Sayın Mahmut Ünver; 
Komite üyeleri adına başarılar dilerken, 
ATSO Mühendislik Faaliyetleri ve İlgili 
Teknik Danışmanlık Komitesi Üyeleri 
olarak, Nisan ayında Komite üyeleri 
tarafından mesleki konularda görüş 
alışverişinde bulunmak maksadıyla 
TMMOB çatısındaki tüm Mühendislik 
Odalarını ziyaret kararı aldıklarını ve bu 
çerçevede komite üyesi ve aynı zamanda 
meslektaşımız olan Mustafa Kemal Nar 

ile birlikte Odamızı ziyaret ettiklerini 
belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Eciş, harita 
mühendislerinin faaliyet alanlarından 
bahsederek; mesleğimiz temsilcilerinin 
ATSO bünyesinde daha fazla yer 
almasını temenni ettiklerini belirterek; 
ülkemizin ve kentimizin sorunlarına 
yönelik ATSO ile ortak çalışmalar 
ve projeler yapmak istediklerini dile 
getirdi. 
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası 43. Dönem I. Danışma Kurulu 
Toplantısı, 23 Haziran 2012 Cumartesi 
günü, Nevşehir Dedeman Oteli toplantı 
salonunda HKMO Başkanı, HKMO 
Yönetim Kurulu, HKMO Onur Kurulu, 
HKMO Denetleme Kurulu, Şube 
Başkanları, Şube Yazman ve Saymanları 
ve Merkeze Bağlı temsilcilerin katılımıyla 
yapıldı.

Yoğun bir gündemin olduğu toplantı, 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş 
tarafından yapılan açılış konuşması ile 
başlamıştır. 

Daha sonra sırası ile Genel Sekreterimiz 
Mustafa Erdoğan tarafından Odamız 
etkinlikleri, Genel Saymanımız Hüseyin 
Altun tarafından Odamız bütçesi ve 
harcamaları hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Şubeler tarafından, Şube ve 
Temsilcilik alanlarındaki etkinlik ve 
çalışmalar hakkında kısa sunumlar 
yapıldıktan sonra, HKMO Onur 
ve Denetleme Kurulları tarafından 

bilgilendirmeler yapılarak toplantının 
öğleden önceki kısmı bitirilmiş oldu.

Toplantının öğleden sonraki kısmı 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş 
tarafından yapılan açılış konuşması ile 
başlamış, Oda Örgütlülüğü ve işleyişi 
başlığı altında Temsilcilikler ile ilgili 
sorunlar ve çözüm önerileri ile Tip İmar 
Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin 
MDU yaptırma zorunluluğunu 
kaldırmadığı konuları görüşülmüştür. 
Şube II. Başkanımız Ali Faruk 
Çolak, Şubemizde pilot proje olarak 
uygulanan “web” ortamında sözleşme 
düzenlenmesi konusundaki eksiklikleri 
dile getirerek, web ortamında 
düzenlenen ve bilgi sistemi üzerinden 
takip edilebilen sözleşmenin pek çok 
sorunu çözebileceğini, MDU işleyişini 
daha şeffaf bir ortamda takip edilebilir 
ve sorgulanabilir hale getireceğini dile 
getirerek, CBS kongresi düzenlenmesi 
ile ilgili Şubemizin hazırlıklarını 
yaptığını, Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle 
Şubemizce uzun yıllardır uygulanan 

Harita Uygulama Sorumluluğunun 
Yapı Aplikasyon Projesi olarak yasal 
çerçeveye girdiğini ancak farklı 
uygulama ve sorunların olduğu bu 
nedenle de HUS-TUS-Yapı Aplikasyon 
Projesi ve Fenni Mesuliyet konusunda 
uygulamada birlik sağlanması açısından 
bir “Çalıştay” yapılmasının önemli 
olduğunu ifade etti. Oda Başkanımız 
Ertuğrul Candaş toplantıya katılan 
diğer Şubelerce de destek gören çalıştay 
düzenleme ile ilgili çalışmalarının 
olduğunu ifade etmiştir. 

Toplantı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Tapu 
Kanunu ve Kadastro Kanunu’ndaki 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 
HKMO Büro Tescil Yönetmeliği’ndeki 
Değişiklikler, HKMO LİHKAB 
Yönetmelik Taslağı, LİHKAB 
Yönetmeliği Değişiklik Çalışmaları, 
TUSAGA Aktif-CORS Hakkında 
Genel Sorunlar, LİHKAB davaları ve 
Olağanüstü Genel Kurul çalışmaları 
hakkında yapılan konuşmalar ile sona 
ermiştir.

HKMO 43. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı’na Katıldık
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AKP Bursa İl Başkanlığı bünyesinde 
kurulan ihtisas komisyonlarından 
Kentsel Dönüşüm İzleme Komisyonu, 
Komisyon Başkanı Harita ve Kadastro 
Mühendisi Temel Öztürk ve 
beraberindeki heyet ile birlikte 6 Eylül 
2012 tarihinde HKMO Bursa Şubesi 11. 
Dönem Yönetim Kurulumuzu ziyaret 
etti. 

Bursa Akademik Odalar Birliği’ndeki 
Şube merkezimizde gerçekleşen ziyaret 
esnasında 6306 Sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun kapsamında yapılacak 
Kentsel Dönüşüm uygulamaları ile 
Yıldırım ilçesinde yapılması planlanan 
Kentsel Dönüşüm çalışması hakkında 
fikir teatisinde bulunulmuştur.

AKP Bursa İl Başkanlığı Kentsel 
Dönüşüm İzleme Komisyonu Başkanı 
Harita ve Kadastro Mühendisi 
Temel Öztürk konuşmasında, “AKP 
Bursa İl Yönetimi bünyesinde 7 adet 
İhtisas Komisyonu kurulduğunu, bu 
komisyonlardan birinin de kendisinin 
başkanlığında M. Fatih Aydın 
(Mimar), Gökhan Vural (Mimar), 
Gülten Kapıcıoğlu (Mimar), Şemsettin 
Hacıoğlu (İnşaat Mühendisi), Osman 
Yetim (İnşaat Mühendisi), M. Fatih 
Koç (Şehir Plancısı), Adem Bakır 
(İnşaat Mühendisi), Ahmet Sarı 
(Avukat), Fatma Erdönmez (Sosyolog), 
Ersan Bilbey (Elektrik Mühendisi) ve 
İlker Mutlu’dan (İnşaat Mühendisi) 
müteşekkil oluşturulduğunu ifade 

ederek, birinci derece fay hatlarının 
geçtiği ilimizde, bilim insanlarınca 
beklendiği söylenen depremin 
zararlarını en aza indirmek açısından 
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun uygulamaları çok büyük bir 
önem teşkil etmektedir. Bu nedenle İl 
Yönetimimizce kurulan 7 adet İhtisas 
Komisyonu’ndan biri olan Kentsel 
Dönüşüm İzleme Komisyonumuzun 
yapacağı çalışmalar parti yönetimimizce 
çok önemsenmektedir. Komisyonumuz 
şehrin tamamında çalışarak, bozulmuş 
kent dokuları ve çöküntü alanları, 
plansız ve kaçak yapıların fiziksel 
durumu, gecekondu alanları, tarihi 
dokunun ortaya çıkarılmasına ilişkin 
bölgeler ile afet riski taşıyan alanların 
tespitini yaparak, Bursa’da yapılması 
planlanan çalışmanın ekonomik 
boyutu ve sosyo-kültürel etkisinin 
detaylı şekilde inceleyeceğiz. Kentsel 
Dönüşüm’ün başarılı olması açısından 
Kentsel Dönüşüm Modelleri konusunda 
çalışıyoruz. Akademik Odaların ve 
sivil toplum kuruluşlarının düşünceleri 
bu çalışmalarda bizim açımızdan 
önemlidir.” dedi.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, Kentsel 
Dönüşüm sürecinin iyi yürütülmesi için 
sürecin Meslek Odaları, sivil toplum 
örgütleri ve halkın da katılımıyla 
etkileşimli ve şeff af bir şekilde 
yürütülmesi gerekir.  Önemli olan, 
bu kentte yaşayan insanların daha iyi 
ortamlarda yaşayabilmesini sağlayan 
planlamanın yapılması, üst ölçek-alt 
ölçek plan uyumunun sağlanması, 
halkın bilinçlendirilmesi ve kent 
yaşamına uygun ortamın yaratılmasıdır. 
Kentsel Dönüşüm ile birlikte Kentsel 
Dönüşüm olgusunun var olmasına 
neden olan mühendislik hizmetlerinden 
ve planlamadan uzak kaçak yapılaşmayı 
engelleyecek bir iradenin de ortaya 
konması gerekmektedir. Kentsel 
Dönüşüm çalışmaları içinde, onaylı 

imar planlarının uygulamasının bu 
kadar büyük alanlarda ancak 3194 
Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi 
ile yapılabilir. Kentsel Dönüşüm 
çalışmalarının ilk örneklerinden biri 
olan Doğanbey Kentsel Dönüşüm 
çalışmaları başladığında Şube olarak 
Kentsel Dönüşüm konusunda rapor 
hazırladıklarını, hazırladıkları Kentsel 
Dönüşüm raporunu kamuoyuna 
sunduklarını, Kentsel Dönüşüm’ün 
tescilinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 
18. Maddesi ile olabileceğini, ancak 
hisseli ve yapılaşmış alanlarda yapılan 
18. Madde Uygulamalarının İdare 
Mahkemelerince bozulduğunu ve 
dolayısı ile yapılacak Kentsel Dönüşüm 
çalışmasında mevcut hali ile 3194 
Sayılı İmar Kanunu’nun yetersiz 
olduğunu, mevcut hali ile kullanılması 
durumunda zaten karışık olan mülkiyet 
sorunlarının içinden çıkılmaz bir hal 
alacağını, mutlak surette 3194 Sayılı 
İmar Kanunu’nun revize edilmesi 
gerekmekte olduğunu ifade ederek, 
“TOKİ uygulamaları ve kentsel 
dönüşümler imar hareketlerini direk 
ilgilendiren konulardır ve İmar Kanunu 
ile ilintilidir. Ancak İmar Kanunu 
1985 yılında yürürlüğe girmiş, süreç 
içerisinde çeşitli değişiklikler görmüş 
olmasına rağmen günün ihtiyacını 
karşılamaktan uzak kalmış ve ihtiyaçlara 
cevap veremez duruma gelmiştir. 
Akademik Odaların işi sorunları tespit 
ederek, çekince ve çözüm önerilerini 
dile getirmektir, siyasi irade ise bunları 
dikkate alarak problemleri çözmeye 
çalışır.’’ dedi. 

AKP Bursa İl Başkanlığı bünyesinde 
kurulan İhtisas Komisyonlarından 
Kentsel Dönüşüm İzleme Komisyonu’nu 
Şubemizde ağırlamaktan mutluluk 
duyduklarını ifade eden Şube 
Başkanımız Ufuk Ay, Bursa’nın herkesin 
kenti olduğunu, geleceğe bırakılacak en 
büyük mirasın temiz ve yaşanabilir Bursa 
olduğunu vurguladı.

AKP Bursa İl Başkanlığı Kentsel Dönüşüm İzleme Komisyonu Şubemizdeydi
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Bilecik’te Pelitözü Gölpark tesislerinde 
9 Ağustos 2012 tarihinde Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Başkanımız Ufuk Ay, Şube Yazmanımız 
Kubilay Öksüz, Üyeler Hüdai Çaltı, 
Atilla Yurttaş, Hüseyin Serkan Bulut ile 
Bilecik Temsilcimiz Gönül Karaoğlu, 
Bilecik Temsilci Yardımcımız Recai 
Aksu, MDU görevlisi Onur Korman ve 
çok sayıda meslektaşımızın katılımı ile, 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 
yapılan değişikliklerin mesleğimize 
etkileri, Mesleki Denetim Uygulaması 
zorunluluğu, Yapı Aplikasyon Projesi 
ve bunun fenni mesuliyetini de içeren 
Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS), 
vaziyet planları, bağımsız bölüm planları 
ve röperli kroki işlemlerinde karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm önerilerinin 
konuşulduğu toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda konuşma yapan Şube 
Başkanımız Ufuk Ay,  “Tip İmar 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile 
yapı aplikasyon projesi ruhsat eki olarak 
yasal olarak istenmesinin mecburi hale 
getirilmiş olup, yapılan değişiklikler 
ile İdarelerin, meslektaşlarımızın ve 
Odamızın sorumlulukları artırılmıştır. 
Mesleki Denetim Uygulaması ve 

Fenni Mesuliyeti üstlenilecek iş sayısı 
sınırlandırması kaldırılmamış, bu 
konulara riayet etme zorunluluğu 
meslektaşlarımıza ve bunun takip 
sorumluluğu da Odamıza bırakılmıştır. 
Ayrıca mimar ve mühendisler tarafından 
yapılan iş ve işlemlerin listesinin her 
ayın ilk haftasında Meslek Odalarına 
gönderilme zorunluluğu İdarelerin 
görevleri arasına konmuştur. 

Bu çerçevede temsilcilere, MDU 
görevlisi meslektaşlara da önemli görev 
ve sorumluluklar düşmekte, idarelerden 
düzenli olarak her ay meslektaşlarca 
hazırlanan iş listelerinin takibi, işlerin 
mesleki denetim defteri ile kontrolu ve 
MDU uygulamalarının takibi gibi haksız 
rekabeti önleyici, meslek etiğine yönelik 
önemli görevler düşmektedir.

Mesleki Denetim Uygulaması SHKMM 
hizmetlerinin ülkenin çıkarlarına, 
mesleğin ve tekniğin gereklerine 
uygun bir şekilde uygulanmasını, 
koordinasyonunu ve gelişimini sağlamak, 
eşit koşullar içinde çalışmalarını 
sağlamak, haksız rekabeti önlemek, 
mesleki denetim, yeterlilik ve kapasite 
yönlerinden değerlendirilmesine esas 
olacak kayıtların tutulması ve kriterlerin 
saptanmasını sağlamak, uygulamaları 
izlemek, denetlemek, üretilen 
hizmetler için uygulanacak asgari 
ücretleri ve mesleki denetim esaslarını 
düzenlemektir. Ayrıca ilgili kurum 
ve kuruluşların isteyip istemediğine 
bakılmaksızın HKMO Mesleki Denetim 
ve Ücret Yönetmeliği’ne göre de 
SHKMM hizmetlerinin tamamı için 
Mesleki Denetim yaptırma zorunluluğu 
vardır.” diyerek Bilecik’te düzenlenen bu 
toplantıya katılımın yüksek olmasından 
duyduğu memnuniyetini ifade ederek, 
herkese katılımından ötürü teşekkür etti.

Başkanımız Ufuk Ay’ın konuşmasından 
sonra toplantı gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar Bilecik özelinde mesleki 
uygulamalarda karşılaşılan sorunlar 
ve çözüm önerileri hakkında görüş 
alışverişleriyle devam etmiştir.

Bilecik Temsilciliği Ziyareti

HKMO Bursa Şube Konferans 
Salonu’nda  11 Eylül 2012 tarihinde 
GPS Teknik, donanım, yazılım ve CORS 
üzerine, GPS teknolojisindeki son 
yeniliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı 
yapılmıştır.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, teknolojinin 
hızla ilerlemesiyle birlikte GPS’in 
öneminin daha da arttığına değinerek, 
teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmeli, dünyada harita ve kadastro 
konularında hangi teknolojiler 
kullanılıyorsa, kendilerinin de 
aynı teknolojileri kullanmaları 
gerektiğini belirtti. Serkan Canik, 

GPS teknolojisindeki son yeniliklerle 
ilgili katılımcılara bilgi verirken, Cors 
Sistemi’nin avantajlarından da bahsetti.
1990’lı yıllarda RTK tekniğinin ortaya 

çıkması ve bu uygulamalardan elde 
edilen deneyimler sonrasında gerçek 
zamanlı GNSS ağları (RTK CORS) 
ortaya çıkmıştır. Sabit RTK CORS 
ağları, yüksek doğruluklu, çok amaçlı 
(jeodezi, jeofizik, ölçme, navigasyon, 
CBS vb.) ve gerçek zamanlı, uluslararası 
sistemler ve standartlarla (ITRF, IGS 
gibi) uyumlu bir ağ olarak hizmet 
vermektedir. Bu sistemin kurulmasındaki 
amaç: uzaklığa bağlı olarak farklılık 
gösteren hataların (iyonosfer, troposfer, 
yörünge gibi) giderilmesi ve yüksek 
doğruluklu koordinatlar elde edilmesidir. 

GPS Teknik, Donanım, Yazılım ve Cors Üzerine, GPS Teknolojisindeki Son 
Yeniliklerle İlgili Bilgilendirme Toplantısı
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Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Eyup Gül 27.08.2012 tarihinde 
Şubemize ziyarette bulunmuştur.

6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 
Kanun’’ kapsamında Bursa ilimizde 
yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm 
uygulamaları hakkında bilgilendirmede 
bulunun Eyüp Gül, Kentsel Dönüşüm 
çalışmalarında Harita ve Kadastro 
Mühendisliğinin önemli bir meslek 
disiplini olduğunu ve Oda olarak 
çalışmalara verecekleri desteğin önemli 
olduğunu ifade etmiştir.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, Şubemizin 
daha önce hazırlanmış bir “Kentsel 
Dönüşüm” raporu olduğunu ifade 
ederek, harita ve kadastro mühendisleri 
olarak Kentsel Dönüşümün çarpık 

kentleşmenin giderilmesi, depreme 
dayanıksız, mühendislik hizmeti 
almamış yapıların bulunduğu çöküntü 
alanlarının kaldırılması için kesinlikle 
gerekli olan bir kavram olduğunu ifade 
etmiştir. Ancak Kentsel Dönüşüm 
çalışmalarında kentin tarihi, coğrafi, 
sosyal ve kültürel yapısıyla uyumlu 
bir planlamanın yapılması gerektiğini, 
kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda 
yaşayan insanların bu kentsel 
dönüşümden nasıl etkileneceğinin 
sosyolojik açıdan iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade ederek, özellikle 
Yıldırım Belediyesinin Kentsel Dönüşüm 
alanı olarak ilan ettiği mahallelerden 
Şirinevler, Arabayatağı, Hacivat, Ulus, 
Mevlana, ve Çınarönü mahallelerinde 
Bölge İdare Mahkemelerince bozulmuş 
18. Madde Uygulamaları sonucu 
oluşan mülkiyet sorunu ile hileli-hisseli 

satışlardan ötürü oluşan mülkiyet 
sorunlarının çözümünün bu bölgede 
yapılacak Kentsel Dönüşümün 
gerçekleştirilmesinde önemli olduğunu 
söyleyerek bu kapsamda biz harita ve 
kadastro mühendislerine büyük ve 
önemli görevler düşmektedir diyerek 
ziyaretinden dolayı Eyüp Gül’e 
teşekkürlerini sunmuştur.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Şubemizdeydi

HKMO Bursa Şube 11. Dönem Başkanı 
Ufuk Ay, 7-8-9. Dönemler HKMO 
Bursa Şube Başkanı Celil Çolak, 11. 
Dönem Şube Yazmanı Kubilay Öksüz, 
Üyelerimizden Paşabey Arslan ve Ali 
Günakın’dan oluşan heyet 29 ağustos 
2012 tarihinde Tapu ve Kadastro 
Bursa IV. Bölge Müdürü Sayın İzzettin 
Kocukoğlu’nu makamında ziyaret 
etmiştir.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, Bursa 
genelinde Tapu Müdürlüklerince 
kat irtifakı tesislerinde Tapu Planları 
Tüzüğü’nce istenmesi gereken vaziyet 
planı ve bağımsız bölüm planlarının 
istenmediğini, kat irtifakı kurulması 
işleminin mimari proje ve yönetim 
planı ile yapıldığını, kat irtifakı 
kurulan taşınmazların yüzde kırkının 

çeşitli sebeplerle süreç içerisinde 
kat mülkiyetine geçmediğini ifade 
ederek, kat irtifakı tesisi sırasında 
Tapu Müdürlüklerince harita ve 
kadastro mühendisince tanzim edilmiş 
vaziyet ve bağımsız bölüm planlarının 
istenmesinin ülke genelinde dikey 
veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli 
yapıların; fiili durumları ile tapu 
kayıtlarının dayanağını oluşturan 
mimari projesindeki bağımsız bölüm 
numaralarının veya mimari vaziyet 
planında gösterilen blokların blok 
numaraları farklı olması hatalarını 
azaltacağını, Tescile Konu Olan Harita 
ve Planlar Yönetmeliği’ne göre de 
tapuya tescil edilen “plan ve haritaların 
sorumluluğu, bir Harita ve Kadastro 
Yüksek Mühendisi veya mühendisi 
tarafından deruhte edilmiş olacaktır.” 

hükmünün yerine getirilmiş olacağını, 
kat mülkiyetine geçmeyen kat irtifaklı 
bağımsız bölümler için yerinde gösterme 
işleminin yapılabileceğini, kat irtifakı 
kurulduktan sonra çeşitli nedenlerden 
ötürü kat mülkiyetine geçiş yapılmayan 
taşınmazlardan ötürü Serbest Harita 
ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetlerini yapan üyelerimizin iş ve 
gelir kaybı azalacağı gibi devletimizin 
de önemli bir vergi ve harç geliri elde 
edeceğini, ayrıca kanunla LİHKAB’a 
verilmiş olan cins değişikliği 
işlemlerinden kat irtifakı kurulmuş 
taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin 
halen Kadastro Müdürlüklerince 
yapılıyor olmasının da LİHKAB’ların 
önemli iş kayıplarına uğramasına neden 
olduğunu söylemiştir.

Tapu ve Kadastro Bursa IV. Bölge Müdürü Ziyaret Edildi
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17 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 
17:30’da Şube binamızda üyelerimize 
Ankara’da yapılan eğitime katılan 
üyelerimizden İbrahim Öztürk, 
Necmettin Kırtaş, Mehmet Öksüz 
tarafından 1 Temmuz 2012 tarihinde 
yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret 
Kanunu hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır.

Gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantısında neden yeni bir Ticaret 
Kanununa ihtiyaç olduğu, eski 
kanundaki eksiklikler, Ticari İşletme 
Hukuku’ndaki yenilikler, Şirketler 
Hukuku’ndaki yenilikler, anonim 
şirketler ve limited şirketlerle ilgili 
yeni düzenlemeler hakkında bilgiler 
verilmiştir.

Değişen Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirme Toplantısı

CHP Yıldırım İlçe Başkanı Güner Alkan 
ve beraberindeki heyet 10 Temmuz 2012 
tarihinde, HKMO Bursa Şubesi 11. 
Dönem Yönetim Kurulumuzu ziyaret 
etti. 

Bursa Akademik Odalar Birliği’ndeki 
Şube merkezimizde gerçekleşen ziyarette, 
Şube Başkanımız Ufuk Ay ve Yönetim 
Kurulumuza başarılar dileyen CHP 
Yıldırım İlçe Başkanı Avukat Güner 
Alkan, “Biz de sizler gibi göreve yeni 
seçildik. Amacımız önümüzdeki 
dönemde meslek kuruluşları ile uyumlu 
bir çalışma sergileyip, iletişimi en üst 
düzeyde tutarak, Bursa ve Yıldırım için 
en iyi hizmetin elbirliği ile verilmesini 
sağlamak ” sağlanmaktadır dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu 
ifade eden Başkanımız Ufuk Ay da 
HKMO Bursa Şubemizin faaliyetlerine 
ilişkin bilgi vererek Güner Alkan ve 
ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret esnasında 6306 Sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun kapsamında yapılacak 

Kentsel Dönüşüm uygulamaları 
hakkında fikir teatisinde bulunulmuş, 
Şube Başkanımız Ufuk Ay “Kentsel 
Dönüşüm sürecinin iyi yürütülmesi için 
sürecin Meslek Odaları, sivil toplum 
örgütleri ve halkın da katılımıyla 
etkileşimli ve şeff af bir şekilde 
yürütülmesi gerekir. Kentsel Dönüşüm 
mevcut yapıları tamamen yıkıp, yeniden 
planlamak olmakla birlikte, böyle bir 
işlemin maliyeti hem çok yüksek olacak 
hem de sosyal yaşamda aksaklıklar 
meydana gelecektir. Büyük alanlarda 
kentsel dönüşüm yapılmasından ziyade 
kademeli olarak orta ölçekli alanlarda 
kentsel dönüşüm yapılmalıdır. Kentsel 
Dönüşüm sosyal bir olgudur. Dönüşüm 
bölgesinde yaşayan insanların önceki 
yaşam koşulları ile dönüşüm sonrası 
yaşam koşulları arasında uçurum 
olmamalıdır. Tarihi kültürel doku 
korunmalı, gelecek nesillere sağlıklı 
yaşam alanları bırakılmalıdır. Önemli 
olan, bu kentte yaşayan insanların 

daha iyi ortamlarda yaşayabilmesini 
sağlayan planlamanın yapılması, 
halkın bilinçlendirilmesi ve kent 
yaşamına uygun ortamın yaratılmasıdır. 
Mühendislik hizmetlerinden ve 
planlamadan uzak kaçak yapılaşmayı 
engelleyecek bir iradenin de ortaya 
konması gerekmektedir. Yıldırım İlçesi 
Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri 
olup, kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu 
ve bundan ötürü de Kentsel Dönüşüm 
çalışmalarında öncelikle yer alması 
gereken yerlerden biridir. Yıldırım 
İlçesinde yılların birikimi ile oluşan 
sorunların büyüklüğü ve sosyolojik yapısı 
da dikkate alınmalı ve Kentsel Dönüşüm 
çalışmaları dikkatli, şeff af ve katılımcı 
bir anlayışla yapılmalıdır.” diyerek, CHP 
Yıldırım İlçe Başkanı ve beraberindeki 
heyeti Şubemizde ağırlamaktan mutluluk 
duyduklarını ifade ederek, Bursa’nın 
herkesin kenti olduğunu, geleceğe 
bırakılacak en büyük mirasın temiz ve 
yaşanabilir Bursa olduğunu vurguladı.

CHP Yıldırım İlçe 
Başkanlığı’nın Şubemiz 
Ziyareti
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HKMO Bursa Şubesi Başkanı Ufuk Ay, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Faruk Çolak, 
Kubilay Öksüz, Ahmet Ergin Muşlu, 
Hüdai Çaltı, Hüseyin Serkan Bulut ve 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem 
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme 
Dairesi Başkanı Harita ve Kadastro 
Mühendisi Habip Aslan, Şubemizin 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirmiştir.

Sonrasında Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun ve bu kanun çerçevesinde yapılan 
Kentsel Dönüşüm uygulamalarının  
İlimize getireceği kazanımlar konusunda 
Habip Aslan ile fikir alışverişinde 
bulunulmuştur.

Harita Mühendisi R. Murat Özçelik’ten 
oluşan heyet, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi 
Başkanlığına, Daire Başkanı olarak atanan 
meslektaşımız Habip Aslan’ı 01.08.2012 
tarihinde makamında ziyaret etmiştir.

Şube Başkanı Ufuk Ay,  meslektaşımız 
Habip Aslan’ı yeni görevinden ötürü 
tebrik etmiş, 1. derece deprem bölgesi 
olan Bursamızda Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığı bünyesinde Deprem Risk 
Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi 
Başkanlığının kurulmasının çok önemli 
olduğunu ifade etmiştir. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve 
Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına Ziyaret

HKMO Bursa Şubesi Başkanı Ufuk Ay, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Faruk
Çolak, Ahmet Ergin Muşlu ve Hüseyin 
Serkan Bulut’tan oluşan heyet, Bursa 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat 
Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğüne 
atanan meslektaşımız Ömer Zozik’i 
01.08.2012 tarihinde makamında ziyaret 
etmiştir.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, meslektaşımız 
Ömer Zozik’i yeni görevinden ötürü 
tebrik etmiş ve tabiat varlıkları yönünden 
zengin olan Bursamızda yürüteceği 
görevinde başarılar dilemiştir. Bursa 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat 
Varlıklarını Koruma Şube Müdürü 
Harita ve Kadastro Mühendisi Ömer 
Zozik, Şubemizin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirmiştir.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü’ne Ziyaret

HKMO Bursa Şubesi Geleneksel Yemeğinde Biraraya Geldi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şubemizce her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen yemek etkinliği, 3 Ağustos 
2012 Cuma günü Botanik Park Otantik 
Otel’de düzenlenmiştir.

Yemeğimize, akademik oda başkanları, 
yerel yönetimlerin yetkilileri, davetliler 
ve çok sayıda oda üyemiz katılmıştır. 
Yemek sonrasında Şube Başkanımız 
Ufuk Ay, konuşmasında,  Bülent 
Ecevit Üniversitesinden Prof. Dr. 
Hakan Kutoğlu gözetiminde şubemizce 
organize edilmesi planlanan Bursa 
ilimizdeki faydan kaynaklı yerkabuğu 
hareketlerinin tespiti ile ilgili 

bilgilendirmede bulunmuştur. Serbest 
çalışan meslektaşlarla, gelecek destekler 
ve kendi imkanlarıyla deformasyon 
ölçmeleri çalışmalarına başlamıştır.

Ayrıca Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 
ve MDU yaptırma zorunluluğu 
konusunda bilgilendirmede bulunan 
Şube Başkanımız Ufuk Ay Ramazanın 
insanların kaynaşması açısından önemine 
dikkat çekti. Ramazan’ın dostlukların 
pekiştiği, kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı 
olduğunu söyleyen Şube Başkanımız Tüm 
üyelere geldiklerinden dolayı teşekkür 
ederek konuşmasını sonlandırdı.

Yemek öncesinde meslektaşlarımıza GPS, 
Yüzey tarayıcılar ve elektronik ölçme 
aletleri konusunda bilgilendirici bir 
sunum yapıldı. Etkinliğimiz, Başkanımız 
Ufuk Ay’ın konuşmasından sonra 
meslektaşlarımız arasındaki kaynaşma ve 
güzel sohbetler eşliğinde sürmüştür.
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Yıldırım Belediyesi ve Okan 
Üniversitesi adına Koordinatör Prof. 
Dr. Savaş Ayberk ve harita ve kadastro 
mühendisi Adem Akdenizli Yıldırım 
İlçesi’nde 7 mahallede yapılacak 
olan Kentsel Dönüşüm çalışmaları 
hakkında Akademik Oda Başkanlarına, 
Siyasi Partilerin İl Başkanlarına 
çalışmalar hakkında bilgiler sunmuş, 
Akademik Oda Başkanlarından bu 
kapsamda yapılacak çalışmalarda 
Akademik Odaların desteğinin önemli 
olduğunu yapılan çalışmalar hakkında 
bilgilendirmelerde bulunmalarını 
istemişlerdir. 

Şube Başkanımız Ufuk Ay, Şubemizin 
daha önce hazırlanmış bir “Kentsel 
Dönüşüm” raporu olduğunu ifade 
ederek, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
olarak Kentsel Dönüşümün çarpık 

kentleşmenin giderilmesi, depreme 
dayanıksız, mühendislik hizmeti almamış 
yapıların bulunduğu çöküntü alanlarının 
kaldırılması için kesinlikle gerekli olan 
bir kavram olduğunu ifade etmiştir. 
Ancak Kentsel Dönüşüm çalışmalarında 
kentin tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel 
yapısıyla uyumlu bir planlamanın 
yapılması gerektiğini, kentsel 
dönüşüm yapılacak alanlarda yaşayan 
insanların bu kentsel dönüşümden 
nasıl etkileneceğinin sosyolojik açıdan 
iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade 
ederek, özellikle Yıldırım Belediyesi’nin 
Kentsel Dönüşüm alanı olarak 
ilan ettiği mahallelerden Şirinevler, 
Arabayatağı, Hacivat, Ulus, Mevlana, 
ve Çınarönü mahallelerinde Bölge 
İdare Mahkemelerince bozulmuş 18. 
Madde uygulamaları sonucu oluşan 
mülkiyet sorunu ile hileli-hisseli 

satışlardan ötürü oluşan mülkiyet 
sorunlarının çözümünün bu bölgede 
yapılacak Kentsel Dönüşümün 
gerçekleştirilmesinde önemli olduğunu, 
bölgede yapılacak bu ölçekte bir kentsel 
dönüşümde mülkiyet sorununun 
çözümünün yine 3194 Sayılı İmar 
Kanunun 18. Maddesi ile olabileceğini, 
ancak hisseli ve yapılaşmış alanlarda 
yapılan 18. Madde Uygulamalarının 
Bölge İdare Mahkemelerince 
bozulduğunu ve dolayısı ile yapılacak 
Kentsel Dönüşüm çalışmasında mevcut 
hali ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 
yetersiz olduğunu, mevcut hali ile 
kullanılması durumunda zaten karışık 
olan mülkiyet sorunlarının içinden 
çıkılmaz bir hal alacağını, mutlak surette 
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun revize 
edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Kentsel Dönüşüm Toplantısına Katıldık

Yıldırım Belediyesince, Yıldırım ilçesinde 
yapılacak Kentsel Dönüşüm Çalışmaları 
İşi ihalesini alan Okan Üniversitesi 
adına Koordinatör Prof. Dr. Savaş 
Ayberk ve Harita ve Kadastro Mühendisi 
Adem Akdenizli 24.08.2012 tarihinde 
Şubemize ziyarette bulunmuştur.

Okan Üniversitesi adına Koordinatör 
Prof. Dr. Savaş Ayberk ve Harita ve 
kadastro mühendisi Adem Akdenizli 
Yıldırım ilçesi, Mevlana, Ulus, Yavuz 
Selim, Arabayatağı, Çınarönü gibi 

bazı mahallelerde yapılacak Kentsel 
Dönüşüm işine ait anket çalışması ve 
planlama işi ihalesini üniversite olarak 
aldıklarını, bununla ilgili arazide anket 
çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, 
bu kapsamda yapılacak çalışmalarda 
Akademik Odaların desteğinin 
önemli olduğunu, bu sebeple ziyarette 
bulunduklarını ifade etmişlerdir.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, Şubemizin 
daha önce hazırlanmış bir “Kentsel 
Dönüşüm” raporu olduğunu ifade 
ederek, harita ve kadastro mühendisleri 
olarak Kentsel Dönüşümün çarpık 
kentleşmenin giderilmesi, depreme 
dayanıksız, mühendislik hizmeti 
almamış yapıların bulunduğu 
çöküntü alanlarının kaldırılması için 
kesinlikle gerekli olan bir kavram 
olduğunu ifade etmiştir. Ancak Kentsel 
Dönüşüm çalışmalarında kentin 
tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel 
yapısıyla uyumlu bir planlamanın 

Okan Üniversitesi Şubemizi Ziyaret Etti
yapılması gerektiğini, kentsel 
dönüşüm yapılacak alanlarda yaşayan 
insanların bu kentsel dönüşümden 
nasıl etkileneceğinin sosyolojik açıdan 
iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade 
ederek, özellikle Yıldırım Belediyesinin 
Kentsel Dönüşüm alanı olarak ilan 
ettiği mahallelerden (Şirinevler, 
Arabayatağı, Hacivat, Ulus, Mevlana, 
ve Çınarönü mahallelerinde) Bölge 
İdare Mahkemelerince bozulmuş 18. 
Madde Uygulamaları sonucu oluşan 
mülkiyet sorunu ile hileli-hisseli 
satışlardan ötürü oluşan mülkiyet 
sorunlarının çö zümünün bu bölgede 
yapılacak Kentsel Dönüşümün 
gerçekleştirilmesinde önemli olduğunu, 
bu kapsamda biz harita ve kadastro 
mühendislerine büyük ve önemli 
görevler düşmektedir” diyerek 
ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini 
sunmuştur.
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Geleneksel İTÜ Arazi Pikniği
Odamız ile üniversiteler arasındaki 
etkileşimi arttırmak, öğrencilerin bir 
araya gelerek tanışmalarını ve meslek 
odamızı tanımalarını sağlamak amacıyla 
her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 
arazi ziyaretimiz ve pikniğimiz 15 
Haziran 2012 tarihinde İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde 
gerçekleştirildi.

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri ile bölüm öğretim 
görevlilerinin oluşturduğu takımlar 
arasında her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirilen kupa maçı sonrasında 
yapılan kutlamanın ardından geniş bir 
katılımla Şubemizce düzenlenen arazi 
pikniğine geçildi.

Yoğun ve yorucu geçen arazi çalışmaları 
sırasında gerçekleştirdiğimiz, bölüm 
öğrencileri ve bölüm öğretim 
elemanları ile bir arada bulunmamıza 
olanak sağlayan değerli Şube Öğrenci 

Komisyonu üyelerimize, İTÜ Geomatik 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na, 
bölüm öğretim üyelerine ve fakülte 
çalışanlarına en içten duygularımızla 
teşekkür ederiz.

“15-16 Haziran İşçi Direnişi” ve “Günümüz Konulu” Söyleşi
15-16 Haziran 1970’te gerçekleştirilen 
ve Türkiye’deki emek mücadelesinin en 
kitlesel eylemliliklerinden birisi olan 
15-16 Haziran İşçi Direnişi ile ilgili 
olarak; Odamız Eski Genel Başkanı 
Celal Beşiktepe, Dev Maden-Sen Genel 
Başkanı Tayfun Görgün ve Hava-İş Eski 
Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Munzur 
Pekgüleç’in konuşmacı olarak katıldığı 
etkinliğimiz 16 Haziran 2012 tarihinde 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi Yıldız Dış Karakol Binası’nda 
gerçekleştirildi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yıldırım etkinliğin açılışında yaptığı 
konuşmada, 42 yıl önce gerçekleşen 
direnişin bir nostalji olarak değil, 
bugünkü emek mücadelesine ve gelecek 
kuşaklara ışık tutması anlamında 
ülkemiz tarihi açısından önemli bir 
dönüm noktası olduğunu ifade ederek, 
mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi 
gerektiğini dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından 
Odamız Eski Genel Başkanı Celal 
Beşiktepe, günümüzde kapitalizmin 
baskı ve sömürü düzeniyle insanları 
sömürmeye devam ettiğini ifade 

ederek, 15-16 Haziran direnişinin, 
sömürüye ve kapitalizmin baskılarına 
karşı toplumun tüm kesimlerinin 
hak arama mücadelesinin gelişmesine 
neden olduğunu belirtti. Direnişin 
olduğu dönemde ve bugünde önemli 
olanın örgütlenme ve kitleselleşme 
olduğunu, direnişin hayatın içinden 
kendi dinamiklerini oluşturarak sisteme 
alternatif bir sistem yaratılabileceğini 
gösterdiğini ifade etti. Tüm emekçilerin 
birlikte hareket ettiği bu direnişin ve 
toplumda neden olduğu uyanışın, 
egemen sınıfın 12 Mart darbesini 
yapmasına neden olan süreci başlatması 
açısından da önemli olduğunu belirtti.

Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun 
Görgün ise, o dönem dünyadaki 
gelişmelere paralel olarak ülkemizde de 
emek mücadelesi veren kesimlerin hak 
ve özgürlüklerine sahip çıkma ve bunları 
ileriye taşıma anlamında yürüttüğü 
mücadeleyi, dönemin koşulları içerisinde 
elde ettiği kazanımları söyleşiye 
katılanlarla paylaştı. Günümüz emek 
ve özgürlük mücadelesinde, geçmişte 
verilen mücadele ve pratiklerin emekçi 
kesimlere hala ışık tutmaya devam 
ettiğini belirtti.

Söyleşide son olarak söz alan Hava-İş 
Eski Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı 
Munzur Pekgüleç ise 15-16 Haziran 
direnişinin en önemli noktasının, işçi 
sınıfının var olduğunu ve burjuvazi 
karşısında bir alternatif olduğunu 
göstermesi olduğunu belirtti.

Yoğun ve verimli geçen etkinliğimize 
konuşmacı olarak katılarak değerli 
deneyimlerini ve bilgilerini bizlerle 
paylaşan Odamız Eski Genel Başkanı 
Celal Beşiktepe, Dev Maden-Sen 
Genel Başkanı Tayfun Görgün ve 
Hava-İş Eski Eğitim ve Örgütlenme 
Uzmanı Munzur Pekgüleç’e ve söyleşiye 
katılarak görüşlerini dile getiren 
değerli meslektaşlarımıza en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.



54 Șubelerimizden Haberler / İSTANBUL
Harita Bülteni Eylül 2012

Mesleğimizin geleceği olan ve 
öğrenimlerini başarıyla tamamlayarak 
bu yıl bölümlerinden mezun olan genç 
meslektaşlarımıza Meslek Odamızı 
ve örgütlülüğümüzü tanıtarak tebrik 
etmek amacı ile 19 Haziran 2012 
günü gerçekleştirilen YTÜ Mezuniyet 
Töreni’ne katılım sağlandı.

YTÜ  Beşiktaş Yerleşkesi’nde 
düzenlenen, öğretim üyelerinin, ailelerin 
ve yeni mezun genç meslektaşlarımızın 
yoğun katılım sağladığı tören Rektör, 

İnşaat Fakültesi Dekanlığı Yöneticileri, 
Bölüm Başkanları ve öğrenciler 
tarafından yapılan konuşmaların 
ardından diploma dağıtımı ve kep atma 
töreniyle son buldu.

Bölümlerinden başarı ile mezun olan ve 
aramıza katılan tüm meslektaşlarımızı 
tebrik eder, meslek yaşantıları boyunca 
karşılaşacakları her türlü sorunu birlikte 
göğüslemek, üzerimize düşen tüm 
mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızı 
eksiksiz yerine getirebilmek adına; bilimi 

ve tekniği toplum yararına yürütmeyi 
amaç edinmiş Meslek Odalarına üye 
olmaya ve örgütlülüğümüze katılmaya ve 
sahip çıkmaya davet ediyoruz.

YTÜ’de Mezuniyet Töreni

İstanbul Teknik Üniversitesi Mezuniyet Töreni

İstanbul Teknik Üniversitesi Mezuniyet 
Töreni 28-29 Haziran 2012 tarihlerinde 
İTÜ Maslak Yerleşkesi’nde, yeni 
mezunların, öğretim üyelerinin 
ve ailelerinin geniş katılımıyla 

gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarıyla 
başlayan Mezuniyet Töreni’nde 
üniversite genelinde ve bölümleri 
özelinde dereceye giren öğrencilere çeşitli 
hediyeler ve plaketler sunuldu.

Konuşmaların ve plaket töreninin 
ardından bölümlerinden başarı 
ile mezun olan ve aramıza katılan 
meslektaşlarımız diplomalarını aldılar. 
Toplu kep atma töreni ile son bulan 
İTÜ Mezuniyet Töreni’nde, Şubemiz 
de mezun meslektaşlarımıza Şubemizi 
tanıtan çeşitli dokümanlar ve hediyeler 

sunarak, genç meslektaşlarımızın gerek 
mezuniyetleriyle meslek camiamıza 
attıkları ilk adımı kutladı, gerekse tüm 
meslektaşlarımızı örgütlülüğümüze sahip 
çıkmaya ve kayıt olmaya davet etti.

Bölümlerini başarıyla bitiren ve aramıza 
katılan değerli genç meslektaşlarımızı 
bir kez daha en içten dileklerimizle 
kutlar, meslek yaşantıları süresince 
birlikte üretmenin ve sorunlarımızı 
birlikte çözümlemenin yolunun 
örgütlülüğümüze sahip çıkmaktan 
geçtiğini bir kez daha belirtmek isteriz.

1 Eylül Dünya Barış Günü ve Kadıköy Mitingindeydik
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde İstanbul 
Kadıköy’de barış mitingi gerçekleştirildi. 
Mitingde DİSK, KESK, TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 
İstanbul Tabip Odası gibi sendika ve 
Meslek Odaları ile birçok siyasi parti 
ve demokratik kitle örgütü de yer aldı. 
Mitinge işten çıkartılan THY işçileri ile 
HEY Tekstil işçileri de katıldılar.

Kadıköy meydanında yapılan miting 
için saat 12:00’de Haydarpaşa Tepe 
Nautilus ve Numune Hastanesi önünden 
başlayan yürüyüşte, yola büyük harfl erle 
“BARIŞ” yazıldı. TMMOB İstanbul İl 

Koordinasyon Kurulu’nun da yer aldığı, 
binlerce kişinin oluşturduğu kortejde 
çeşitli sloganlarla gerçekleşen yürüyüşün 
ardından Kadıköy Meydanı’nda 
miting başlatıldı. Mitinge katılan 
Meslek Odaları, siyasi parti ve kitle 
örgütlerinden temsilciler birer konuşma 
yaptı. 

Haydarpaşa yönündeki kortejin en 
başında ise “Savaş Değil Barış, Ölüm 
Değil Yaşam” pankartı yer aldı. Mitingde 
Sanatçı Hilmi Yarayıcı, İstanbul Tabip 
Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, 
ÖDP İstanbul İl Başkanı Avni 

Gündoğan, Halkevleri Genel Başkanı 
Oya Ersoy, BDP İstanbul milletvekili 
Sırrı Süreyya Önder, BDP Eşbaşkanı 
Selahattin Demirtaş birer konuşma 
yaptılar.
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Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından, 1979 yılında 
mühendis, mimar ve şehir plancıların 
ekonomik ve demokratik talepleri 
doğrultusunda bir günlük iş 
bırakmasının yıl dönümünde  
“Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize 
Sahip Çıkıyoruz”sloganıyla 19 Eylül 
2012 Çarşamba günü meşaleli yürüyüş 
ve basın açıklaması yapıldı.

Şubemiz üye ve yöneticilerinin de 
katıldığı TMMOB Dayanışma Günü 
yürüyüşü için saat 19:30’da Galatasaray 
Meydanı’nda buluşan TMMOB’a bağlı 
Odalardan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları, meşalelerle ve sloganlarla 
Taksim Meydanı’na yürüdü. Burada 
basın açıklaması TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Sekreteri Süleyman 
Solmaz tarafından okundu.

17 Ağustos Büyük Marmara Depremini Unutmadık!
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 
13. yıl dönümünde TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu olarak 16 Ağustos 
2012 Perşembe akşam saat 20:00’de 
“Galatasaray’dan Taksim’e Meşaleli 
Yürüyüş” gerçekleştirildi. Yürüyüşte 
sık sık “17 Ağustos’u unutmadık, 
unutturmayacağız” ve “Depremi 
Unutma Unutturma” sloganları 
atıldı. Taksim Meydanı’nda İKK 
Sekreteri Süleyman Solmaz tarafından 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
yaptığı açıklama okundu. Depremde 
kaybettiğimiz onbinlerce canı andığımız 
eylemde kentsel dönüşüm mağdurları da 
yer aldılar.

Geleneksel  YTÜ Arazi Pikniği Düzenlendi

Öğrencilerin yoğun ve yorucu geçen 
arazi çalışmaları sırasında Şubemiz 
tarafından her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ve bölüm akademik kadrosu,  
bölüm öğrencileri ve Şubemiz arasındaki 
ilişkileri geliştirmeyi hedefl eyen arazi 
pikniklerimizden bir diğeri 3 Temmuz 
2012 tarihinde YTÜ Davutpaşa 
Yerleşkesi’nde geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları, Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım 

ve Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Halil Erkaya tarafından yapılan 
etkinliğimize, bölüm öğretim görevlileri, 
bölüm çalışanları ve bölüm öğrencileri 
yoğun katılım gerçekleştirdi.

Pikniğimizin verimli geçmesinde 
büyük emeği olan başta YTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü’ne, bölüm 
çalışanlarına ve değerli öğrenci 
komisyonu üyelerimize en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.
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İTÜ ve YTÜ Bölüm 
Öğrenci Kayıtları

4 Eylül 2012 tarihinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği ile 
5 Eylül 2012 tarihinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümleri’ne ilk adımlarını atan genç 
meslektaş adaylarımıza ulaşmak, onlara 
mesleğimizi, Odamızı ve Şube Öğrenci 
Komisyonumuzu tanıtarak, Öğrenci 
Komisyonumuzun çalışmalarını aktarıp, 
Şubemizce yürütülen çeşitli faaliyetlere 

katmak amacıyla tanıtım masaları açıldı. 
Harita Mühendisliği ve Geomatik 
Mühendisliği Bölümleri’ni kazanan 
yeni meslektaş adaylarımızı en içten 
dileklerimizle kutlar, Odamız örgütsel 
süreçlerinde aktif olarak yer alacaklarına 
olan inancımızla eğitim-öğretim 
hayatları boyunca birlikte üretmenin, 
paylaşmanın ve dayanışmanın yolumuzu 
aydınlatması dileğiyle başarılar dileriz.

4+4+4 Eğitim Sistemi’ni Protesto
4+4+4 Eğitim Sistemi’ne karşı veliler, 
eğitimciler, sanatçılar, demokratik kitle 
örgütleri, emek ve meslek örgütleri, 
gazetecilerin katılımıyla Taksim 
Meydanı’nda 5 Eylül 2012 Çarşamba 
günü yürüyüş ve basın açıklaması 
yapıldı. 

Taksim Meydanı’nda toplanılmasının 
ardından Şubemiz üye ve yöneticilerinin 
de içinde yer aldığı katılımcılar 4+4+4 
Eğitim Sistemi’ne karşı sloganlarla, 
ıslıklarla, protestolarla Galatasaray 
Meydanı’na kadar yürüyüş ve 
oturma eylemi yaptılar. Galatasaray 
Meydanı’nda basın açıklaması, Mimarlar 
Odası Büyükkent Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi ve aynı zamanda da 
öğrenci velisi Hüseyin Kargın tarafından 
okundu.

Eğitim-Sen’in çağrısıyla 15 Eylül 2012 
Cumartesi günü düzenlenen, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin de destek 

verdiği mitingde, “eşit, parasız, bilimsel, 
nitelikli eğitim” talepleri dile getirildi. 
Şubemiz tarafından da katılım sağlanan 
miting için sabah saatlerinden itibaren 
Ankara Garı’nda toplanan binlerce kişi  
sloganlarla Sıhhiye Meydanı’na yürüdü.

Eğitim-Sen Başkanı Ünsal Yıldız ve 
KESK Başkanı Lami Özgen’in birer 
konuşma yaptığı miting Moğollar 
konseriyle sona erdi.

Odamız İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Selçuk Savcı’ya Destek 
Ziyareti

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yıldırım, Şube Sekreteri Alişan Çalcalı 
ve Şube Saymanı Ali Hasan Bakır 26 
Ağustos 2012 tarihinde Selçuk Savcı’yı 
“gözetim altında” olduğu İzmir’deki 
evinde ziyaret ettiler. “Gözetim altında” 
tutulma durumunun son bulması ve 
Selçuk Savcı’nın biran önce özgürlüğüne 
kavuşarak, aktif görevine geri dönmesi 
temennisinde bulunuldu.
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Kartondan Tekneler Yarışı
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından bu yıl 5. si düzenlenen 
Kartondan Tekneler Yarışması, 1 
Temmuz Pazar günü gerçekleşti. 

TMMOB İzmir İKK tarafından 
düzenlenen 5. Kartondan Tekneler 
Yarışması, öğle saatlerinde Alsancak 
Cumhuriyet Meydanı’nda yarışma 
katılımcılarının tekne yapım 
çalışmalarıyla başladı. Bu yıl yarışmaya 
TMMOB İzmir İKK bileşeni Odaların 
yanı sıra etkinliğin gerçekleşmesine 
katkıda bulunan Konak Belediyesi 
ve İzmir Liman Başkanlığı takımları 
da katıldı. Şubemizin de katıldığı 
yarışmada, Şubemiz takımı tarafından 
“ADALET” vurgusu yapıldı. Her yıl 

yanımızda olan ve destekleriyle bize 
güç veren Şube Başkanımız S. Selçuk 
Savcı’nın tutukluluğunun devam  ettiği 
günlere isabet eden bu etkinlikte, diğer 
Meslek Odaları’nın ve vatandaşların 
Odamız standına destekleri yoğun oldu. 

Yarışmada ödül alan takımlar:

 • Yarışma birincisi: Gemi Mühendisleri Odası
 • Yarışma ikincisi: Orman Mühendisleri Odası
 • Yarışma üçüncüsü: Çevre Mühendisleri Odası
 • Titanik Ödülü: Gemi Makinaları Mühendisleri Odası
 • En İyi Kostüm Ödülü: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
 • Prof. Dr. Yücel Odabaşı En İyi Tasarım Ödülü: Gıda Mühendisleri Odası
 • Mavi Bayrak Ödülü: Çevre Mühendisleri Odası
 • Tahsin Vergin Centilmenlik Ödülü:  İnşaat Mühendisleri Odası, Makina 

Mühendisleri Odası

Sivas Katliamının 
Yıldönümü 

Sivas Katliamı’nın 19. yılında İzmir’de 
kitlesel bir yürüyüş düzenlenirken, 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
da yürüyüşe katıldı. 

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayıp 
Konak Eski Sümerbank önünde sona 
eren yürüyüşe, yaklaşık 3 bin kişi katıldı.  
Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüş, 
Konak Eski Sümerbank önüne kadar 
devam etti.

Şube Başkanımız’ın da Aralarında Olduğu Tutuklulara Destek 

Şube Başkanımız S. Selçuk Savcı ile 
aralarında sendika ve Meslek Odası 

üyelerinin de bulunduğu İzmir 
Büyükşehir Belediyesi çalışanı ve 
yöneticilerinin yargılandığı davanın 
5 Temmuz Perşembe günü görülecek 
duruşması öncesinde TMMOB, KESK 
ve DİSK tarafından dayanışma amaçlı 
bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklaması öncesinde üyelerimizin 
de katılımı ile, Konak Eski Sümerbank 
önünde toplanan TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu, KESK İzmir 

Şubeler Platformu ve DİSK Ege Bölge 
Temsilciliği üyeleri, sloganlarla İzmir 
Büyükşehir Belediyesi önüne kadar 
yürüdü. “Milyonlar Adalet İstiyor” 
pankartının taşındığı yürüyüşün 
ardından kurumlar adına basın 
açıklamasını TMMOB İzmir İKK 
Sekreteri Ferdan Çiftçi yaptı. 
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TMMOB’den, İzmir Büyükşehir Belediyesine Yanlıştan Dönün Çağrısı
TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu, düzenlediği basın toplantısıyla 
yapı denetiminde kamusal denetimin 
ortadan kaldırılmasına ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin de bu 
doğrultuda hareket etmesine tepki 
gösterdi. 

Açıklamasında, 3 Nisan 2012 
tarihinde Bürokrasinin Azaltılması ve 
İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik, 
Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı 
ve ilgili  Kuruluşlar ve Üniversitelere 
ait 84 adet yönetmelikte değişiklik 
yapıldığını hatırlatan Çiftçi, “Değişiklik 
yapılan yönetmeliklerin arasında 
bina yapım ve denetim süreçlerini 
ilgilendiren Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği ile Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği çok dikkat çekmektedir. 
Bu değişikliğin ardından 14 Nisan’da 
bu iki yönetmelikte alelacele bir ikinci 
bir değişiklik daha gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan ikinci değişiklikten torba 
yasalarda olduğu gibi asıl hedefin bu iki 
yönetmelik maddelerinde gizli olduğu, 
diğer değişikliklerin bu iki yönetmelikte 
yapılan değişiklikleri gizlemek amaçlı 
kullanıldığı ortaya çıkmıştır” şeklinde 
konuştu. Değişikliklere bakıldığında asıl 
amacın yapı üretim sürecindeki meslek 
odalarının yapmış olduğu kamusal 
denetimin kaldırılması olduğunun çok 
net görüldüğünü ifade eden Çiftçi, 
“Yapılan bu mevzuat değişiklikleri 
ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 25 Nisan 2012 
tarihli Genelge ile Meslek Odaları yapı 
denetiminden uzaklaştırılmış, belediye 
bürokratları ve Meslek Odaları tehdit 
edilmeye başlanmıştır” dedi. 

Süreç devam ederken Başta İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz 
Kocaoğlu olmak üzere diğer belediye 

başkanları, Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Üyeleri ve İzmir Milletvekillerine 
konunun öneminin ve Odaların bu 
sürecin dışında bırakılmasının yaratacağı 
sıkıntıların anlatıldığını belirten Çiftçi, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak tüm bu çabalarımız karşılığını ne 
yazık ki bulamamış ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Meclisinin Temmuz 
toplantısında kabul edilen ‘İzmir 
Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ 
ile TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları 
yalnız bırakılmış, kuralsız yapılaşma 
ve rantın önü açılmıştır. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclisi 
hükümetin dayattığı halktan yana 
olmayan, halkın sağlıklı ve güvenli 
yapılarda oturma hakkını elinden alan 
politikalara teslim olmuştur. İzmirli 
belediyelerle Meslek Odalarının her 
türlü siyasi baskıya rağmen 1970’lerden 
bugünlere kurumsallaştırarak geliştirmiş 
olduğu kamusal denetim ortadan 
kaldırılmıştır. Bu değişikliklerle kazanan 
İzmir halkı değil yıllardır sürdürülen 
kamusal denetimden rahatsız olan rant 
çevreleridir. 

Burada bir taraftan halkın sağlıklı 
ve güvenli barınma hakkı elinden 
alınırken, bir yandan da 58 yıldır 
onurla mesleki demokratik kitle örgütü 
olmanın sorumluluklarını yerine getiren 
TMMOB ve bağlı Odalarının üyeyle 
bağını kesmek ve muhalefet olarak 
görülen TMMOB’yi zayıfl atmak gibi bir 
hedefin olduğu da çok açıktır.

Çağdaş demokrasilerde, aklın ve bilimin 
rehberliğinde karar süreçlerine toplumsal 
kesimlerin katılımı benimsenmekte, 
kentleşme ve yapılaşma politikalarında 
mesleki, bilimsel temelde meslek 
kuruluşları ile kapsamlı ve uzun soluklu 

programlar uygulanmaktadır. Kentlilerin 
yaşam kalitesine katkıda bulunacak 
planlı, güvenli ve sağlıklı kentleşmeyi 
sağlayabilecek en önemli demokratik 
araçlardan biri de katılımcılık ilkesidir. 
Yerel yönetimlere rehber niteliğinde 
yayınlanan Avrupa Kentsel Şartı’nın 
da tavsiyesi olan sosyal demokrat 
belediyeciliğin temel ilkesi de budur. 
Mimarlar, mühendisler, şehir plancıları 
ve onların üyesi oldukları kamu kurumu 
niteliğindeki Meslek Odaları güvenli, 
sağlıklı kentsel gelişmenin vazgeçilemez 
aktörleridir.
 
Ne yazık ki özetle belirttiğimiz ilkeler 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği değişikliğinde göz ardı 
edilmiş ve Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği’ne bağlı mühendis, 
mimar ve şehir plancıları Odaları ile 
İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin 
işbirliğini öngören ve uzun yıllardır 
İzmir’de örnek bir şekilde başarı ile 
uygulanmakta olan mevcut yönetmelik 
içeriği değiştirilerek rantın ve kuralsız 
yapılaşmanın önü açılmıştır. Başta İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere 
tüm meclis üyelerimizi bu yanlışlarından 
dönmeye, sosyal demokrat belediyeciliğin 
gereğini yapmaya çağırıyoruz.”

Yapı denetiminin kamusal bir 
denetim olduğunu ve TMMOB’nin 
bu denetimin piyasalaştırılarak 
müteahhitlerin insafına bırakılmasına 
asla göz yummayacağını vurgulayan 
Çiftçi, “TMMOB, yerel yönetimin, 
Meslek Odalarının, halkın yok sayıldığı, 
siyasi ranttan başka amacı olmayan, 
kamu malının çarçur edildiği plansız, 
programsız, gecekondu statüsünde, ‘ben 
yaptım oldu’ mantığıyla yapılan plan ve 
projelerle kentin talan edilmesine izin 
vermeyecektir” diye konuştu.

1 Eylül Dünya Barış Günü
TMMOB İzmir İKK, KESK İzmir 
Şubeler Platformu ve DİSK Ege Bölge 
Temsilciliği tarafından 1 Eylül Dünya 

Barış Günü’ne ilişkin olarak 31 Ağustos 
2012 tarihinde basın açıklaması 
gerçekleştirildi. SES İzmir Şubesi’nde 
düzenlenen basın toplantısında kurumlar 
adına ortak basın açıklamasını TMMOB 

İzmir İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi 
okudu. Açıklamada; barış için, kardeşlik 
ve özgürce yaşamak için şimdi daha fazla 
mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.
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Katillerin Salınmasına Tepki 
İzmir’de TMMOB, KESK ve DİSK’in çağrısıyla, 12 Eylül döneminde 
işlenen çeşitli cinayetlerin faillerinin 3. Yargı Paketi ile salıverilmelerini 
protesto amaçlı bir yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

12 Eylül Devam Ediyor  
TMMOB, KESK ve DİSK, 12 Eylül 1980 darbesinin 32. yıldönümünde İzmir’de 
sokağa çıkarak “12 Eylül devam ediyor” dedi. 

Konak YKM önünde toplanan TMMOB, KESK, DİSK ve çeşitli parti ve demokratik 
kitle örgütü üyeleri sloganlarla AKP İzmir İl Başkanlığı’na yürüdü. AKP önünde basın 
açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi okudu. 

Dayanışma Günü 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu bileşenleri, TMMOB tarihinde 
önemli bir yere sahip olan 19 Eylül 
1979 bir günlük iş bırakma eyleminin 
yıldönümüne denk gelen “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü”nde sokağa çıktı.

“Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize 
Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla Alsancak 

Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde 
toplanan TMMOB İzmir İKK 
bileşenleri, sloganlarla cadde boyunca 
bir meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. 
Yürüyüşün ardından TMMOB İzmir 
İKK Dönem Sekreteri Ferdan Çiftçi 
tarafından bir açıklama yapıldı. 

İzmir Milletvekilleri İle Buluşma
TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu bileşeni Odalar, CHP 
İzmir milletvekilleri ile bir toplantı 
gerçekleştirdi.

CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan gelen 
taleple Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde düzenlenen toplantıya 
CHP İzmir milletvekillerinin yanı 

sıra TMMOB’a bağlı Odaların İzmir 
Şubelerinden temsilciler katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri 
Ferdan Çiftçi, 1 Ekim’de başlayacak 
yeni yasama dönemi öncesinde böyle 
bir toplantının yapılıyor olmasını 
önemsediklerini ifade etti. 

4+4+4 Gerici – Piyasacı Eğitime Karşı Eylem 
4+4+4 Sistemi’ne karşı 11 Eylül 2012 tarihinde Basmane Meydanı’nda 
KESK, DİSK, TMMOB üyeleri buluştu.TMMOB İzmir İKK ve bağlı 
Odaların üyelerinin de katıldığı eylem Konak Meydanı’nda yapılan basın 
açıklamasıyla son buldu. 
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Şubemiz yürütücülüğünde 25 Ağustos–2 
Eylül tarihleri arasında Dikili’de  “neden 
nasıl kime adalet” teması ile yapılan yaz 
eğitim kampına harita mühendisliği 
ve çeşitli mühendislik dalı öğrencileri, 
Genel Merkez ve Şube yöneticileri, 
TMMOB yöneticileri, akademisyenler, 
milletvekilleri, HKMO Denetleme 
Kurulu üyeleri, HKMO Onur Kurulu 
üyeleri ve yerel yöneticiler katıldı.

Geleneksel hale gelen ve TMMOB’ne 
bağlı diğer Odaların da yapmaya 
başladığı kamplara birçok yönüyle örnek 
olan kampımız sonucunda birlikte 
yaşamayı, birlikte üretmeyi-birlikte 
paylaşmayı öğrendiğimiz, aramızdaki 
bağı güçlendirdiğimiz ve yarattığı 
sonuçlarla birçok yere etki etmesi gibi 
yönleriyle de gerekliliğini ve anlamını 
göstermeye devam ediyor.

Bu yıl “Adalet” teması temel alınarak, 
Resim, Sinema, Müzik, Halk Oyunları, 
Tiyatro, Şiir, Karikatür ve Kamp 
Gazete Atölyelerinde öğrencilerimiz 
yeteneklerini sergileme imkanı buldular.

Kampımızın 1. gününde öğrencilerimiz 
çeşitli şehirlerden kamp alanına ulaştı. 
Kampımızın ilk gününde öğrenciler 
tanışma ve kampa alışma fırsatı buldu. 
Açılış konuşmalarını sırasıyla HKMO 
İzmir Şube Başkanı Selçuk Savcı 
(11 Ekimde yapılacak duruşmaya 
kadar ev hapsinde olduğundan 
internet üzerinden canlı bağlantı ile 
gerçekleştirildi.), HKMO İzmir Şube 
2. Başkanı Servet Alabalık, HKMO 
İstanbul Şube Başkanı Mehmet 
Yıldırım, HKMO 17. Dönem Oda 

Başkanı Arif Delikanlı, HKMO 
Genel Başkanı Ertuğrul Candaş 
gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne yapılan operasyon 
kapsamında ev hapsinde tutulan 
HKMO İzmir Şube Başkanı Selçuk 
Savcı internet üzerinden öğrencileri 
selamladı. “Kendimizi özgürleştirmek 
istiyorsak düşüncelerimizi açıklamaktan 
korkmamalıyız.” diyen Selçuk Savcı 
bugün baskı uygulayanları tarihin 
lanetleyeceğini söyledi. HKMO 
İzmir Şube 2. Başkanı Servet Alabalık 
“Adaletin olmadığı yerde insanlıktan 
ve özgürlükten bahsedilemeyeceğini” 
söyledi. Servet Alabalık’tan sonra 
sözü HKMO İstanbul Şubesi Başkanı 
Mehmet Yıldırım aldı. Mehmet 
Yıldırım kampın öneminden bahsetti. 
Son olarak sözü HKMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ertuğrul Candaş aldı. 
HKMO’nun gerçekleştirdiği kampların 
öneminden ve Türkiyenin içinde 
bulunduğu adaletsizlikten bahsetti. 
Açılış konuşmalarının ardından Yaz 
Eğitim Kampı Film Gösterimi, Kamp 
Bilgilendirme ve Atölye Çalışmaları 
Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi ve 
kamp ateşi yakıldı.

Kampımızın 2. gününde sabah sporu 
ve kahvaltının ardından “Adalet 
Kavramının Tarihsel Yolculuğu-Adalet 
Algısı” başlıklı panelde Gazi Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk 

Candansayar öğrencilerle karşılıklı-
diyalog şeklinde adalet kavramını 
çeşitli örnekler vererek sorguladı. 
Candansayar saldırganlık  ve şiddetin 
eşitliği örtmenin bir aracı olduğunu 
belirtti. Eşitlik ve özgürlük olmadan 
adaletin olamayacağını vurguladı. Öğle 
yemeğinden sonra GPS eğitimi verildi. 
GPS eğitiminden sonra oryantiring 
yarışması yapıldı. Akşamda Sinop’ta 
yapılmak istenen Termik Santrale karşı 
Gerze halkının direnişini ve mücadelesini 
anlatan “Nefes Olmayınca’’ belgesel 
gösterimi yapıldı.

Kampımızın 3. gününde sabah sporu 
ve kahvaltının ardından “Yargı ve 
Adalet” başlıklı 2. oturum yapıldı. 
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Özkan Yücel Türkiye’deki adalet 
kavramındaki çarpıklıkları ve yargıdaki 
bozuklukları anlattı. Öğleden sonra 
“Doğa ve Adalet” başlıklı 3. oturum 
gerçekleştirildi. Elektrik Mühendisleri 
Odası 2. Başkanı Neriman Uslu, 
Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme 
Kurulu Üyesi Kamile Kaya ve Yeşil 
Gebze Platformu sözcüsü Şengül Şahin 
konuşmacı olarak katıldı. Konuklar 
Türkiye’deki kapitalist uygulamaların 
enerji politikalarında belirleyici 
olduğunu ve bu politikaların çevreye 
etkilerinin olumsuzluklarını anlattı. 
Akşam yemeğinin ardından “Entelköy 
Efeköy’e Karşı” isimli film izlendi.

11. Yaz Eğitim Kampımız
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Kampımızın 4. gününde ÖDP Eş 
Başkanı Alper Taş, Halkevleri eski Genel 
Başkanı İlknur Birol, CHP Ankara 
Milletvekili Gökhan Günaydın’ın 
konuk olarak katıldığı “Siyaset ve 
Adalet” konulu panel yapıldı. Panelde 
güncel politik sorunlar-siyasetin 
adaleti konuşuldu. Öğleden sonra 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve HKMO Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş’ın eşliğinde 
“Örgütlenme ve Adalet” başlıklı 5. 
oturum gerçekleştirildi.

Kampımızın 5. günü sabahı öğrenciler 
Soma Maden İşletmeleri Teknik 
Gezisine katıldı. Yapılan teknik gezide 
Maden ocakları, çalışma koşulları vb. 
deneyimlerde bulunuldu. Teknik gezinin 
ardından “Güncel Sorunlar” başlıklı 
6. oturum gerçekleştirildi. Oturuma 
konuşmacı olarak CHP İstanbul 
Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP  İzmir 
Milletvekili Mustafa Moroğlu katıldı. 

Oturum ardından öğrenciler atölye 
çalışmalarına ve spor turnuvalarına 
devam ettiler.

Kampımızın 6. günü sabah sporu ve 
kahvaltının ardından atölye çalışmaları 
ve spor turnuvaları ile devam edildi. 
“Temel Haklar ve Adalet” başlıklı 7. 
oturuma konuşmacı olarak KESK İzmir 
Şubeler platformu dönem sözcüsü 
Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir Şube 
Başkanı Veli Atanur, Eğitim-SEN İzmir 
1 nolu Şube Başkanı Abdullah Tunalı 
katıldı. Konuşmacılar sağlık ve eğitim 
politikalarındaki çarpıklıkları anlattılar. 
Akşam ise tiyatro oyuncusu Zafer 
Diper’in katıldığı “Sanat ve Adalet” 
başlıklı 8. oturum gerçekleştirildi. Akşam 
kamp ateşi etrafında toplanan öğrenciler 
hep birlikte çeşitli şarkılar ve türküler 
söyleyerek günü sona erdirdi.

Kampımızın 7. gününde sabah 
sporu ve kahvaltının ardından 
“Medya ve Adalet” başlıklı 9. oturum 
gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak 
Radikal gazetesinden İsmail Saymaz 
katıldı. Medya, siyaset, iktidar ve 
muhalefet konuları üzerine tespitlerde 
bulundu. Öğleden sonra ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Koordinatörü Muhittin 
Selvitopu, TMMOB Yönetim Kurulu 
üyesi A. Fahri Özten, HKMO Eski 
Başkanı Hüseyin Ülkü ve Namık 
Gazioğlu’nun konuşmacı olarak 
katıldığı “Mülkiyet ve Adalet” 
başlıklı 10. oturum gerçekleştirildi. 
Oturumlar sonrası atölye çalışmaları 
ve spor turnuvaları düzenlendi. Aynı 
günün akşamı HKMO Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu tarafından 
“HKMO Gençlik Komisyonu 
Sunumu” gerçekleştirildi.

Kampın 8. günü sabah sporu ve 
kahvaltının ardından “Eğitim ve Adalet” 
başlıklı 11. oturum gerçekleştirildi. 
Prof. Dr. Aziz Konukman ve Harita 
Mühendisliği öğrencisi Volkan 
Bilgin’in konuşmacı olduğu panelde, 
eğitim, üniversitedeki işleyiş, sorunlar 
ve mücadele yönetemleri konuşuldu. 
Panelin ardından atölye çalışmaları 
ve spor turnuvalarının finalinin 
gerçekleştiği kampta, gece ayrılık yemeği 
düzenlendi. 1 hafta boyunca yoğun 
geçen programa karşın atölyelerde 
yaptıkları çalışmalarla hazırladıkları 
gösterilerini sergileyen öğrencilere daha 
sonra katılım belgeleri dağıltıldı ve 
spor turnuvalarında başarı gösterenlere 
ödülleri verildi.

Kampın son günü sabah sporu ve 
kahvaltının ardından çadırlar toplandı, 
çevre temizliği yapıldı ve bir sonraki 
kampta buluşmak üzere kamp kapanışı 
gerçekleştirildi.

Katılımlarıyla kampa verdikleri 
desteklerinden dolayı bilim insanlarına, 
gazetecilere, sanatçılara, yerel 
yöneticilere, milletvekillerine, öğrencilere 
ve misafirlerimize teşekkür ederiz.
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SHKMMB 
İle İstişare Toplantısı

Konya Şube Geleneksel 
Yemeğimiz

Şubemizde Bayramlaşma

SHKMMB ile Haziran-Temmuz-Ağustos ayları 
içerisinde Şube binamızda dört kez istişare toplantısi 
yapılmış, Kadastro İşleri ve Teknik Uygulama 
Sorumluluğu hakkında görüş alışverişinde 
bulunulmuş ve toplantı sonlarında hazırlanan 
Şubemiz görüşleri ilgili makamlara iletilmiştir. 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şube 
yemeğimiz bu yıl 03 Ağustos 2012 tarihinde 
Öncü Sosyal Tesisleri’nde düzenlenmiştir. 

Geleneksel yemeğimize TMMOB’a bağlı Oda 
temsilcileri, ulusal ve yerel basın mensuplarından 
oluşan çok sayıda davetli katılmışlardır.

Yemekte Şube Başkanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız 
da kısa bir konuşma yaparak böyle günlerin 
birlik, beraberlik ve dayanışma örneği olduğu 
hususuna deyinmiş ve tüm katılımcılara teşekkür 
etmişlerdir.

Düzenlenen yemeğe çok sayıda Odamız üyesi 
katılmışlardır.

Ramazan Bayramı münasebetiyle 22 Ağustos 
2012 tarihinde Şube Hizmet Binamızda 
Üyelerimizin geniş katılımıyla bayramlaşma 
programı gerçekleştirilmiştir. Bayramlaşmaya 
katılan üyelerimize şubemizce şeker ikram 
edilmiştir.
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Turup Çöp Olmasın! 

Şube olarak Trabzon’un önemli 
sorunlarından biri olan katı atık 
depolama alanları için uygun yer 
belirlenmesi konusunda önemli 
çalışmalar yaptık. Akademik çalışmalarla 
desteklediğimiz projelerimizi İl 
Koordinasyon Kurulu’nda detaylı 
olarak sunduk. Yapılan çalışmalarımızı 
Trabzon’da yerel basınla da paylaştık. 
İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 
çalışmalarımız referans alınarak yapılan 
açıklama aşağıdadır.

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon 
Kurulu’ndan Araklı Turup Çöp 
Depolama Alanına Tepki!

Trabzon ilinde katı atıklardan 
kaynaklanan çevre kirliliğini önlemek 
amacıyla Mülga Çevre ve Orman 
Bakanlığı bünyesinde Trabzon ve Rize 
illerinde katı atıklardan kaynaklanan 
su ve toprak kirliliğinin önüne 
geçebilmek amacıyla bir çalışma 
başlatılmış ve 1997 yılı itibariyle nihai 
rapor sonuçlandırılmıştır. Bu çalışma 
kapsamında, Trabzon ve Rize illeri için 
günümüze kadar süre gelen Katı Atık 
Yönetim Sistemi araştırılmış, bunu 
takiben gelecek 10 yıl için planlanan 
proje süresi boyunca atık bertaraf 
stratejileri geliştirilmiştir. Bu proje 
kapsamında düzenli depolama yer 
seçim çalışmaları yapılmış ve Sürmene 
Çamburnu-Kutlular’da eski maden 
sahasının Trabzon ve Rize için en uygun 
depolama alanı olduğu, Araklı İlçesi’nde 

bulunan bir sahanın da Kutlular’dan 
sonra en uygun alan olduğu sonucuna 
varılmıştır. Proje kapsamında, 428 
ton/gün kapasiteli düzenli depolama 
sahası, 120 m3/gün kapasiteli sızıntı 
suyu arıtma tesisi, 75 kg/saat kapasiteli 
tıbbi atık sterilizasyon ünitesi ve 2 adet 
transfer istasyonu yapılması planlanmış 
ve düzenli depolama işlemine ise 2007 
yılında başlanmıştır” denildi.

Projeler Hatalıydı

Gerek 1997 yılında gerekse 2004 yılında 
tamamlanarak nihai raporları sunulan 
projeler incelendiğinde, alternatif düzenli 
depolama alanlarında jeolojik-jeoteknik 
çalışmaların eksikliğinin dikkat çekildiği 
açıklamada “Raporlarda ön görülen 
alternatif düzenli depolama sahalarının 
(Sürmene ve Araklı) hidrojeolojik, 
jeolojik ve jeofizik açıdan “iyi”, maliyet 
ve mühendislik açısından “orta” nitelikte 
olduğu belirtilse de, sahanın düzenli 
depolamaya uygun hale getirilmesi 
sırasında karşılaşılacak yeraltı suyu 
ve heyelan problemleri hakkında 
bilgilerin mevcut olmaması önerilen 
düzenli depolama sahasının bu kriterler 
açısından hatalı değerlendirildiğini 
ortaya koymaktadır. Bu durum 2012 yılı 
itibariyle kendini göstermiştir. Mevcut 
sahanın ancak birkaç yıl depolama 
ömrü kalmıştır. Bununla birlikte 120 
m3/gün kapasiteli sızıntı suyu arıtma 
tesisi planlanmasına rağmen, düzenli 
depolama işleminde katı atıkların 

atmosferik şartlardan etkilenmesini 
minimuma indirgeyecek bariyer 
sistemlerinin uygulanmaması günde 120 
m3 ten fazla sızıntı suyunun oluşmasına 
neden olmuştur. Bu durum yer altı ve 
yüzey suyu kirlenmesi olarak karşımıza 
çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıkça Onaylı Turizm Merkezi 
Çöp Sahası Yapılıyor

Katı atık depolama alanı olarak seçilen 
saha ve etkileşim alanının turizm alanı 
olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler 
kullanıldı:

“Seçilen sahanın Araklı İlçesine 
yakınlığı, barındırdığı bitki dokusunun 
oluşturduğu peyzaj ve gölge unsuru, 
sahip olduğu manzara bütünlüğü ve 
Karadeniz Bölgesi koşullarında az 
rastlanabilecek düşük eğimli topografik 
yapısı ile insanların piknik faaliyetlerini 
yapabilecekleri ideal bir mesire 
yeri niteliği taşımaktadır. Bu bölge 
08.12.2006 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararı ile turizm alanı olarak ilan edilmiş 
ve bu bölgede yapılacak her türlü 
yapılaşma Turizm Bakanlığının iznine 
tabidir. Diğer taraftan Kültür ve Turizm 
Bakanlığının 22.04.2010 tarih ve 85620 
sayılı yazısı ile yapılması düşünülen 
çöp sahasının turizm bölgesi olduğu 
ve turizm faaliyetlerini olumsuz yönde 
etkileyeceği yönündeki yazısı da göz ardı 
edilmektedir. Tüm kamu yatırımlarının 
adeta üst ölçekteki yasal dayanağı 
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olan Çevre Düzeni Planında;  Turizm 
alanları öncelikli olarak özel proje alanları 
belirlenmiş, bu bölgelerde detaylı analizler 
gerçekleştirildikten sonra yörenin doğal, 
kültürel, mimari dokusuna uygun olarak, 
ekolojik kaynakları tahrip etmeyecek, 
bütüncül, mekansal ve stratejik planlama 
çalışması yapılacaktır’ hükmü verilmiştir. 

Yukarıdaki plan hükmüne aykırı olarak 
üretilecek bu uygulama şayet hayata 

geçirilecek olursa yasal dayanaktan yoksun 
bir karar niteliğinde olacağı açıktır. 
1980’li yıllarda çeşitli yerli ve yabancı 
türlerle “Atatürk Ormanı” adı altında 
ağaçlandırılan alan, küçük bir botanik 
bahçesi görünümündedir. Barındırdığı 
farklı türlerle bilimsel çalışmalara, tesis 
edilen 140 dönümlük tohum bahçesi 
ve 170 dönümlük klon parkı ile de 
ormancılık sektörüne katkı sağlayan 
önemli bir alan konumundadır. Yapılması 

düşünülen çöp tesisinin sucul ekosistem 
üzerine de olumsuz etkileri olacağı 
açıktır. Yanbolu Deresi ve Karadere 
Deresi, nesli tükenmekte olan Karadeniz 
Alabalığı’nın üremek için tercih ettiği 
akarsulardandır. Katı atık depolama sahası 
olarak planlanan alandan gelebilecek 
zehirli sızıntı suları Yanbolu ve Karadere 
derelerini doğrudan etkileyebilecek 
bir konumdadır. Bundan dolayı çöp 
sahasının doğal alabalık stoklarına da 
olumsuz etkisinin olacağı aşikardır.”

Yeni Bir Çevre Faciası Yaşanmasın

“Yer seçim kriterlerine ve Katı Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen 
mühendislik parametrelerine dikkat 
edilmeden, Araklı İlçesi sınırları 
içerisinde belirtilen alanda yapılacak olan 
bir depolama alanı Sürmene-Kutlular 
çöp sahasında karşılaşılan çevresel 
sorunların tekrarlanacağı bir proje 
durumuna dönüşebilir niteliktedir.

Geleneksel Yemek Etkinliğimizi Büyük Bir Katılımla Gerçekleştirdik...
Trabzon’un nezih mekanlarından olan 
Cephanelik Restorant’ta, açık havada 
“Kır Bahçesinde” düzenlediğimiz yeme-
ğimize 247 davetli katıldı. Üyelerimizin 
yoğun ilgi gösterdiği yemeğimizde şube 
başkanımız Sayın Doç. Dr. Recep Ni-
şancı birlik ve beraberlik mesajları verdi. 
Üyelerimizle tek tek ilgilenen Nişancı, 
yaptığı basın açıklamasında yemeğimize 
katılan herkese çok teşekkür ettiğini, bu 

tür faaliyetleri daha sık gerçekleştirerek 
birlik beraberlik ve dayanışma bağları-
mızı daha da güçlendireceklerini söyledi. 
Bu tür faaliyetlerin güçlü Trabzon’umuza 
daha da güç katacaktır diyerek açıklama-
sını tamamlayan başkanımız, herkesin 
Ramazan Bayramını kutladı. Şube yö-
netim kurulu olarak yemeğimize katılan 
herkese teşekkürlerimizi sunarız...

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita 
Mühendisliği Bölümü’nden 1992 
yılında mezun olan harita mühendisleri, 
mezuniyetlerinin 20. yılında, 
07.09.2012 tarihinde biraraya geldi. 
Şubemizin de desteklediği organizasyona 
ülkemizin farklı illerinden gelen 26 
mühendis katıldı. Bölüm Başkanımız 
Prof. Dr. Cemal Bıyık’ın da misafir 

ettiği mühendisler, bölüm anfisinde 
biraraya gelerek anılarını tazelediler. Aynı 
zamanda kendisi de 1992 yılı mezunu 
olan Şube Başkanımız Sayın Doç. Dr. 
Recep Nişancı’nın açılış konuşmasını 
yaptığı etkinlik ikramlarla devam etti. 
Trabzonumuzun güzel yerleri gezilerek 
devam eden organizasyon, akşam yemeği 
ile son buldu.

1992 Yılı KTÜ-Harita Mühendisliği Bölümü Mezunları 20. Yıllarını Kutladı
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Trabzon’un Büyükşehir Olma Sürecinde Alınan Bazı Kararlar Serbest Mühendislik 
Faaliyetlerini Olumsuz Etkiliyor...

İçişleri Bakanlığının, büyükşehir 
olacak 13 il için aldığı “her türlü imar 
uygulaması işlemlerinde kamu menfaati 
gözetilerek valilik onayı aranması” 
kararı Trabzon’da serbest mühendislik 
faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. 
Şubemiz tarafından yapılan çalışma 
sonucu oluşturulan görüş ve öneriler 
Genel Merkezimize ve ilgili bakanlığa 
iletilmiştir. Görüş metni aşağıdaki gibidir: 

Şube Görüşümüz;

Trabzon’un da içinde bulunduğu 
Büyükşehir olacak ve sınırları değişecek 
13 ilimize yönelik İçişleri Bakanlığı’nın 
aldığı yeni idari ve ekonomik yaptırım 
kararları vatandaş-özel sektör ve ilgili 
belde belediyeleri açısından ciddi 
sorunlara ve mağduriyetlere yol açacağı 
öngörülmektedir. 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2012 
tarihinde yayınlanan genelge ile söz 
konusu bu 13 ilimizin bünyesinde yer 
alan bazı belediyelerin sahibi olduğu 
taşınmaz malları elden çıkarma ve 
belediyeleri borçlandırma yoluna gittikleri 
yönünde bakanlığa ulaşan bilgiler üzerine, 
kamu menfaati düşünülerek bir takım 
tedbirlere başvurulmuştur. Söz konusu 
genelgede “yeni bir idari düzenleme 
yapılıncaya kadar her türlü taşınmaz 
tahsisi, satışı ve kiralaması, yeni nazım 
ve uygulama imar planı yapılması, imar 
planı değişikliği ve revizyonu ile inşaat 
ruhsatı işlemleri hariç her türlü imar 
uygulaması işlemlerinde Valilik onayıyla 
yapılması zorunlu kılınmıştır.” ifadeleri yer 
almıştır. 

Büyükşehir olma yolunda hızlı adımlarla 
ilerleyen bu illerimizde geçiş sürecinde 
bazı belediyelerde yaşandığı dile getirilen 
bu olumsuz gelişmeleri hoş karşılamak 
şüphesiz mümkün değildir. Ancak, 
bu genelge ile belediyelerin kanunen 
düzenlenen birçok yetkisi elinden 

alınmakta, bu yasal haklar üzerinde 
vesayet oluşturulmaktadır. 

Genelge ile “her türlü imar uygulaması 
işlemlerinde” kamu menfaati gözetilerek 
Valilik onayının aranması öngörülmektedir. 
Burada her türlü imar uygulamasından 
anlaşılması gereken nedir? 

Bilindiği üzere imar uygulaması bütüncül 
ve parçacıl uygulamalar olmak üzere 
iki kısımda değerlendirilmektedir. 
Bütüncül uygulamalardan biri İmar 
Kanunu’nun 18. Maddesi uygulamasıdır. 
Bu uygulama ile birden çok parsel/
taşınmazın yeniden düzenlenerek 
sınırları, alanı ve konumunun değişmesi 
mümkündür. Parçacıl uygulamalar ise, 
özel mülkiyete tabi şahıs arazilerinin, 
birleştirilmesi, bir kaç parçaya ayrılması 
ya da yol-park gibi kısımlarının kamuya 
terk edilmesi işlemleridir. Nitekim 
Büyükşehir Belediye Kanunu’nda da 
ilçe belediyelerince yapılan bütüncül 
uygulamalar (İmar Kanunun’un 18. 
Madde Uygulaması) Büyükşehir onayına 
tabi tutulurken, parçacıl uygulamalar 
(ifraz-tevhid-yola terk- sınır düzeltmesi) 
ilgili ilçe belediye encümen kararı ile 
tapuya tescil edilmektedir. Oysa bu 
genelge ile kanunen tanımlanmış bu 
haklar hiçe sayılarak bu yetki Valiliklere 
devredilmiştir.

Genelge incelendiğinde burada ifade 
edilen hususlarının tamamen yetki 
aşımına yönelik talepler olduğu 
anlaşılacaktır. Henüz büyükşehir olarak 
kesinleşmemiş belediyelerin büyükşehir 
belediyelerinin bünyesinde bile 
olmayan yetkilerle donatılarak bir kontrol 
mekanizması geliştirmek genelgede 
vurgulanan belediye mülklerinin 
denetimi amacını aşkın bir durum ortaya 
koymaktadır (Bazı illerde Valilik bu 
yetkisini belediyelere devretmiş).

İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu 
genelgede büyükşehir olmak üzere olan 13 

ilimizde bazı belediyelerde, borçlandırma, 
sahibi olduğu taşınmazları -yaşanan süreci 
fırsat bilerek elden çıkarma- davranışına 
engel olmak adına kamu menfaati 
düşünülerek bütün imar uygulamalarını 
Valilik denetimi onayına sunmak 
amacını aşan bir uygulamadır. Öyleki; 
İmar Kanunu’nun 15., 16., 17. ve 18. 
Maddeleri başta olmak üzere yapılan 
imar uygulamalarının (ifraz, tevhit, yola 
terk, yoldan ihdas, 18. Md. Uygulaması 
vs.) Valilik denetimine açılması bahsi 
geçen endişelerin sonucu olamaz. Bu 
uygulamalar ile belediyelerin satış, 
tahsis veya borçlandırma gibi bir takım 
faaliyetleri uygulama şansı yoktur. Bu 
çalışmalar daha çok vatandaşlarımızın ilgi 
alanına giren uygulamalardır. Genelge ile 
aslında amacını aşarak vatandaşlarımıza 
ve harita mühendisliği özel sektörüne 
yaptırım uygulanmıştır.

Söz konusu genelgenin ilgili maddesinin;

“Büyükşehir olma sürecinde olan 13 
ilimizde belde belediyelerinin sahibi 
olduğu taşınmazlarda yapacağı her türlü 
imar uygulamaları valilik denetimine 
tabidir.”

şeklinde yeniden düzenlemesi 
vatandaşlarımızı ve Harita Mühendisliği 
sektörünü olumlu etkileyecektir.

Sonuç olarak; belediyelerin sahibi 
oldukları taşınmazların satış, kiralama 
ya da tahsisine ilişkin tedbirler kabul 
edilebilir ölçüdedir. Ancak vatandaşın 
sahibi olduğu taşınmazlara yasa ve 
yönetmeliklerin dışında ilave bir takım 
kısıtlamalar getirilmesi bürokratik 
engeller çıkarılması anlamsız bir 
uygulama olacaktır. 

Söz konusu uygulamadan ötürü 
kamuoyunu aydınlatmayı borç bilir, 
saygılar sunarız.

HKMO Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu
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Başkanımızdan Şantiye Ziyareti
Akçaabat ilçesinde tamamlanmak üzere 
olan 22/a çalışmalarının yürütüldüğü 
şantiyeye Şube Başkanımız Doç. Dr. 
Recep Nişancı tarafından ziyaret 
gerçekleştirildi. İlçede toplam 37 birimde 
yürütülen çalışmalarda yüklenici firma 
ve kadastro teşkilatı personellerinden 
çalışmalar hakkında bilgi alan Nişancı 
yaptığı değerlendirmede; 22/a 
çalışmalarının kadastro hizmetlerinin 
yürütülmesinde hız ve kalite açısından 
avantajlar sağlayacağını, önemli hukuki 
problemlerin çözümüne katkı yapacağını 
dile getirdi. Akçaabat’ın merkezini de 

içeren toplam 37 birimde yapılan bu 
çalışmada, gerek yüklenici personelinin, 
gerekse kadastro teşkilatının özverili 
çalışmasını yakinen takip ettiklerini, 
benzer bir çalışmanın Trabzon 
merkezinde de yapıldığını dile getiren 
Nişancı, bundan sonraki süreçte 22/a 
çalışmalarının artarak sürdürülmesinin 
bölgemizde önemli bir istihdam 
yaratacağına değindi. Vatandaşlarımızın 
çalışmalar hakkında olumlu geri 
dönüşlerinin olması ve dava açılan parsel 
sayısının çok düşük olması memnuniyet 
verici olmakla birlikte, bu çalışmaların 

ortofoto altlıklarla desteklenmesinin hız 
ve kaliteyi artıracağına vurgu yaptı. 

HKMO 43. Dönem I. Danışma Kuruluna Katıldık

Odamız 43. Dönem I. Danışma 
Kurulu Toplantısı 23.06.2012 
tarihinde Nevşehir’de; Oda Yönetim 
Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, 
Oda Onur Kurulu, Şube Başkanları, 
Yazmanları, Saymanları ve TMMOB 
Denetleme Kurulu Üyesi ve Bölge 
Temsilciliklerimiz, STBK’dan Temsilciler 
ve Oda Müdürü’nün katılımıyla Kayseri 
Bölge Temsilciliğimizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 

Toplantı gündemi; Oda Etkinlikleri 
Hakkında Bilgilendirme, Mali Durum 
Bilgilendirme, HKMO Onur Kurulu 
ve HKMO Denetleme Kurulu 
Bilgilendirme, Oda Örgütlülüğü ve 

İşleyişi, Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 
Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu’nda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine adına Orman 
Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait 
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanun, Tapu Kanunu ve Kadastro 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun, HKMO Büro Tescil 
Yönetmeliği Değişiklikleri, HKMO 
LİHKAB Yönetmeliği Taslağı, LİHKAB 
Yönetmeliği Değişiklik Çalışmaları, 
KHK ile yapılan Genel Değişiklikler, 

LİHKAB Davaları, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğüne 2012/12 sayılı Genelge 
Hakkında Açılan Dava, Olağanüstü 
Genel Kurul ve TUSAGA Aktif-CORS 
Hakkında Genel Sorunlar olarak 
belirlendi. Odamız Genel Sekreteri 
Mustafa Erdoğan, göreve geldikleri 
Nisan ayından itibaren gerçekleştirilen 
Oda Faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında 
kısa bir sunum yaptı. Odamız Genel 
Saymanı Hüseyin Altun mali konular 
ardından Oda Onur Kurulu adına Enver 
Tuna ve Oda Denetleme Kurulu adına 
Ayhan Erdoğan yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 

Toplantının ikinci bölümünde Genel 
Sayman Hüseyin Altun, Denetleme 
Kurulu Üyeleri Genel Merkez Mali İşler 
Şube Müdürü ve Mali İşler Görevlisi 
ile birlikte Şube Saymanları ve Bölge 
Temsilcilerinin katılımıyla ayrı bir 
toplantı gerçekleştirildi.  Toplantıda, 
mali durum, Oda bütçe uygulamaları ve 
bu konular hakkında bilgilendirme ve 
görüş alışverişi yapıldı. Gündemin genel 
değerlendirme bölümünde toplantının 
verimli geçtiği belirtilerek, Şube ve 
Temsilciliklerde karşılaşılan sorunlar 
paylaşıldı.
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Erzurum’dan Kısa Kısa

Kocaeli’nden Kısa Kısa

Erzurum Bölge Temsilciliği olarak 04.08.2012 tarihinde üyelerimiz ile birlikte akşam 
yemeğinde bir araya gelinmiştir. Üyelerimiz ile birlikte mesleki konularda bilgi 
alışverişi yapılmıştır.

Kocaeli Temsilcilik mekanımızda Belediye Temsilcileri ve serbest çalışan 
meslektaşlarımızla birlikte değişen KBB İmar Yönetmeliğinin uygulanmasında 
yapılacak mühendislik hizmetlerinin ve hazırlanacak belgelerin formatı konusunda 
ortak bir çalışma yapılmıştır. Toplantının bir diğer konusu ise önümüzdeki günlerde 
temsilciliğimiz tarafından yapılacak faaliyetlerin üyelerimizin fikir-görüş ve istekleri 
dikkate alınarak planlamasıydı.  

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde 
okuyan arkadaşlarımızın düzenledikleri mezuniyet 

yemeğinde HKMO Kocaeli Temsilciliği olarak destek olduk. 

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin mezuniyet töreninde HKMO Kocaeli 
Temsilciliği olarak meslek hayatlarına ilk adımı attıkları bu 
günde öğrenci arkadaşlarımızın yanında bulunduk. Okulunu 
bölüm 3.lüğü ile bitiren arkadaşımıza plaketini HKMO Kocaeli 
Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi Osman İsmet Demir vermiştir.  

15.08.2012 tarihinde Van Bölge 
Temsilciliği’mizce, üyeler arasında 
dayanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe; 
Bölge Temsilcimiz Ümit Keser, Temsilci 
Yardımcısı Abdullah Günbatar, Sayman 
İsa Şen ve Temsilciliğimize bağlı üyeler 
katılım sağladı.

Temsilcimiz Ümit Keser’in kısa bir 
konuşmasında sonra depremden dolayı 

üyelerimizin yaşadıkları sıkıntılar ve 
çözümleri yönünde fikir alışverişi 
yapıldı. Ayrıca ilimizde yaşanan 
depremin ardından ilimizin yeniden 
yapılanmasında üyelerimize düşecek 
görevler ve Odamızın hem bu konuda 
hem de diğer konularda kısa ve 
uzun vadeli çalışmalar ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Van’dan Kısa Kısa
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“Öğrenim öyle bir arkadaştır ki onu hiçbir felaket, hiçbir 
cinayet, hiçbir düşman yok edemez; hiçbir yetenek tutsak 
edemez. O evde arkadaş, sokakta yol gösterendir; yalnızlıkta 
teselli, toplumda yüce bir değerdir. Kötülüğü kapatır, 
erdeme yol gösterici olur. Yeteneğe seçkinlik ve güç verir. 
Onsuz kişi nedir? Muhteşem bir köle, mantıklı bir vahşi… 
Yani bir hiç!” Bu alıntı dört numaralı Karacan Yayınları 2012 
ALES Dergisi’nden alındı. 

Bu yazının briç ile alakası nedir diye sorabilirsiniz? Briç’in 
kâğıt oyunları içinde bilimsel yönü en fazla olan oyunların ilk 
sırasında geldiğini hepimiz biliriz. Briç oyununa başlamadan 
önce hangi düzeyde oyunun oynanacağına karar vermek için 
yapılan ön konuşmadan sonra ve anlaşma yapılan eli almak için 

oyunun oynanması üzerine ve karşı oyuncuların oyunu batırmak 
için yapacağı savunma üzerine birçok kitaplar yazılmıştır. 
Oynama ve konuşma teknikleri üzerine yazılmış eserleri 
okuyanlar kendilerini bir konuşma dili üzerinde yetiştiriyorlar. 
Öğrendikleri taktik ve yorumlama yetenekleri ile çıkardıkları 
oyunları gördükçe, bizler de; ne büyük bir oyuncu demekten 
kendimizi alamıyoruz. 

Sonucu nasıl gördü de öyle oynadı demek durumunda 
kalıyoruz. Bu sayıdaki bültende ilginç bir dağılımı sizler ile 
paylaşmak istedim. Dağılım aşağıda verilmiştir. Dört eli birde 
gören kişi batıda tek olan kör ruanın kör ası çekilirse düştüğünü 
ve doğuda beşli olan kör dağılımının hiçbir etkinliğinin 
kalmadığını görecektir. 

Batı ARD Karo çeker. Doğu üçüncü 
karoya bir sinek atar. Şimdi elleri 
sayalım. Batıda pik beşli, karo dörtlü 
ise kör hiç yok yâda bir tane olmalı. Bir 
pik diye oyun açmak için en az açanın 
elinde onüç ondört onör puanı ve beşli 
piki olması gerektiği biliyoruz. 1-Batıda 
pik beşli karo dörtlü sinek üçlü ise bir 
adette körü olmalı. 2-Pik beşli sinek üçlü 
ise dörtlü karo yanında birde kör olmalı. 
3- Pik beşli karo beşli sinek ikili ise 
yanında bir adet kör olmalı. 4-Batının 
el dağılımı pik beşli, karo beşli sinek 
ikili ise kör tek olmalı. Görüldüğü gibi 
bu dört seçenekte kör kartının tek olma 
olasılığı oldukça fazla gözükmektedir. 
Şimdi oyun açan Batının elindeki onör 
puanlarını sayalım. Bu arada iki kere 
konuştuğu için elindeki kart dağılımının 

özel bir durumu olduğunu göz ardı 
etmeyelim. Üç adet karo çektiğine göre 
dokuz puan karodan, beş puan pikten 
olursa toplam on dört puan eder. Ortağı 
bir kozsuz diye konuştuğu için ortağında 
da en az altı puan olmalıdır. 

Bizim elimizde on dokuz, doğuda altı 
puan olursa oyunu açan batıda ise on beş 
puan olduğu tam olarak gözükmektedir. 
Sonuç olarak kör rua doğuda ise geriden 
kestirme (EMPASS) ile kör ruasını 
düşürme şansımızda yok. Yere sinek 
çakası ile bir kere geçebiliyoruz. Hem 

doğuda beşli kör olduğunu bile, bile 
doğunun elindeki kör ruasını geriden 
kestirme ile düşürme olanağımızın 
olmadığını görmeliyiz. Öğle ise tek 
seçenek kör asını çekip batıdan kör 
ruasının tekten düşmesi beklemektir. 
Eğer sinek üçlü ise kör rua tektir. Hem 
kör rua doğuda olsa bile yeterince 
yere geçip kör ruayı (Empas) geriden 
kestirme yapıp düşürme olanağımız da 
yok. Bunun için Üçüncü karoya çakıp 
kör asını çekmek en akıllıca yapılması 
gereken iş olduğu sonucuna varmak 
doğru bir karar olarak gözükmektedir.

EĞİTİMSİZ BRİÇ OLUR MU SORUSUNA YANIT VE 
EMPAS KELİMESİNİN ANLAMI 

Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi Ankara

kmelikoglu@yahoo.comBRİÇ

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY
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En passe: Fransızca bir kelime olup 
anlamı: YOLUNDA demekmiş. 
Türkçeye “empas” diye girmiştir. Biz 
eski haritacılar açı ve kenar ölçerek bir 
noktanın sayısal eşgüdüm(koordinat) 
değerlerini bulmak için iki türlü çalışma 
ve hesaplama yaparız. Bunlardan 
birincisi, Eşgüdüm değerleri bilinen 
üç nokta içindeki bir noktadan açı 
ölçmeleri yaparak noktayı “GERİDEN 
KESTİRME” ile hesaplarız İkinci bir 
yöntem ise; eşgüdüm değerleri bilen en 
az üç noktadan; uzakta, ilerde bulunan 
ve eşgüdüm değerleri hesaplanacak 
noktaya açı okumaları yaparak 
“İLERDEN KESTİRME” yöntemi ile 
hesaplarız. 

Bu iki ismi briç oyununda empas 
kelimesi için kullanırsak: Duruma 
göre ilerden ya da geriden kestirme 
yaparak oyunu yaptık diye biliriz. 
Örneğin yukarda verilen dört kör 
oyunundaki kör rua için “GERİDEN 
KESTİRME”(empas) yaparak oyunu 
yaptım diye biliriz. Eğer elden yere 
doğru oynayıp solumuzdaki oyuncunun 

elinde bulunan kartı almaya çalışıyorsak 
“İLERDEN”, yerden ele doğru oynayıp 
sağımızdaki oyuncunun kartını 
düşürmeye çalışıyorsak “GERİDEN 
KESTİRME” yaptık deriz. Aşağıda 
verilen örnek ile iki kestirme yönteminin 
nasıl yapıldığını bir elde görelim. 

Bu örnekte oyun dört pike 
oynanmaktadır. Doğu üç el karo çekti. 
Batı iki karo bir sinek attı. Biz güneyden 
çaktık. Oyunun çıkması için Kör 

ruasını elden yere doğru “İLERDEN 
KESTİRME”’, pik ruasının ise yerden 
ele doğru ”GERİDEN KESTİRME” ile 
düşürmek üzere plan kurup oynamalıyız.
Not: El dağılımları ile ilgili olasılıklardan 
bülten altmış sekizde oldukça söz 
etmiştik. 

Yukarda Birinci el dağıtıldığında 
kişilerde bulunan puan ile toplam dört 
elin kart dağılımını aşağıda verilen 
Tabloda bulacaksınız. 

Kuzeyde ve Batıda oturan oyuncuların kart dağılımlarının gelme olasılığı eşit olasılıktadır. Puanlar: Kuzeyde sıfır. Batıda altı puanı 
vardır. Güneyin el dağılımının gelme olasılığı %4,3 olup Puanı on dokuzdur. Doğunun elinin gelme olasılığı %3,9 olup puanı on 
beştir. Bu dağılımdaki bir el her dört kart dağılımında bir kez gelebilir.

“EMPAS” KELİMESİNİN ANLAMI
EMPAS’A=İLERDEN YA DA GERİDEN KESTİRME 

YAPMAK DİYEBİLİRİZ
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Oturma Düzeni El Dağılım Dağılım Sayısı Toplam Dağılım Sayısı: 67108864 Elde Bulunan Onör Puanları

KUZEY 4252 6486480 % 9.666 Sıfır

BATI 2425 6486480 % 9.666 Altı

GÜNEY 2623 2882880 % 4.296 On dokuz

DOĞU 5145 2594592 % 3.866 On beş

Toplam - 18450432 % 27.493 Kırk Puan
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KİTAP

Yapı Kredi Kültür Merkezi, 12 Ekim  – 
30 Kasım 2012 tarihleri arasında Hitit 
kazılarının 100 yılı aşkın öyküsüne 
ev sahipliği yapıyor. Hattuşa’da 106 
Yıl sergisi, 1906 yılından günümüze, 
Hititlerin Başkenti Hattuşa’da yapılan 
arkeolojik kazıların şu ana kadar 
yayımlanmamış fotoğrafl arını görmek 
isteyenleri bekliyor.

12 Ekim – 30 Kasım 2012 tarihleri 
arasında Yapı Kredi Kültür 
Merkezi’nin Galatasaray’daki binasında 
düzenlenecek olan Hattuşa’da 106 
Yıl sergisi, Hitit kazılarının 100 yılı 

aşkın öyküsünü fotoğrafl ar, yaşanmış 
olaylar ve anılar eşliğinde ziyaretçilerine 
sunuyor.

Yaklaşık bir yıl önce Alman Arkeoloji 
Enstitüsü arkeologlarının ve kazı 
başkanlarının tüm dünyadaki arşiv 
taramasıyla başlayan sergi, 1906’dan 
2012 yılına kadar Hititler’in başkenti 
Hattuşa’da yapılan arkeolojik 
kazıların dönemlerine göre adeta 
tarihsel, etnografik ve sosyolojik bir 
fotoromanını ortaya koyan bir kitap 
olarak yayınlandı.

Hemen hemen tüm 
dünya dillerine çevrilmiş 
olan eserde yoksul bir 
hayat süren Ali Baba’nın 
haramilerin altınlarını 
sakladığı mağarasının 
sırrını öğrenmesinden sonra 
yaşadıklarını anlatıyor.

Ankara Devlet Opera ve 
Balesi’nde eseri sahneye 
koyan Yönetmen Murat 
Göksü,  Selman Ada’nın 
opera olarak yazdığı 
eserin,  “Türk öperasına 

bir armağan” olduğunu 
söylüyor. “Dünyada 
yerimizin olması için bizden 
olan bizim yazdığımız 
operaları önce bizim 
oynamamız ve dünya 
sahnelerine öyle çıkmamız 
gerekiyor” diyor.
Eserde, Ali Baba’yı Ünüşan 
Kuloğlu ve Hüseyin Likos, 
Harami Başı’nı Bülent 
Ateşoğulları, Tuncay 
Kurtoğlu oynuyor.

Eserin orkestra şefl iğini 

Selma Ada ve Sunay 
Muratov’yapıyor. Rejisör 
H. Rıza Murat Göksu, 
dekor Nihat Kahraman, 
Kostüm Nursun Ünlü, Işık 
Fuat Gök, Koreograf Deniz 
Çığ, Koro Şefi Alessandro 
Cedrone, Sunay Muratov 
eseri sahneye koyan diğer 
sanatçılar.

Opera’ya giren herkesi ise 
etkileyici bir 1001 Gece 
Masalları ses ve ışık ortamı 
karşılıyor.

Hattușa’da 106 Yıl - Hitit Kazılarının Fotoğrafl arla Öyküsü 
Yapı Kredi Yayınları 1. Baskı: Ekim 2012 

Operap
Ali Baba ve 40 Haramiler
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Uyan Oduncu

Pablo Neruda

Söken şafaklar için barış olsun,  
Köprü için, şarap için barış!  
Toprak ve sevgilerle  
Eski türküyü yoğurarak,  
Kanımda dolaşan,  
Ve beni coşturan,  
Alfabeye barış olsun!  
Karnımızın acıktığı  
Sabahta,  
Kent için barış olsun!  
Ve kökler ırmağı  
Missisipi için barış!  
Kardaşımın gömleği için barış,  
Rüzgarın damgasını  vurduğu;  
Kitap için barış olsun! 
Ve Broklayn’ın kara demiriyle  
Ölenlerin küllerine barış olsun!  
Ve ev ev ışık gibi dolaşan  
Postacıya selam,  
Sadece Rozar’i yazabilen  
Sağ elim için barış olsun!  
Taş gibi duran,  
Savaşçı Bolivyalı’ya barış!  
Ve de evlenesin diye barış.  
Biyo-Biyo’nun bütün bıçkıevlerine  
Barış olsun!  
Ve en tatlı eşyası üzerinde  
İşlenmiş bir yüreğin bulunduğu  
Viyoming’in küçük müzesi için  
Barış olsun!  
Fırıncı ve sevdaları için barış;   
Un için  
Ve doğacak tüm buğdaylar için barış olsun!  
Çayır çimen arayan bütün aşklar için,  
Ve bütün yaşayanlar için;  
Bütün sular, bütün topraklar için  
Barış olsun!  

SUDOKU

Kolay

Zor
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Atananlar Emekli Olanlar
• 3657 sicil numaralı üyemiz Ercan 

Uçarlı 15.06.2012 tarihinde Samsun 
Büyükşehir Belediyesinde Harita 
Şube Müdürü görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

• 5330 sicil numaralı üyemiz Erdem 
Emin Maraş 05.09.2012 tarihinde 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Harita 
Mühendisliği Bölümü Ölçme 
Tekniği Anabilim Dalı Başkanlığına 

ve 12.09.2012 tarihinde ise Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekan Yardımcılığı 
görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

• 9120 sicil numaralı üyemiz Ali 
Yılmaz  22.05.2012 tarihinde  
Samsun İl Özel İdare Coğrafi Bilgi 
Sistemi Biriminde Birim Sorumlusu 
görevine atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

• 10164 sicil numaralı üyemiz Salih 
Eroğlu İSKİ Genel Müdürlüğü 
Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı 
Harita İşleri Şube Müdürü görevine 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

• 10165 sicil numaralı üyemiz Ünal 
Kartal İSKİ Genel Müdürlüğü Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Şube Müdürü görevine 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

• 5797 sicil numaralı üyemiz Murat 
Minnetoğlu ile Meltem Boynueğri 
çifti evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

• 7757 sicil numaralı üyemiz Ayhan 
Öksüz ile Dönay Baysal çifti 
08.09.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8364 sicil numaralı üyemiz Hakan 
Bursa ile Tuğba Yılmaz çifti 
30.06.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8434 sicil numaralı üyemiz Temmuz 
Kubilay Küçük ile Hilal Kalkan çifti 
11.11.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8546 sicil numaralı üyemiz Fuat 
Özcan ile Yasemin Akyüz çifti 
07.09.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 8723 sicil numaralı üyemiz Okan 
Hançer ile Esin Başkol çifti 
17.10.2009 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 9837 sicil numaralı üyemiz Cem 
Kösem ve Merve Öner çifti 
07.07.2012 tarihinde evlenmişlerdir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 10499 sicil numaralı üyemiz Gaye 
Buket Deliktaş ile Burak Yıldız çifti 
25.05.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 10599 sicil numaralı üyemiz Onur 
Sevencan ile Cansev Kılıç çifti 
01.09.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 10716 sicil numaralı üyemiz Ayşe 
Gül Kahya ile Murat Çınar çifti 
03.09.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 10785 sicil numaralı üyemiz 
Sait Uçar ile Nurdane Uçar çifti 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

• 10931 sicil numaralı üyemiz Arzu 
Özer ile 11419 sicil numaralı 
üyemiz Yusuf Bahar çifti 01.01.2012 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

• 11046 sicil numaralı üyemiz 
Hüseyin Volkan Derelioğlu ile Arzu 
Kulaç çifti 08.09.2012 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

• 11076 sicil numaralı üyemiz 
Zeynep Sezgin ile Murat Yeni çifti 
20.08.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 11123 sicil numaralı üyemiz Levent 
Uzunsakal ile Bengi Uzunsakal 
01.09.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 11388 sicil numaralı üyemiz 
Mehmet Taner ile Şükran Saçu çifti 
05.09.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 11623 sicil numaralı üyemiz Şaban 
Gül ile Ruhan Ülker çifti 14.07.2012 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

• 11724 sicil numaralı üyemiz Samet 
Büyükkurt ile Seda Karaman 
15.07.2012 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Doğanlar
• 5017 sicil numaralı üyemiz Metin 

Erel ile Mine Genç Erel çiftinin 
09.08.2012 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Lena adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 5730 sicil numaralı üyemiz B. Ahmet 
Bülbül ile Nevin Akpınar Bülbül 
çiftinin 02.07.2012 tarihinde bir 
kız çocuğu olmuştur. Zeynep Beren 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 7048 sicil numaralı üyemiz Çetin 
Çelik’in 08.08.2012 tarihinde bir 
kız çocuğu olmuştur. Şevval adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 7690 sicil numaralı üyemiz Ali 
Deniz Akın ile 7872 sicil numaralı 
üyemiz Aynur Talaka Akın çiftinin 
03.07.2012 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Fevziye Duru adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşlarımıza 
mutluluklar dileriz.

• 7716 sicil numaralı üyemiz 
Recep Baki ile Serda Baki çiftinin 
23.08.2012 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Selim adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 7856 Sicil Numaralı Üyemiz 
Mehmet Ergun ile Emine Biben 
Ergun çiftinin 19.04.2012 tarihinde 
bir kız çocuğu olmuştur. Elvin adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 8038 sicil numaralı üyemiz Ulaş 
Karabacak ile Fatoş Karabacak 
çiftinin 05.07.2012 tarihinde bir 
erkek çocuğu olmuştur. Erdem 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 8267 sicil numaralı üyemiz Önder 
Karagöz ile Çağla Karagöz çiftinin 
28.07.2012 tarihinde bir kız 
çocuğu olmuştur. Bade Deniz adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 9301 sicil numaralı üyemiz Özge 
Kaplan Demirtaş ile Tunç Demirtaş 
çiftinin 07.08.2012 tarihinde bir 
erkek çocuğu olmuştur. Efe adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 9460 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Tuna Özcan ile Dilek Özcan çiftinin 
13.07.2012 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Ahmet Toprak 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 10612 sicil numaralı üyemiz Erhan 
Kül’ün 07.08.2012 tarihinde bir 
erkek çocuğu olmuştur. Eyman 
Metin adını verdikleri bebeğe 
“Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 10877 sicil numaralı üyemiz Selin 
Çöl Yakar ve 9832 sicil numaralı 
üyemiz Ayhan Yakar çiftinin 
28.08.2012 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Eylül adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşlarımıza mutluluklar dileriz.

• 11746 sicil numaralı üyemiz Metin 
Coşkun ile Eda Coşkun çiftinin 
16.03.2012 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Gülse adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
•	 345	sicil	numaralı	üyemiz	Faik	Çak-

mak	22.06.2012	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	
meslektaşlarımıza	başsağlığı	dileriz.

•	 369	sicil	numaralı	üyemiz	Orhan	Yal-
çın	2011	yılında	yaşamını	yitirmiştir.	
Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	meslektaş-
larımıza	başsağlığı	dileriz.

•	 376	sicil	numaralı	üyemiz	Burhan	De-
mircan	26.08.2012	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	
meslektaşlarımıza	başsağlığı	dileriz.

•	 804	sicil	numaralı	üyemiz	Mehmet	
Vasfi	Asal’ın	eşi	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	sevenlerine	
başsağlığı	dileriz.

•	 1410	sicil	numaralı	üyemiz	Yaşar	Irak	
12.09.2012	tarihinde	yaşamını	yitir-
miştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	
meslektaşlarımıza	başsağlığı	dileriz.

•	 1437	sicil	numaralı	üyemiz	Hasan	
Şişman’ın	annesi	19.06.2012	tarihinde	
yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	
ailesine	ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 1548	sicil	numaralı	üyemiz	Süleyman	
Barçın	13.08.2012	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	
meslektaşlarımıza	başsağlığı	dileriz.

•	 1549	sicil	numaralı	üyemiz	Abdullah	
Ünal	26.06.2012	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	
meslektaşlarımıza	başsağlığı	dileriz.

•	 1643	sicil	numaralı	üyemiz	Şevket	
İnlice’nin	annesi	08.09.2012	tarihinde	
yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	
ailesine	ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 2343	sicil	numaralı	üyemiz	Mustafa	
Ünal	18.05.2012	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	
meslektaşlarımıza	başsağlığı	dileriz.

•	 2516	sicil	numaralı	üyemiz	Eyüp	Kenan	
Özel’in	babası	Ziya	Özel	yaşamını	yitirmiş-
tir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	sevenlerine	
başsağlığı	dileriz.

•	 2586	sicil	numaralı	üyemiz	Nihat	Kural’ın	
babası	Yusuf	Kural	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	sevenlerine	baş-
sağlığı	dileriz.

•	 3030	sicil	numaralı	üyemiz	Ali	Serdar	
Tiryaki’nin	annesi	25.09.2012	tarihinde	
yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesi-
ne	ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 3048	sicil	numaralı	üyemiz	Ersin	Uslu	
25.07.2012	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Ailesine,	sevenlerine	ve	tüm	meslektaşları-
mıza	başsağlığı	dileriz.

•	 3094	sicil	numaralı	üyemiz	Lütfiye	
Tunca’nın	babası	Hasan	Çelik	Göğüs	
01.06.2012	tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	sevenlerine	baş-
sağlığı	dileriz.

•	 3179	sicil	numaralı	üyemiz	Güzide	
Uzun’un	abisi	Ersin	Önsel	17.08.2012	ta-
rihinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımı-
za,	ailesine	ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 3340	sicil	numaralı	Mahir	Güzelçiftçi’nin	
annesi	Leyla	Güzelçiftçi	19.07.2012	tari-
hinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	
ailesine	ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 5061	Sicil	numaralı	üyemiz	İrfan	Kaplan’ın	
ablası	Hatice	Kaplan	ve	ağabeyi	Ali	Kaplan	
yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesi-
ne	ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 5162	sicil	numaralı	üyemiz		Ahmet	Ayhan	
Deveci’nin	annesi	04.07.2012	tarihinde	
yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesi-
ne	ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 5845	sicil	numaralı	üyemiz	Ali	Özdemir’in	
babası	Mümin	Özdemir	29.08.2012	tari-
hinde	yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	
ailesine	ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 6102	sicil	numaralı	üyemiz	Adnan	
Cevher’in	babası	Kadir	Cevher	yaşamını	
yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 6156	sicil	numaralı	üyemiz	Fatih	
Eraslan’ın	babası	Celal	Eraslan	yaşamını	
yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 7029	sicil	numaralı	üyemiz	Esen	Çı-
tak	Yıldırım’ın	ağabeyi	Kutay	Çıtak	
17.06.2012	tarihinde	yaşamını	yitirmiş-
tir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	sevenleri-
ne	başsağlığı	dileriz.

•	 7062	sicil	numaralı	üyemiz	Elçin	Bay-
kal	Öncü’nün	babası	Çetin	Baykal	
16.06.2012	tarihinde	yaşamını	yitirmiş-
tir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	sevenleri-
ne	başsağlığı	dileriz.

•	 7085	sicil	numaralı	üyemiz	Şenol	
Bozkır’ın	babası	Nazmi	Bozkır	yaşamını	
yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 8204	sicil	numaralı	üyemiz	Süleyman	
Memioğlu’nun	babası	Ali	Memioğlu	
16.07.2012	tarihinde	yaşamını	yitirmiş-
tir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	sevenleri-
ne	başsağlığı	dileriz.

•	 8997	sicil	numaralı	üyemiz	Mustafa	Cem	
Şahin’in	11.04.2012	tarihinde	babası	
yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	aile-
sine	ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 9043	sicil	numaralı	üyemiz	Serdar	
Karakuş’un	annesi	Neriman	Karakuş	
28.08.2012	tarihinde	yaşamını	yitirmiş-
tir.	Meslektaşımıza,	ailesine	ve	sevenleri-
ne	başsağlığı	dileriz.

•	 11795	sicil	numaralı	üyemiz	Hasan	Öz-
gür	Güner’in	babası	Ali	Deniz	Güner	
yaşamını	yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	aile-
sine	ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.
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Sayın Üyemiz,

Üyelerimizle dayanışma ve yardımlaşma amacıyla web sayfamızda “Yardım Duyuruları” alanı oluşturulmuştur. Yardım talebi 
konusunda isteklerinizi Odamıza bildirebilirsiniz. Talepleriniz Oda ilkeleri ve üyelik esasları çerçevesinde değerlendirilerek Odamız 
web sayfasında yayımlanacak, tüm üyelerimize e-posta ile paylaşılacaktır. Yardım talep eden üyelerimize ait haberlere Odamız web 
sayfasında Yardım Duyuruları alanından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Sevgilerimizle.

TMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
AĞUTOS 2012

Duyuru

“Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde parselasyon planı yapılması işi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 
Harita ve Kadastro Mühendisinin görevlendirilmesine ilişkin 29/09/2011 tarihli ve 4843 sayılı davalı idare işleminin hukuka aykırı 
olduğu, kamu görevlilerinin özel hukuk kişilerinin işlerinde görevlendirilemeyeceği, bu işlemin serbest çalışan Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin yasalarla korunan mesleki menfaatlerine zarar verdiği iddialarıyla iptali” istemiyle, Kayseri Valiliğine açılan dava 
sonuçlanmış olup işlemin iptaline ilişkin Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği Esas No: 2012/324 Karar No: 2012/1036 sayılı 
kararı ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

TMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
EKİM 2012
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Sayı : 3/B15-1256                                                                                                                                                          27/07/2012
Konu : İhale hk.

                
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMET MÜDÜRLÜĞÜNE
KARABÜK

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

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

Müdürlüğünüzce Kamu İhale Kurumunun 2012/66429 ihale kayıt numarası ile yayımlanan  ihale ilanında ; “Karabük İli 
Bütününde Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Bütün Köy ve Mezralarının Yerleşik Alanlarının Belirlenmesi” 
işlerinin  ihale edileceği bildirilmiştir.

İhale ilanınız ve ihaleye ait bütün dökümanlarınız incelendiğinde; anılan hizmetlerin içerisinde bulunan  Köy ve Mezraların 
Yerleşik Alanlarının Belirlenmesi hizmetlerinin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  kapsamında 
olduğu, teknik şartnamede de belirtildiği üzere Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve 3194 sayılı imar 
yönetmeliğine  uygun olarak hazırlanması gereken işlerin bir harita Mühendisliği Uzmanlık olduğu çeşit kanun ve yasal hükümlerle 
belirlenmiştir.

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer yasa ve 
yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek 
adamıdır.

Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, 
ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na kayıtlı oldukları, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki 
faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir.

11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları 
Tescil Yönetmeliği’nin 5. maddesinde “Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı” ve “Kamulaştırma, 
gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları ” Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Serbest Harita 
Kadastro Mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Harita Mühendislik 
Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik’te “...her tür ve ölçekte halihazır 
harita yapımı, tescile konu olan harita ve planlar ve tapu tescili yapılması işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri 
olduğu” belirtilmektedir.

Bununla birlikte İdari Şartnamenin ekinde okas açıklaması Harita Yapım Hizmetleri olarak tanımlanmıştır. Kamulaştırma 



79Resmi Yazıșmalar
Harita Bülteni Eylül 2012

Kanunun 48. maddesi “(Değişik: 20/11/2008-5812/18 md.)Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte 
imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve 
kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile 
ihale edilir. (Değişik son cümle: 31/3/2012-6288/6 md.) Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt 
bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle 
gerçekleştirilebilir”şeklinde düzenlenmiştir. Ancak ihale ilanında işin tanımı ve miktarı açıklanmadığı gibi benzer iş tanımıda 
yapılmamıştır.

Odamıza yapılan şikayetlerde söz konusu ihalenin Şehir Planlama şirketine ihale edildiği ve bu durumunda Karabük bölgesinde 
faaliyet gösteren Serbest çalışan meslektaşlarımızı rahatsız ettiği belirtilmektedir.

Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir 
şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve 
yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile 
yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur.

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

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek 
giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a. 
   Genel Başkan
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Sayı : 3/B15-1267                                                                                                                                                           01/08/2012
Konu  : İhale hk.
                

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

İlgi: 13.07.2012 tarih ve 3/B15-1196 sayılı yazımız.

Kurumunuzca Kamu İhale Kurumunun 2012/81599 ihale kayıt numarası ile yayımlanan  ihale ilanında; “Sivas-Samsun Arası 
Mevcut Demiryolu Hattının Fotogrametrik Yöntemle Ölçülmesi” işinin ihale edileceği bildirilmiştir.

İhale ilanınızda bazı hata ve eksikliklerin giderilmesi hakkında kurumunuza ilgide kayıtlı yazımız yazılmıştır. Yazımızda ihale ilanında 
belirtilen ekipmanların ihale ilanından önce istekliler tarafından kiralaması ve/veya satın almasının gerekli olmadığı, fotogrametrik 
harita üreten kamu kurumları haricinde ihale ilanında teknik özellikleri tarif edilen uçağa sahip olan Serbest Harita Mühendislik ve 
Müşavirlik şirketleri ülkemizde çok az olduğu ve bu durumun da istekliler arasındaki rekabeti engellediği belirtilmektedir.

Bununla birlikte 06.07.2012, 11.07.2012 ve 20.07.2012 tarihlerinde kurumunuzca zeyilname yayımlanmıştır. Fakat İlgi’de kayıtlı 
yazımızda belirtilen hususların düzeltilmediği görülmektedir.

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

Sonuç olarak ihale ilanda belirtilen uçağın kiralanması ve/veya satın alınması koşulunun kaldırılması bunun yerine ihaleye katılacak 
isteklilerden ihaleyi almaları durumunda uçağı temin etme taahhütünün istenmesi gerekmektedir.

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

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a. 
   Genel Başkan
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Sayı : 3/B15-1311                                                                                                                09/08/2012
Konu : İhale hk.

                
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
A YDIN

İlgi: 3/B15- 1197 sayı ve 13/07/2012 tarihli Belediyenize gönderilen yazımız.

Belediyenizce Kamu İhale Kurumunun 2012/97805 ihale kayıt numarası ile yayımlanan  ihale ilanında ; “İmar Planı, Fotogrometrik 
Halihazır Harita, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve İmar Uygulama Planı ve Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık Hizmet 
Alımı İşi” işlerinin  ihale edileceği bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen ihale ilanı ile benzer içerikle yayımlanan ve sonrasında iptal edildiği öğrendiğimiz 2012/85446 numaralı ihalenizle 
ilgili Odamıza yapılan şikayetler üzerine ilgi kayıtlı yazımız kurumunuza gönderilmiştir. Fakat yazımızda belirtilen hata ve eksiklikler 
hakkında (benzer iş tanımı ve konsorsiyum vb.) bu güne kadar herhangi bir cevap verilmediği, 2012/97805 sayılı ihale ilanında  da bu 
eksiklikler ile ilgili bir düzeltme yapılmadığı görülmektedir.

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

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan 2012/97805 sayılı ilanda ilgi yazımızda da bildirmiş olduğumuz hata ve eksikliklerin yasal mevzuat 
çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a. 
   Genel Başkan
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Sayı       : 3/B15-1379                                                                                                                                                                  31/08/2012
Konu    : İhale hk.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ
MALTEPE/İSTANBUL

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

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

Belediyenizce Kamu İhale Kurumunun 2012/112938 ihale kayıt numarası ile yayımlanan  ihale ilanında ; 03.09.2012 Tarihinde yapılacak 
olan “Maltepe İlçesi Başıbüyük Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Planlama, Fizibilite, Etüt ve Tasarım Hizmetleri 
Danışmanlık Hizmet Alım İşi”  işlerinin  ihale edileceği bildirilmiştir.

Ön yeterlilik idari şartnamesinde yer alan 7.1. Maddesinin (ğ) şıkkı ve bu maddeye atıfta bulunan 7.2.1. Maddesi A Karne grubuna sahip 
Büro Tescilli Şehircilik Ofislerini kayırır yönde rekabete aykırıdır. Kentsel Dönüşüm, multi-disipliner bir konudur ve sadece Planlama 
dalını değil; Harita, İnşaat, Mimarlık, Peyzaj, Ekonomi, Hukuk gibi pek çok meslek grubunu ilgilendirir.

Teknik Şartnamede yer alan iş kalemleri incelendiğinde, işin çok farklı meslek grubunu ilgilendiren bir iş olduğu açıkça görülmektedir. Söz 
konusu iş; Arazi Detay Alımı, Değerleme, Matematiksel Uzlaşma Modeli Oluşturma, Kentsel Tasarım, Mimari Proje, Peyzaj Tasarımı, 
Finansman ve Fizibilite konularını kapsamaktadır. Bu konuda uzmanlaşmış, bünyesinde kentsel dönüşümün tüm süreçlerini yürütebilecek 
düzeyde bilgisi, iş deneyimi olan ancak Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi ve A grubu sahibi olmayan pek çok firma bulunmaktadır. Bu 
işin yalnızca planlama ofislerinin yapacağı bir işe indirgenmesi ve İş ortaklığı yapılması halinde dahi ortaklarının her birinin (ğ) şıkkında 
geçen söz konusu koşulları sağlama zorunda bırakılması, kentsel dönüşüm konusunda uzmanlaşmış farklı meslek gruplarına mensup ancak 
Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi ve A grubu sahibi olmayan firmaların ihaleye katılmasını engellemektedir.

İhalenin iptal edilmesi ve idari şartnamedeki hataların düzeltilerek tekrar ihaleye çıkılmasını gerekli kılan bir başka konu ise 31/07/2012 
günü Resmi Gazetede Yayınlanan 28370 sayılı Yönetmelik değişikliğidir. Bu yönetmeliğe göre, plan yapımına dair esaslara ait yönetmeliğin 
11. ve 23. maddeleri iptal edilmiştir. Bu sayede, kamu kurumlarının kendi planlarını yapması halinde yeterlilik belgesi aranması ortadan 
kalkmıştır. Buna rağmen, idari şartnamede A grubu karne sahibi olunmasını ihaleye katılma şartı olarak belirlemek yürürlükteki yönetmelik 
ile de çelişmektedir.

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

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek 
giderilmesi, ihale ön yeterlik ihale şartnamesinin 7.1. Maddesinin (ğ) şıkkı farklı meslek gruplarının ortak ilgi alanı olan Kentsel Dönüşüm 
konusunda, rekabet ortamını engelleyici, belirli bir zümreyi işaret eder nitelikte olması nedeni ile ihalenin iptal edilerek, 7.1. Maddesinin 
(ğ) şıkkının kaldırılması ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a. 
   Genel Başkan
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Sayı    : 3/B15-1549                                                                                                                                          28/09/2012
Konu  : Oda Görüşü Hk.

T.C.
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ
İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi: 07.09.2012 tarihli, M.04.0.İÖİ.0.13.00.00-501.02-5312 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile özetle; mücavir alan içerisinde ve dışında İl Özel İdaresi adına ya da diğer resmi kurumlar adına kayıtlı bulunan 
taşınmazların ifraz, tevhid işlemlerinin İdareniz emrinde çalışan Harita Mühendisleri tarafından yaptırılmasında yetkili olup olmadığı 
ve ifraz, tevhid işlemlerinin nasıl yapılması gerektiği konusunda  görüş bildirilmesi istenilmektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 16. maddesine göre belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan yerlerde re’sen veya müracaat üzerine 
tevhid veya ifraz, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunun 
belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, belediye ve mücavir alan sınırları dışında her türlü imar işlemlerini yapma yetkisi il 
özel idarelerine görev olarak verilmiştir. Ayrıca 5302 sayılı Kanun’un 6.maddesi, 10 uncu maddesi, 26 inci maddesi ve 70 inci maddesinde İl 
Özel İdaresi’nin yetkili olduğu görev ve hizmetler sayıldığı gibi Danıştay Birinci Dairesi’nin 08.12.2006 tarih ve E:2006/1186; K: 2006/1228 
sayılı kararında; belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde imar planları yapma konusunun il genel meclisinin görev ve yetkisinde 
olduğu, bu planlara uygun olarak parselasyon, re’sen veya müracaat üzerine tevhid, ifraz ve irtifak hakkı tesisi ile bu hakların terkinine ilişkin 
işlemlerde ise il encümeninin yetkili olduğu şeklinde kararı uyarınca 5302 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 04.03.2005 tarihinden itibaren 
“İl İdare Kurulu” yetkilerinin İl Özel İdaresinin organı olan “İl Encümeni” tarafından kullanılacağı açıklığa kavuşturulmuştur.

3194 sayılı İmar Kanun’un 15 ve 16 inci maddelerinde belediye sınırları ile mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazların tevhit ve ifrazı 
işlemleriyle, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi ve terkininde mutlaka il encümeni veya belediye encümeni kararının alınması gerektiği 
hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16 inci maddelerinde düzenlenen hükümler uyarınca “İl Encümeni” 
görev ve yetkileri ile “Belediye Encümeni” görev ve yetkilerinin aynı paralelde olduğu görülmektedir.

Odamızca çeşitli defalar açıklandığı üzere Belediyede görev yapan ya da belediye ile sözleşmeli çalışan serbest harita mühendisleri tamamı 
belediye mülkiyetinde olan  taşınmazlarla ilgili ayırma, birleştirme ve yola terk işlerini yapabilmektedir. İl Özel İdareleri de belediyeler gibi yerel 
yönetim birimi olduğundan tescili gereken ve sorumluluğu bir harita mühendisi tarafından üstlenilmesi gereken, İl Özel İdaresi adına 
kayıtlı taşınmazların ayırma, birleştirme ve yola terk işlemlerinde kendi bünyesinde çalışan harita mühendislerinin yapması mümkündür. 
Başka kurum ve kuruluşlara ait mülkiyetlerde ise belediyeler gibi İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan harita mühendisleri tarafından ifraz, 
tevhit ve yola terk işlemleri yapması ise mevcut yasal düzenlemelere göre mümkün olmadığı görüş ve kanaatine ulaşılmaktadır.

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

Mustafa ERDOĞAN
 Yönetim Kurulu a.
   Genel Sekreter
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Sizi yüksek performans ve sorunsuz sistemi 
görmek için araziye davet ediyoruz.
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Hiç arazide 
denediniz mi?

Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1262 Sok. No:1/7 06520 Balgat - Ankara - TÜRKİYE

Kampanyalı
fiyatlar ve 

kredi kartına taksit 
seçenekleri için 

arayınız.

- 220 kanallı, yeni nesil GNSS kartı
- CORS + RTK Sabit + RTK Gezici + Statik

- Uzun batarya ömrü
- Özel alaşım XENOY kasa
- 100 m Bluetooth mesafesi
- Hızlı ve donanımlı kontrol ünitesi
- Kontrol ünitesinde standart DGPS özelliği
- Çift SIM kart özelliği
- Başka markalarla gerçek RTK yapabilme
- Deneyimli destek ve eğitim ekibi

info@satlab.com.tr | www.satlab.com.tr






