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Adana fiube Denetlemesi ve
Temsilciler Toplant›s›

Adana fiube denetlemesi ve temsilciler toplant›s›, 9
Eylül 2006 tarihinde Adana fiubemizin Denetlemesi
gerçeklefltirilmifltir. Denetlemeden sonra Adana fiu-
be Yönetim Kurulu ve Temsilciler ile birlikte toplant›
gerçeklefltirilmifltir. Toplant› Gündemi:

1. Genel bilgilendirme  

2. Oda faaliyetleri    

3. Genel görüflme

fieklinde belirlenmifltir.

Denetleme Kurulu'ndan da kat›l›m sa¤land›¤› toplan-
t›da fiube Baflkan› Hasan ZENG‹N aç›l›fl konuflmas›
yapt›ktan sonra flube faaliyetleri hakk›nda k›sa bir
bilgilendirme yapm›flt›r.  Daha sonra söz alan Oda
Genel Sekreterimiz Ertu¤rul CANDAfi Oda faaliyetle-
ri hakk›nda kat›l›mc›lara bir sunum yapm›flt›r. Toplan-
t›n›n son bölümü olan soru cevap bölümünde kat›l›m-
c›lar taraf›ndan Odam›za yöneltilen sorular Genel
Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN taraf›ndan yan›tlanm›fl-
t›r. Toplant›da özetle, Mesleki Denetim Uygulamala-
r›, Kadastro Müdürlerinin Mühendis kökenli olmama-
s›, Temsilciliklerin sorunlar›, L‹HKAB gibi konularda
Genel Baflkan›m›z Ali Fahri ÖZTEN taraf›ndan genifl
ve aç›klay›c› bilgiler verilmifltir. Toplant› genelinde
kat›l›mc›lar, “Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda
Kanun ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹lifl-
kin Kanun Tasar›s›” ,Ola¤anüstü yap›lacak Tüzük Ku-
rultay›, Harita ve Kadastro Mühendislerinin çal›flma
alanlar›, Tapu ve Kadastro Çal›flmalar›, Mesleki dene-
tim uygulamalar›na ilgi duyarak bu konularda sorular
sormufllard›r.

Toplant› sonucunda, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤›'n›n gündeme getirdi¤i, “Yabanc›lar›n Çal›flma
‹zinleri Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanunlarda De¤iflik-
lik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun Tasar›s›” a¤›rl›kl› olarak
ele al›nm›flt›r. Bu tasar›n›n Ülkemizde faaliyet göste-
ren tüm mühendis ve mimarlar›n faaliyetlerini olum-
suz etkileyece¤i konusunda görüfl birlikteli¤i sa¤lan-

m›flt›r. Bu bak›mdan TBMM; Sa¤l›k, Aile, Çal›flma ve
Sosyal ‹fller Komisyonu'nun 22.06.2006 tarihli top-
lant›s›nda, belirlenen önerilerinin hiç birinin kabul
edilmeyerek Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen ta-
sar›n›n kabul edilebilir olmad›¤› görüflü kat›l›mc›larca
kabul görmüfltür. Zira “Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri
Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›l-
mas›na ‹liflkin Kanun Tasar›s›n›n” 14. maddesinde;
“Avrupa Birli¤ine üye ülkelerden veya Bakanlar Kuru-
lunca belirlenecek di¤er ülkelerden gelecek yabanc›
mimar ve mühendislerin çal›flma izinlerinin verilme-
sinde, diploma ve ilgili meslek odas›na kay›tl› oldu¤u-
na dair belgenin ibraz› halinde, 27/1/1954 tarihli ve
6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Kanunu'nun 34. ve 35. maddeleri ile 17/6/1938 ta-
rihli ve 3458 say›l› Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›n-
da Kanunun 1. ve 7. maddeleri uygulanmaz”  denil-
mektedir. Dolay›s› ile bu tasar› ile:

1. Yabanc› mimar ve mühendisler hakk›nda 6235 sa-
y›l› TMMOB Yasas›n›n ve 3458 say›l› Mühendislik ve
Mimarl›k Hakk›nda Yasas›n›n uygulanmayacakt›r, 

2. Akademik ve mesleki yeterlili¤i kan›tlanmam›fl ya-
banc› mimar ve mühendislere; ülkemiz kap›s›n›n hiç-
bir k›s›tlama olmaks›z›n sonuna kadar aç›k olacakt›r, 

3. Bu ülkenin mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n
kendi ülkesinde asl›nda “yabanc›” olacakt›r, 

4. Yabanc› mühendis, mimar ve flehir planc›s› ile bu
ülkenin mühendisi, mimar› ve flehir planc›s› haks›z bir
rekabetin içinde olacakt›r. 

Temsilciler toplant›s›nda da ilgiyle tart›fl›lan bu konu
hakk›nda tüm kat›l›mc›lar, bilgilendirilmifl, bu neden-
le düzenlenecek olan, 14 Ekim 2006 Cumartesi gün-
lü, TMMOB mitingine genifl bir kat›l›m›n sa¤lanmas›
temsilcilerimizden istenilmifltir.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeli¤i (BÖHHBÜY) Semineri

Hkmo Adana fiubemizce 24.07.2006 tarihinde Bü-
yük Ölçekli Harita Ve Harita Bilgileri Üretim Yönetme-
li¤i (BÖHHBÜY) Semineri yap›lm›flt›r. DS‹ Bölge Mü-
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dürlü¤ü Baraj ‹çi Konferans salonunda yap›lan semi-
nere ‹l ve ‹lçe Temsilciliklerimizden de kat›l›m olmufl-
tur. 

Seminere konuflmac› olarak, ‹ller bankas› Genel Mü-
dürlü¤ünden Harita Dairesi Baflkan Yard›mc›s› Say›n
Mesut ÖZMEN ile Harita Mühendisi Say›n Salih SU-
‹ÇMEZ,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünden,
Fen Dairesi fiube Müdürü Say›n Avni F‹fi ile Jeodezi
Dairesi fiube Müdürü Say›n Ömer SALGIN kat›lm›fl-
lard›r. Çok s›cak bir Temmuz günü gerçeklefltirilen
seminere kat›l›m beklenilenin üzerinde olmufltur. fiu-
be Baflkan› Hasan ZENG‹N'in aç›l›fl konuflmas›ndan
sonra ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü Harita Dairesi
Baflkan Yard›mc›s› Mesut ÖZMEN'in yönetti¤i top-

lant›n›n 1 bölümünde Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeli¤inin Harita ve Kadastro
Mühendisli¤i aç›s›ndan önemi, sektörümüze sa¤laya-
ca¤› yararlar, ilk uygulamada yaflan›lan s›k›nt›lar ve
Ülkemizde BÖHHBÜY uygulamalar› konuflulmufltur.

Bilindi¤i gibi; Bakanl›klar aras› Harita ‹fllerini Koordi-
nasyon ve Planlama Kurulu taraf›ndan yap›lan çal›fl-
malar sonucunda düzenlenen ve  üretim sürecinde
Odam›z›n eflgüdüm ve sektörel kat›l›m anlam›nda
her aflamada etkin rol ald›¤› Büyük Ölçekli Harita ve
Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i, Bakanlar Kurulu-
nun 23/06/2005 tarih ve 2005/9070 say›l› karar›y-
la, 15 Temmuz 2005 tarih ve 25876 say›l› Resmi Ga-
zete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. 

Yönetmeli¤in 4. Maddesinde, büyük ölçekli mekân-

sal bilgilerin ve haritalar›n kamu kurum ve kuruluflla-
r› ile gerçek veya tüzel kiflilerce üretilmesi veya üret-
tirilmesi durumlar›nda yetki ve sorumlulu¤un, proje
kapsam›nda olsa bile, yasal yetkiye haiz bir jeodezi
ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendi-
si taraf›ndan üstlenilmesi, Haritalar›n özel sektöre
ürettirilmesi durumunda ise 3194 say›l› ‹mar Kanu-
nu'nun 44'üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (j) ben-
dinde belirtilen Yönetmelik'in esas al›nmas›, 5. Mad-
desinde de, büyük ölçekli co¤rafî bilgileri ve orijinal
(temel) haritalar› üreten ve ürettiren, bu haritalara
entegre olacak biçimde co¤rafî bilgileri üreten ve
kullanan kurulufllar›n, bu Yönetmelik hükümlerine
uymakla yükümlü olduklar› öngörülmektedir. Dolay›-
s›yla Yasadan gücünü alan tek mühendislik olan Ha-
rita Mühendisli¤inin en önemli uygulama alan› olan
Bilgi sistemlerinin as›l nüvesini oluflturan konumsal
verinin derlenmesi ve s›n›fland›r›lmas›n›n harita Mü-
hendisli¤ine ait oldu¤u bu yönetmelik ile bir kere da-
ha sabitlenmifltir.

Bilindi¤i gibi, bu Yönetmelikten önce her kurum ken-
di yönetmelikleri do¤rultusunda haritalar›n› yapmak-
tayd›. Dolay›s›yla, bu flekilde üretilen haritalar›n ko-
ordinat birlikteli¤i bulunmamakta, çizim standartlar›
farkl› ve projeksiyon uyumlar› yoktu. Baz› iflletme ha-
ritalar› ve benzeri haritalar›n da kimin taraf›ndan ya-
p›ld›¤› belli olmamakla birlikte,  tasdik konusunda da
bir karmafla bulunmaktayd›. Bu Yönetmeli¤in uygu-
lanmas›yla Ülkemizde üretilen haritalar Harita ve Ka-
dastro Mühendislerince belli bir standartta üretile-
cektir. K›sacas› Bu yönetmeli¤in, Harita ve Kadastro
Mühendislik Hizmetlerini Harita ve Kadastro Mühen-
dislerine teslim eden bir Yönetmelik olarak bilinmesi
gerekmektedir. Seminerde a¤›rl›k olarak bu konula-
r›n ifllenmesinin yan›nda, Ülkemizde yap›lan veya
yapt›r›lan harita ifllerinin yürütülmesi ve arflivleme
sorumlulu¤u görevi verilen Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlü¤ünün daha aktif rol almas› gerekti¤i görüflü-
ne var›lm›flt›r. Seminerin son bölümünde kat›l›mc›la-
r›n uygulamaya iliflkin problemlerini yans›tan sorular
konuflmac›lar taraf›ndan cevaplanmaya çal›fl›lm›flt›r.
HKMO Adana fiubesi olarak, bu konuda bilgilendir-
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me toplant›lar›n›n flubemize ba¤l› Temsilciliklerde de
yap›lmas› gerekli oldu¤u anlafl›lm›fl olup; belli bir tak-
vim çerçevesinde bu ve benzeri toplant›lar gerçek-
lefltirilecektir. Konuflmac›lara Odam›z ad›na teflek-
kürlerimizi sunar›z.

Karbo¤az› Do¤a Yürüyüflü

HKMO Adana fiubemiz ile Mersin ‹line ba¤l› Gülek
Belediyesince ortaklafla düzenlenen Toros Da¤lar›n›n
tarihsel de¤eri ve önemli bir geçifl noktas› olan KAR-
BO⁄AZI kültürel do¤a yürüyüflü 2 Temmuz 2006 ta-
rihinde yap›lm›flt›r.  HKMO Adana fiubemizden çok
say›da meslektafl›m›z›n kat›ld›¤› do¤a yürüyüflü, 2
Temmuz 2006 günü Odam›z önünde bafllam›flt›r. fiu-
bemiz önünden sabah saat 09:00 da araçlarla Gülek
Belediyesine hareket edilmifltir. Do¤a yürüyüflünün
ilk dura¤› Gülek Belediye binas›n›n önü olmufltur. Bu-
rada araç de¤ifliklikleri yap›lm›fl, as›l yürüyüflün bafl-

layaca¤› yere araziye uyumlu araçlarla gidilmifltir. Yü-
rüyüflün ikinci dura¤›, Gülek Belediyesi Karbo¤az›
Piknik Alan› olmufltur. Burada bulunan Gülek Beledi-
yesine ait tesisler kat›l›mc›larca incelenmifl, akflam
yeme¤i için al›nan malzemeler Gülek Belediyesi gö-
revlilerine teslim edilmifltir. Saat: 1300  civar›nda as›l
yürüyüfl yap›lacak olan Yörük çad›rlar›n›n bulundu¤u
bölgeye gidilmifltir. Yörük çad›rlar›n›n bulundu¤u Kar-
bo¤az› mevkiinden Medetsiz Tepesine do¤ru yürüyüfl
bafllam›flt›r. Çok say›da üyemizin aileleri ile birlikte
kat›l›m gösterdi¤i do¤a yürüyüflü Medetsiz Tepesine
yak›n noktada havan›n da bozmas› nedeniyle sona
ermifltir. Ayn› noktadan geri dönüfl yap›larak akflam
yeme¤inin yenilece¤i Gülek Belediyesi Karbo¤az› Pik-

nik Alan› tesislerine gelinmifltir. Burada Gülek Beledi-
yesi personelince haz›rlanan yemek tüm kat›l›mc›lar-
ca yenildikten sonra piknik alan›nda kat›l›mc›lar aile-
leriyle birlikte piknik yapm›fllard›r. Piknik süresinin bi-
timinden sonra, Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Kahraman
Gülek'lilerin Frans›z ordusunu bozguna u¤ratan fle-
hitler ad›na infla edilmifl olan fiehitlik An›t› ziyaret
edilerek fiehitlik An›t› hakk›nda Gülek Belediyesi yet-
kilileri taraf›ndan bilgi al›nm›flt›r. 

Karbo¤az› mücadelesi milli mücadelenin önemli mi-
henk tafllar›ndan biri olmufltur. 83 y›l önce 1200 ki-
flilik Frans›z taburunun 44 kiflilik Anadolu evlad›yla
esir edildi¤i bir aland›r. Dolay›s›yla Çukurova'n›n ifl-
galden kurtar›lmas›nda öncü rolü bulunmaktad›r. Bu
bak›mdan da do¤a yürüyüflünün bu güzergahta olufl-
mas›n›n ayr› bir önemi de olmufltur. Gayet nefleli ve
canl› bir biçimde geçen do¤a yürüyüflümüz, ayn› gü-
zergah boyunca Adana da son bulmufltur. Do¤a yü-
rüyüflünde bize ev sahipli¤i yapan Gülek Belediye
Baflkan› Say›n Tekin ÇEL‹K ile Eme¤i geçen tüm Gü-
lek Belediyesi personeline teflekkürlerimizi sunar›z.

Vak›flar Bölge Müdürü Say›n Osman
Yayla Makam›nda Ziyaret Edildi

Meslektafl›m›z olan Osman YAYLA, Ülkemizde Vak›f-
lar Bölge Müdürlü¤ü görevini yapan ilk Harita ve Ka-
dastro Mühendisidir. Kendisini bu görevde görmek
Oda olarak bizleri son derece mutlu etmektedir.
Meslektafl›m›z›n böyle bir kap›y› aralamas› “bir çok
harita mühendisinin de önünü açacakt›r” görüflünde-
yiz. Esas›nda hepimizin bildi¤i gibi, harita mühendis-
li¤i mesle¤i çok önemli meslek alan› olmas›na karfl›n
baflka meslek disiplinlerinin gölgesinde kalmaktan
kurtulamam›flt›r. Ancak baz› meslektafllar›m›z çaba-
lar›yla önemli makamlara gelmektedir. T›pk› meslek-
tafl›m›z Osman YAYLA gibi. Daha önce STFA da pro-
je müdürü olarak faaliyet gösteren meslektafl›m›z H›-
z›r ‹lyas fiEH‹RL‹ ile yapt›¤›m›z görüflmeyi de bülteni-
mizde yay›mlam›flt›k. Harita ve Kadastro Mühendisle-
rinin bu ve benzeri makamlarda bulunmas› ve bura-
larda baflar›l› olmas› mesle¤imizin önünün aç›lmas›
noktas›nda en önemli at›l›m olmaktad›r. Esasen mül-
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kiyet olgusunun bulundu¤u her yerde Harita ve Ka-
dastro Mühendisi olmal›d›r. Bu Oda olarak en büyük
arzumuzdur ve y›llard›r bu konuda mücadele vermek-
teyiz. Bu anlamda meslektafl›m›z Say›n Osman YAY-
LA Yönetim Kurulumuzca makam›nda ziyaret edil-
mifltir.

ADANA fiUBE - Say›n Osman YAYLA bize kendinizi
tan›t›rm›s›n›z?

Osman YAYLA - 1962 y›l›nda Trabzon da do¤dum.
1977-1978 yl›nda Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini
bitirdim. 1983 y›l›nda da Konya Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinden harita ve kadastro mü-
hendisi olarak mezun oldum. 1981-1992 y›llar› ara-
s›nda Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araflt›rma
ve Uygulama Genel Müdürlü¤ünde, 1992-1998 y›lla-
r› aras›nda Çevre Bakanl›¤›n Çevre Koruma Kurulun-
da, 1998-2006 y›llar› aras›nda Vak›flar Genel Müdür-
lü¤ünde çal›flt›m. 1996 y›l›nda Vak›flar Bölge Müdü-
rü olarak Adana da görev yapmaya bafllad›m.

ADANA fiUBE-Odam›zla herhangi bir iliflkin oldu mu?

Osman YAYLA-Elbette Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Teknik Araflt›rma ve Uygulama Genel Müdürlü¤ünde
çal›fl›rken baz› Yönetmelikler haz›rlan›rken iliflki içe-
risindeydik Ben özellikle 3194 say›l› ‹mar kanunun
18. madde uygulamas›yla 15-16. madde uygulama-
lar›n›n kar›flt›r›ld›¤›n› bu sebeple ‹mar palanlar› uygu-
lamalar›n›n çözüm yerine daha çok karmaflaya se-
bep oldu¤unu bunu kesinlikle önlenmesi gerekti¤ini
söylüyor ve çözüm için Odam›z›n gerekli çal›flmalar›
yapmas›n› söylüyordum.

ADANA fiUBE-Ama biliyorsunuz ki Odam›z zaten
bafltan beri buna karfl›.

Osman YAYLA-Evet 2000 y›l›nda san›r›m bununla il-
gili bir genelge de ç›km›flt›. Yeni yasa zaten buna izin
vermiyor. Ayr›ca Odam›z›n ‹mar Planlar› ve Uygulama
süreçlerini çok daha yak›ndan izlemesi, kontrol me-
kanizmas›n› daha etkin biçimde oluflturmas› gerekir.
Zira di¤er disiplinler bu noktada yapaca¤›m›z zaafla-
r› çok yak›ndan izliyorlar. Bu konuda Odam›z›n di¤er
disiplinlerle olan mücadelesini biliyorum. Bir de Bilir-
kiflilik konusu, bu da çok önemli. Görev yapt›¤›m her
makamda her zaman karfl›laflt›¤›m konu. Sadece biz-
de de¤il di¤er meslek disiplinlerinde de hemen he-
men bu konu kanayan bir yara gibi. Ço¤u zaman yan-
l›fl bilirkifli kararlar›na istinaden verilen yarg› kararla-
r›n›n uygulanabilir yan› olmamakta, vatandafllar ku-
rumlar haks›z yere ma¤dur olmaktad›r.

ADANA fiUBE-Odam›z Meslek içi e¤itim sürecini bafl-
latt›. Meslektafllar›m›z› bu konu da da e¤itece¤iz. An-
cak yasan›n da de¤iflmesi gerekir.  Odan›n e¤itti¤i, s›-
navdan geçirdi¤i, baflar›l› olanlar›n sertifika ald›¤› bir
e¤itim süreci olacak. Ancak yasa da da ancak sertifi-
kal› mühendislerin bilirkiflilik yapacaklar› yer almal›.

Osman YAYLA-Bence bilirkifli raporlar›n›n Odan›n de-
netiminden de geçmesi gerekir.

ADANA fiUBE-Vak›flar Bölge Müdürü konumundas›n›z.
Burada mesle¤imizi ilgilendiren bafll›ca konular neler? . 

Osman YAYLA-Burada daha çok Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤ü tafl›nmazlar›n›n planlanmas› gibi bir durum
yok. Yani burada mülkiyet de¤iflimi, mülkiyet hareket-
leri anlam›nda bir durum yoktur. Biz Vak›flar Genel
Müdürlü¤üne kay›tl› tafl›nmazlar üzerinde bulunan ya-
p›lar›n restorasyonu vb. hizmetlerle daha çok meflgu-
lüz. Elbette iflin içine gayrimenkul girince bu gayri-
menkulun de¤erlendirilmesi ya da üzerinde herhangi
bir ifllem yap›lmas› girince bu, direkt olarak Harita ve
Kadastro Mühendisli¤inin ilgi alan›na girmektedir.

ADANA fiUBE-Son olarak söylemek istedi¤iniz var m›?

Osman YAYLA-Teflekkür ederim. Kap›m sizlere ve
meslektafllar›m›za her zaman aç›kt›r. Teflekkür eder-
im.
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Kamu Sendikac›l›¤› Önderlerinden
Nihat Erdem An›ld›

Sendikal çabalar› ile tan›¤›m›z meslektafl›m›z Nihat
ERDEM, ölümünü 1. y›l›nda, 5 Haziran 2006 günü,
Ankara fiubemizce an›ld›.

‹lk tören saat;12 30’ da Karfl›yaka’daki mezar› bafl›n-
da yap›ld›. HKMO üyesi meslektafllar›, çal›flt›¤› iflyeri
olan DS‹’deki arkadafllar› ve sendikac› dostlar›n›n ka-
t›ld›¤› törende söz alanlar, Nihat ERDEM’in kiflili¤i ve
mücadelesini vurgulad›lar.

‹kinci tören de, ayn› gün saat 18.30’da, HKMO Mi-
sem Dr Haldun Özen toplant› salonunda genifl kat›-
l›ml› bir söylefli yap›ld› Etkinlikte meslektafl›m›z›n
sendikal mücadelesi , HKMO camias›ndaki yeri, uzun
ve yorucu bir emek mücadelesi süreci anlat›ld›. Aile-
sinin, sevenlerinin, meslektafllar›n›n kat›ld›¤› etkinlik-
te Kamu sendikac›l›¤› Önderlerinden Nihat ERDEM’in
yaflam›ndan kesitler sunuldu.

Dr. Haldun Özen Toplant›lar› II
“Küreselleflme ve Çal›flanlar”
Paneli Yap›ld›

• KILIÇDARO⁄LU; “SOSYAL DEVLET YOK ED‹L‹YOR”
• ALTUN; “TTK’NIN HEM EKONOM‹K HEM DE SOS-

YAL ETK‹LER‹ VAR”

• KONUKMAN; “TÜM SOSYAL POL‹T‹KALAR TASF‹-
YE ED‹L‹YOR”

• KOÇ; “ZONGULDAK, YANLIfiA KARfiI D‹RENÇ
GÖSTERD‹”

2002 y›l›nda vefat eden Zonguldakl› bilim adam›, ‹n-
san Haklar› Derne¤i, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›, Ha-
rita Kadastro Mühendisleri Odas› ve Dil Derne¤i ku-
rucular›ndan “Dr. Haldun Özen Toplant›lar›-II” etkin-
likleri kapsam›nda TMMOB, Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odas› Ankara fiubesi ile birlikte TMMOB
Zonguldak ‹KK taraf›ndan düzenlenen “Küreselleflme
ve Çal›flanlar” konulu panel 13 May›s 2006 tarihinde
GM‹S fiemsi Denizer Toplant› Salonu’nda gerçeklefl-
tirildi. 

CHP ‹stanbul Milletvekili Kemal KILIÇDARO⁄LU,
Türk-‹fl Genel Teflkilatland›rma Sekreteri ve GM‹S
Genel Baflkan› Çetin ALTUN, Gazi Üniversitesi Ö¤re-
tim Üyesi Doç. Dr. Aziz KONUKMAN, Yol-‹fl E¤itim
Dairesi Baflkan› Y›ld›r›m KOÇ’un konuflmac› olarak
kat›ld›klar› paneli, HKMO Ankara fiube Baflkan› ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU yönetti.

Panele; Zonguldak Barosu Baflkan› Erol MEK‹K, Zon-
guldak Belediye Baflkan Yard›mc›s› Kemal CANGÖZ,

CHP ‹l Baflkan› Ali KOÇAL, TMMOB Maden Mühendis-
leri Odas› fiube Baflkan› Erdo¤an KAYMAKÇI, Makine
Mühendisleri Odas› fiube Baflkan› At›f METE, GM‹S Ge-
nel Sekreteri Mustafa DA⁄L⁄O⁄LU, GM‹S Genel Mali
Sekreteri ‹rfan AKY‹⁄‹T, GM‹S Genel Teflkilatland›rma
Sekreteri Ramis MUSLU, GM‹S fiubeler Baflkan ve yö-
neticileri, KESK Dönem Sözcüsü Erdo¤an ERDEM,
ADD fiube Baflkan› Erol SARIAL, Mimarlar Odas› Bafl-
kan› Turhan DEM‹RTAfi, DSP ‹l Baflkan› Cihan YILMAZ,
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‹P ‹l Baflkan› Zeki HAZO⁄LU, ÖDP ‹l Baflkan› Mustafa
AKGÜN, Tüm ‹flçi Emeklileri Derne¤i fiube Baflkan›
Hayrettin ÖZÜBEK ve baz› flube baflkanlar›, CHP Mer-
kez ‹lçe Baflkan› Ertu¤rul KOLTUK, CHP Çaycuma ilçe
Baflkan› Ali ‹hsan KÖKTÜRK, CHP Gökçebey ‹lçe Bafl-
kan› Ömer BAfiO⁄LU, Tüketici Haklar› Derne¤i Baflka-
n› Ali TOPALO⁄LU ile çok say›da izleyici kat›ld›.

Paneli yöneten Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› Ankara fiube Baflkan› ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU
Zonguldak’›n Ene¤in Baflkenti oldu¤unu belirterek,
“Böyle bir toplant›n›n, Eme¤in Baflkenti’nde ve iflçi li-
deri merhum fiemsi DEN‹ZER’in ad›n› tafl›yan bir sa-
londa yap›lmas›n› çok anlaml› buluyorum” dedi.

Konukman; “Tüm Sosyal Politikalar
Tasfiye Ediliyor”

Panelde ilk konuflmay› yapan Gazi Üniversitesi ‹kti-
sat Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Aziz KONUK-
MAN, Küreselleflme hareketlerinin genel çerçevesini

ve yans›malar›n› anlatt›¤› konuflmas›nda “Yeni bir ol-
gu var ama bu emperyalizm bitmifltir ya da kapitaliz-
min eflitsiz geliflme yasalar› art›k devre d›fl› kalm›flt›r
anlam›na gelmemektedir. Özelleflme olgusunu orta-
ya koyan yaklafl›mlarda bu arka plan unutulmufl gibi
görünüyor. Bu yeni olgu; bir kürenin alt›nday›z, eflit
bir olguyla karfl› karfl›yay›z, bizi çok güzel günler bek-
liyor, emek bak›m›ndan çok iyi kazan›mlar elde edi-
lebilir fleklindeki teoriler yayg›n. Bu tür yaklafl›mlara
s›cak bakm›yorum. ‹letiflim teknolojilerinin geliflimiy-
le küresel sermayenin tüm dünyaya inan›lmaz bir ha-
reketlili¤i bafllad›. ‹nternet en önemli ayaklar›ndan
biri. Örne¤in Londra’da oturuyorsunuz, tufla bas›yor-
sunuz ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na giriyor-
sunuz. Al›m-sat›m talimat› veriyorsunuz. Böylece kü-

resel sermaye, di¤er ülkelerin ekonomik faaliyetle-
rinde de rahatl›kla yerini alabiliyor” dedi.

E¤itimde, sosyal güvenlikte, akla gelebilecek tüm
ekonomik faaliyetlerde küreselleflmenin olumsuz et-
kileriyle karfl›lafl›ld›¤›na dikkat çeken Konukman,
“1980 sonras› uygulanmaya bafllanan küreselleflme
politikalar›yla, vahfli bir kapitalizm süreci bafllat›ld›.
Kamu, bu ac›mas›z süreç içinde tüm sosyal ve eko-
nomik faaliyetlerden çekilmeye bafllad›. Bugün geli-
nen noktada tüm sosyal politikalar›n tasfiye edilme-
si sürecine gerildi” fleklinde konufltu.

K›l›çdaro¤lu; “Sosyal Devlet Yok Ediliyor”

CHP Milletvekili ve SSK eski Genel Müdürü Kemal
K›l›çdaro¤lu ise TBMM’de kabul edilen Sosyal Gü-
venlik Yasas›’n› de¤erlendirdi¤i konuflmas›nda, yasa-
n›n iyi yönlerinin de bulundu¤unu ancak, yeni getiri-
len baz› düzenlemelerin sosyal devlet ilkeleriyle ba¤-
daflmad›¤›n›, olumsuz etkilerinin ise gelecek y›llarda
ortaya ç›kaca¤›n› belirtti. 

KILIÇDARO⁄LU, “Sosyal Güvenlik Yasas›’n›n
TBMM’den geçmesini protesto etmek amac›yla Ge-
nel Kurulu terk ettik. Çünkü yasa sosyal devleti bir
kenara koyuyor. Bu yasadan kim memnun, çal›flanlar
de¤il, emekliler de¤il, memurlar de¤il, sendikalar de-
¤il, iflsizler de¤il, tabib odalar› memnun de¤il, meslek
odalar› memnun de¤il. Memnun olanlar kim? Yasa
ç›kt›¤›nda ilk kutlama IMF’den geldi. IMF bir bildiri
yay›nlayarak Türkiye’nin çok önemli bir ifl baflard›¤›-
n› aç›klad›. Sonra TÜS‹AD memnuniyetini bildirdi.

Bu yasa Cumhurbaflkan›m›z taraf›ndan veto edildi.
En önemli gerekçesi baz› maddelerinin sosyal devlet
ilkesiyle ba¤daflmamas›. Biz AKP Hükümeti’ne yasa-
n›n getirdi¤i baz› düzenlemelerin hangi Avrupa ülke-
sinde uyguland›¤›n› sorduk. Bir yan›t alamad›k. Çün-
kü böyle düzenlemeler Avrupa ülkelerinde yok.
Emeklilik yafl›, prim ödemeleri, sa¤l›k hizmetlerinden
yararlanma, prim ödeme gün say›s› gibi düzenleme-
ler tam anlam›yla birer bomba. Çok olumsuz etkiler
yaratacakt›r. Ancak bu etkiler gelecek y›llarda ciddi
boyutlarda hissedilir” dedi. 
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KILIÇDARO⁄LU, sosyal devleti yok sayd›¤›n› öne sür-
dü¤ü yasaya tepkisiz kalan sivil toplum örgütlerini de
elefltirdi¤i konuflmas›nda, “Bu yasa uygulan›rsa sos-
yal devlet yok olur, lütuf devleti ortaya ç›kar. Sosyal
devlette, hizmet talep etmek vatandafl›n hakk›d›r. Bu
anayasal bir hakt›r. Örne¤in vatandafl devlete, bana
sa¤l›k hizmeti vermek senin görevin, ben sa¤l›k hiz-
meti istiyorum, diye bilir. Ancak lütuf devletinde böy-
le bir fleyi isteme hakk›n›z olmaz” dedi.

Altun; “TTK’n›n Hem Ekonomik Hem de Sosyal
Etkileri Var”

Türk-‹fl Genel Teflkilatland›rma Sekreteri ve Genel
Maden ‹flçileri Sendikas› Genel Baflkan› Çetin ALTUN
ise küreselleflme politikalar›n›n Zonguldak ve bölgesi
ile maden ocaklar›na yans›malar›n› anlatt›¤› konufl-
mas›nda “IMF güdümünde uygulanan küreselleflme

politikalar›na hem 1990 Grevi hem de 5 Nisan Karar-
lar›’ndaki tepkimizle direnerek zaman kazand›k. Ama
her iktidar IMF’nin dayatmas› politikalar› uygulamaya
devam etti. Yanl›fl politikalara karfl› direnifl için, top-
lumun tüm kesimlerinin birli¤ine ihtiyaç var” dedi.

Altun özetle flöyle konufltu, “Ülkemizin tek taflkömü-
rü üreten kurumu olan TTK, yaflan›lan bu süreçten en
çarp›c› flekilde etkilenen kurumlardan biri oldu. Yeni
Küreselleflme Politikalar›n›n amac› neydi? Amaç;
tüm dünya zenginliklerini geliflmifl ülkelerin kontro-
lündeki çok uluslu flirketlere sunmak ve dünyay› on-
lar›n pazar› yapmakt›r. Ülkemizi yönetmek ad›na, IMF
politikalar› alt›na imza atanlar, Türkiye Taflkömürü
Kurumu’nda da, bu genel politikalar do¤rultusunda

ad›m atmaya bafllad›lar. 1980 sonras› ciddi bir yat›-
r›m yap›lmayarak kurum kendili¤inden küçültülmeye
baflland›. Üretime haz›rl›k yerine mevcut alanlarda
günlük ifllerle u¤rafl›ld›.

Türkiye’nin taflkömürü ihtiyac› artarken, tek üretim
merkezi olan TTK’n›n üretimi gerileme sürecine girdi.
1980 sonras› ciddi bir yat›r›m yap›lmayarak kurum
kendili¤inden küçültülmeye baflland›. Üretime haz›r-
l›k yerine mevcut alanlarda günlük ifllerle u¤rafl›ld›.
Türkiye’nin taflkömürü ihtiyac› artarken, tek üretim
merkezi olan TTK’n›n üretimi gerileme sürecine gir-
di.Oysa bugün TTK’n›n ülke ekonomisine ciddi katk›-
lar sa¤layabilmesi mümkündür. Bu ancak uygulanan
yanl›fl politikalardan vazgeçilmesi ile sa¤lanabilir. 

Zonguldak-Bart›n Karabük bölgesi TÜ‹K’in araflt›rma-
s›na göre en yo¤un göç veren illerin bafl›nda bulunu-
yor. Türkiye’nin taflkömürüne ihtiyac›, bölgemizin 80
binin üzerinde iflsizi var. 1000 iflçinin al›naca¤› TTK’ya
40 binin üzerinde insan baflvuru yapt›. TTK, sadece ül-
kemizin ekonomisine katk› sa¤lam›yor, ayn› zamanda
sosyal alanda da ciddi katk›lar› olmufl bir Kurum. ‹flçi
say›s› ve üretim sürekli düflürüldü. Bu nedenle bugün
bu bölgede mutlu kesim bulamazs›n›z. TTK’y› sadece
ekonomik katk›lar› ile de¤il ayn› zamanda sosyal kat-
k›lar›yla da ele almak gerekiyor” dedi.

Koç; “Zonguldak, Yanl›fla Karfl›
Direnç Gösterdi”

Yol-‹fl Sendikas› E¤itim Dairesi Baflkan› Y›ld›r›m KOÇ
da, Zonguldak’›n gösterdi¤i dirençle emek mücade-
lesine önemli katk›lar sa¤lad›¤›n› belirtti¤i konuflma-
s›nda, “Sosyal alanda ve emekten yana düzenleme-
lerde Zonguldak’›n gösterdi¤i direncin büyük etkileri
oldu. 1990’daki grev ve 5 Nisan Kararlar›’nda maden
ocaklar›n›n kapat›lmas› karar›na gösterilen tepki, sa-
dece bölge için de¤il ayn› zamanda Türkiye için de
önemli sonuçlar do¤urdu. Çal›flanlara karfl› ve sosyal
dengeleri yok sayan politikalara karfl› önemli bir di-
renç noktas› oluflturdu” dedi. Koç, IMF politikalar›n›n
arkas›ndaki gücün ise ABD ve AB emperyalizmi oldu-
¤unu söyledi.

(15.05.2006 tarihli Ere¤li Gazetesi’nden al›nm›flt›r)
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Hacettepe Üniversitesi Bölüm
Baflkan›m›z Mustafa Türker
fiubemizi Ziyaret Etti

Hacettepe Üniversitesi Bölüm Baflkan›m›z Doç. Dr.
Mustafa TÜRKER, ayn› bölümde Ö¤retim Görevlisi

olarak çal›flan Ali Osman DEM‹RER ile birlikte fiube-
mizi ziyaret etti. Ziyarette mesleki sorunlar ve çözüm
yollar› için karfl›l›kl› de¤erlendirmelerde bulunuldu. 

“Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda
Kanun Tasar›s›” Paneli

“Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun Tasa-
r›s›”  paneli 5 Ekim 2006 tarihinde Ankara Ekin Sa-
nat Merkezinde yap›ld›. 

Ankara ‹KK taraf›ndan düzenlenen paneli, Makine
Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Emin
KORAMAZ yönetirken, meslektafl›m›z ‹zmir CHP Mil-
letvekili Erdal KARADEMIR, ANAP Mersin Milletvekili
Hüseyin GÜLER, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan›
Prof.Dr. Mustafa TOKYAY, TMMOB Hukuk Dan›flman›
Nurten Ça¤lar YAKIfi, konuflmac› olarak kat›ld›lar.

Aç›fl konuflmas›n› Ankara ‹KK Sekreteri Ramazan
PEKTAfi’›n yapt›¤› panele yo¤un kat›l›mc› ilgisi vard›.

Hizmet ‹çi E¤itim Çal›flmalar›m›z

Ankara fiubemizin Hizmet ‹çi E¤itim Çal›flmalar› 11
Eylül 2006 tarihinde Eghas yaz›l›m kursu ile bafllad›. 

Tapu ve Kadastro Baflmüfettifli meslektafl›m›z Hüse-
yin KOÇAK taraf›ndan, ‹mar Uygulamalar›, Tapu Fen
‹fllemleri, Kamulaflt›rma, Kadastro Paftalar›n›n Yeni-
lenmesi konular› ile devam etti. Topcon firmas›n›n
kurslar› da tamamland›.

Bültenimizin bask› çal›flmalar› devam ederken Net-
cad 5.0 GIS kurslar› verilmekteydi.

Autodesk C›v›l 3D, Netcad Arazi Toplulaflt›rma, Arc-
g›s, Microstation, Leica, ‹nta, Sokkia, ‹ntergraf, Ge-
omatics, Nik(uydu), Geocad kurslar›ndan sonra 22.
Aral›k 2006 tarihinde sona erecektir.

Ankara fiubemizin Yönetmelik
De¤ifliklikleri Kurultay› Çal›flmalar›

Aral›k ay› içinde baz› yönetmeliklerimizde de¤ifliklik
yapmak üzere Ola¤anüstü Kurultay toplan›yor.

Ola¤anüstü Kurultayda; Serbest Mühendislik Müfla-
virlik Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i, Meslek ‹çi E¤itim
Yönetmeli¤i ve Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlar›
Yönetmeli¤i, Ö¤renci Kolu Yönetmeli¤i, Meslek ‹çi
sürekli E¤itim Merkezi Yönetmeli¤i görüflülecektir.

Bilindi¤i gibi, Nisan ay› içinde Odam›z›n Genel Kuru-
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lunda Yönetmelik de¤ifliklikleri ele al›nm›flt›. Ancak
üyelerimizin daha genifl kat›l›m› ve görüfl birli¤i sa¤-
lanmas› düflüncesiyle, bu Genel Kurulda yönetmelik
de¤ifliklikleri gerçekleflmemiflti.

Ankara fiubemiz Genel kurul öncesi çeflitli çal›flmalar

yapm›fl ve  19/03/2006 tarihinde Ankara da Dan›fl-
ma Kurulunu toplam›flt›.

32 üyenin kat›ld›¤› toplant›da, Serbest Mühendislik
Müflavirlik Bürolar› Tescil Yönetmeli¤i, Meslek ‹çi E¤i-
tim Yönetmeli¤i ve Sürekli Bilimsel Teknik Komisyon-
lar Yönetmeli¤i konular›nda de¤ifliklik taslaklar› tart›-
fl›ld› ve flube görüflü oluflturularak yönetmeliklere
katk› konulmaya çal›fl›ld›.

Genel Kuruldan sonra Kastamonu’da yap›lan Bafl-
kanlar Kurulu Toplant›s›nda bu yönetmelik de¤ifliklik-
leri ele al›nd› ve baz› kararlara var›ld›. Al›nan kararlar
do¤rultusunda Ankara fiubemiz Yönetmelik de¤iflik-
leri konusunda çal›flmalar›n› sürdürdü.

Üyelerinin görüfllerini çeflitli toplant›larla ve yaz›l› ola-
rak posta ile veya a-mail ile almaya çal›flt›. Önemli ol-
du¤unu düflündü¤ü, Büro Tescil Yönetmeli¤i ve M‹-
SEM Komisyonlar›n› kurdu. 

Büro Tescil Yönetmeli¤i Komisyonu, Erdal AKDA⁄,
Ayhan KALYONCU, Zeki KARAHAN, Murat
‹fiB‹RO⁄LU, ‹hsan BÜYÜKDEM‹RC‹, Mehmet
BULTAN’dan oluflurken, M‹SEM Komisyonu da, Ser-
vet KARAMAN, Reflat ÜNAL, Hüseyin KOÇAK, Fer-
mani KAYA, Atakan SERT’ten olufltu.

Genel Merkeze  sunmak üzere, oluflan görüfllerin ra-
por haline getirilmesi çal›flmalar› sürdürülmektedir. 

Mimarl›k Haftas› 2006 Kutland›

Birleflmifl Milletler ve Uluslararas› Mimarlar Birli¤in-
ce, tüm Dünya’da her y›l Ekim ay›n›n ilk Pazartesi gü-
nü “Dünya Mimarl›k ve Konut Günü” olarak yap›lan

kutlamalar kapsam›nda, Mimarlar Odas› Ankara fiu-
besince 2-8 Ekim 2006 tarihinde “Metamorfoz:Yitik
Zamanlar›n Kenti, Ankara” temas›yla Mimarl›k Hafta-
s› 2006 etkinlikleri düzenlendi.

Mimarl›k Haftas›n›n kapan›fl›nda düzenlenen, “Meta-
morfoz:An(kara)” paneline fiube Baflkan›m›z ‹lyas
OSMANA⁄AO⁄LU konuflmac› olarak kat›ld›. ‹lyas
Osmana¤ao¤lu, Türkiye’de ve Ankara’daki kadastro
ve imar sorunlar›n› örneklerle anlatarak de¤iflim ko-
nusunda görüfllerini aç›klad›. 

14 Ekim’de Ülkemize ve Mesle¤imize
Sahip Ç›k›ld›

Ankara’da 14 Ekim sabah›nda Gar Meydan›nda
toplanan 15 Bin TMMOB üyesi S›hh›ye’ye yürüdü.

Ya¤mura karfl›n S›hh›yedeki kitle, AKP Hükümeti-
nin emperyalist iflbirlikçi politikas›na karfl› ç›ka-
rak, ülke ve meslek sorunlar›na karfl› duyarl›l›¤›n›
hayk›rd›.

HKMO üyesi meslektafllar›m›z ve ö¤rencileri, Tür-
kiye’nin dört bir yan›ndan gelerek yo¤un biçimde et-
kinli¤e sahip ç›kt›lar.

Ankara fiubemiz de etkinlik öncesi, Ankara ‹KK ile
birlikte çal›flmalara coflkuyla kat›ld›.
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Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeli¤i Semineri
15 Temmuz 2005’te yay›nlanarak yürürlü¤e giren “Büyük
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i” hak-
k›nda semineri düzenlenmifltir. 15 Haziran 2006 tarihin-
de, Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde 60’› aflk›n meslek-

tafl›m›z›n kat›ld›¤› seminere ‹TÜ ö¤retim üyeleri’nden Prof.
Dr. Rasim DEN‹Z ile Doç. Dr. R. Nurhan ÇEL‹K konuflma-
c› olarak kat›lm›flt›r. Meslektafllar›m›za yeni yönetmelik,
de¤iflen koordinat sistemleri, GPS ve yeni standartlar hak-
k›nda bilgi verilmifltir.

Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi
GPS E¤itimi

9 Haziran 2006 tarihinde Bursa Hürriyet Endüstri Mes-

lek Lisesi’nde, Harita Kadastro Bölümü ö¤rencilerine
Kadastro Bölge Müdürlü¤ü’nde çal›flan üyemiz Murat
AKYOL taraf›ndan GPS (Global Position System) e¤itimi
verilmifltir. GPS Sistemi ö¤rencilere ana hatlar›yla  tan›-
t›larak, GPS al›c›s›yla arazide uygulamal› e¤itim yap›l-
m›flt›r.

Hüsnü Züber Evi Ziyareti

17 May›s 2006 tarihinde  meslektafl›m›z ve Bursal› sa-
natç› Hüsnü Züber'in  evinde tüm üyelerimizin de davet-
li oldu¤u sabah kahvalt›s› düzenlenmifltir. Sohbet eflli-
¤inde yap›lan kahvalt› sonras›nda, müze olarak düzen-
lenmifl ve “Hüsnü Züber Evi” ismiyle an›lan tarihi yap›
gezilmifltir.

Microstation Program›
Harita Modülü Toplant›s›

2 May›s 2006 tarihinde Uluda¤ Elektrik A.fi. toplant› sa-
lonunda Microstation program›na harita modülünün ek-

lenmesi ilgili toplant› düzenlenmifltir. Toplant›da yaz›l›m
hakk›ndaki  öneriler ve beklentiler,  üyelerimiz taraf›n-
dan flirket yetkililerine iletilmifltir.

Temel Netcad 4.0 Kullan›c›
Sertifika Da¤›t›m›

5, 6 ve 7 Nisan tarihlerinde düzenlenmifl olan “Temel
Netcad E¤itimi” kursunu baflar›yla bitiren 110 kat›l›mc›-

ya 12 May›s 2006 tarihinde HKMO Bursa fiubesi bina-
s›nda düzenlenen törenle,  sertifikalar› fiubemiz Yöne-
tim Kurulu Üyeleri taraf›ndan verilmifltir.

Uluda¤ Teknik Gezisi

Uluda¤ ile ilgili idari kararlar›n ve çevre kirlili¤inin yerin-
de de¤erlendirilmesi amac›yla bölge hakk›nda bilgisi
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olan üyelerimizin kat›l›m›yla 3 Haziran 2006 tarihinde
teknik gezi düzenlenmifltir. Gezi sonras› Uluda¤ hakk›n-
da, al›nan idari kararlar ve Uluda¤’›n yaflad›¤› kirlilik
hakk›nda fiubemizin görüfl ve önerilerini içeren kat›l›m-
c›lar›n haz›rlad›¤› rapor Bursa kamuoyunun bilgisine su-
nulmufltur.

Çanakkale fiehitli¤i Gezisi     

20 May›s 2006 tarihinde, Çanakkale Gelibolu Yar›ma-
das›na HKMO Bursa fiubesinin düzenledi¤i geziye fiube
Yönetimi ve Üyeler kat›lm›fllard›r. Bir ulusun var olufl
mücadelesi verdi¤i ve dünya tarihinde  “Çanakkale
Destan›” olarak geçen, binlerce insan›n cephede gö¤üs
gö¤üse savaflt›¤› Gelibolu’da duygu dolu anlar yaflan-
m›flt›r.

Birlikte yap›lan sabah kahvalt›s›n›n ard›ndan Truva At›
temsili heykelini ziyaretle bafllanan geziye, Nusret Ma-
y›n Gemisi, Çanakkale Resim ve Foto¤raf Galerisi, Çi-
menlik Kalesi gezilerek ilk bölüm tamamlanm›flt›r. Gezi-
nin ikinci bölümü için feribotla Gelibolu Yar›madas›’na
hareket edilerek burada savaflta aç›lm›fl siperler, flehit-
likler ve Çanakkale fiehitleri Abidesi ziyaret edilmifltir.

TMMOB Bursa ‹KK Hal› Saha
Futbol Turnuvas›

Geleneksel hale gelen ve bu y›l 18.si düzenlenen “‹KK
Hal› Saha Futbol Turnuvas›” 26 Nisan-21 Haziran 2006
tarihleri aras›nda, Orhaneli yolu üzerindeki Çaml›ca Ha-
l› Saha Tesislerinde düzenlendi. Odam›z ad›na oluflturu-
lan tak›m›n kadrosunda, kaleci ve kaptan Habip AS-
LAN, Nevzat MUTLU, Haz›m BATTIR, Hakan TÜRK, Ha-
kan BEBEK, Süleyman AKAR, Kubilay ÖKSÜZ, Sabahat-
tin ÜNER, Özcan ÖZÇEL‹K ve Ufuk AY yer ald›.
Tak›m›m›z›n turnuva boyunca yapm›fl oldu¤u maçlar ve
ald›¤› sonuçlar s›ras›yla flöyledir;
Harita – Elektrik Delta 3-2

Harita - fiPO 9-2
Harita - Orman 7-2
Harita – ‹nflaat Beton 1-6
Harita – Makine Dinamo 1-4
Harita – Mimarl›k Çevre 3-2
Oynanan maçlar sonucunda tak›m›m›z rakip tak›mlara
24 gol atm›fl ve 18 golü kendi kalesinde görülmüfltür.

Final maç›, grup lideri ‹nflaat Beton tak›m› ile Makine
Dinamo tak›mlar› aras›nda yap›lm›flt›r ve  2006 y›l› flam-
piyonlu¤unu ‹nflaat Beton tak›m› kazand›rm›flt›r. 6 maç-
ta 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan fiubemiz futbol tak›m› 12
puan alarak turnuvadan elenmifltir.

Bursa Akademik Odalar Birli¤i Yerleflkesi
Temel Atma Töreni

22 A¤ustos 2006 tarihinde kentimize hizmet veren
meslek odalar›n›n bir arada bulunmas› amac›yla yeni
yap›land›r›lan Bursa Akademik Odalar Birli¤i Yerleflkesi-
nin temel atma töreni yap›lm›flt›r.
BAOB Binas› toplam alan› yaklafl›k 30.000 m2 olup,

içerisinde flube ofisleri, oditoryum, fuaye, otopark, res-
toran, toplant› salonunu bar›nd›rmaktad›r. fiubemiz bu
komplekste 315 m2 oda yeri, toplam 928 m2’lik bir
alan›n sahibidir.
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fianl›urfa ‹l Temsilcili¤i Ziyaret Edildi
fiubemize ba¤l› fianl›urfa ‹l Temsilcili¤i, 08.10.2006
tarihinde ziyaret edilmifl ve toplant› düzenlenmifltir.
Toplan›ya Özel Sektörde, Kamu Kurumlar›nda ve Üni-
versitede ö¤retim üyesi olarak çal›flan 30 üyemiz ka-

t›lm›flt›r. Toplant›da mesleki denetimlerini yapt›rma-
yan Bürolar hakk›nda tart›flmalar yap›lm›fl ve fianl›ur-
fa Kadastro Bölge Müdürlü¤üne yaz› yaz›l›p y›ll›k tes-
cillerini yapt›rmayan Bürolar›n isimlerinin bildirilmesi-
ne karar verilmifltir. Ayr›ca yaz›da Mesleki denetim
yap›lmayan dosyalar›n taraf›m›za bildirilmesi isten-
mifltir. Meslektafllar›m›z bu y›l içerisinde fi.Urfa ilinde
‹mar uygulamalar› veya  Büyük Ölçekli Harita ve Ha-
rita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i ile ilgili bir panelin ya-
p›lmas›n› teklif edilmifltir. Toplant›n›n ard›ndan  mes-
lektafllar›m›zla birlikte iftar yeme¤i düzenlenmifltir.

Batman ‹l Temsilcili¤i Ziyaret Edildi

fiubemize ba¤l› Batman ‹l temsilcili¤imiz,
02.07.2006 tarihinde ziyaret edilmifl ve meslektaflla-
r›m›zla toplant› düzenlenmifltir. Gerçeklefltirilen bu
toplant›ya Özel Sektörde ve Kamu Kurumlar›nda ça-
l›flan meslektafllar›m›z kat›lm›flt›r. Toplant›da Mesleki
Denetimin ve TUS uygulamas›n›n daha sa¤l›kl› yürü-
tülmesi konular› hakk›nda görüflmeler yap›lm›flt›r. Ay-

r›ca Ola¤anüstü Genel Kurulda görüflülecek olan Oda
Yönetmelikleri de tart›fl›lm›flt›r.

Diyarbak›r Kofluyolu Park›nda Yaflanan
Patlamay› K›n›yoruz

12.09.2006 tarihinde Kofluyolu Caddesinde yaflanan

bombalama olay›nda 10 yurttafl›m›z hayat›n› kaybet-
mifltir. Patlama olay›ndan sonra yap›lan protesto ey-
lemlerine  ve Bas›n Aç›klamalar›na  HKMO Diyarbak›r
fiubesi olarak kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Patlamada hayat›-
n› kaybeden yurttafllar›m›z›n ailelerine taziye ziyare-
tinde bulunulmufltur. Yaflanan bu tür olaylar›n Bar›fla
ve Kardeflli¤e hizmet etmedi¤i ve bunu  bozmaya yö-
nelik  oldu¤u  bilinmesi ve ülkemizde yaflanan bu tür
provakatif  eylemlerin karfl›s›nda tüm devrimci, de-
mokrat ve yurtsever kesimlerin birlikte ve dayan›flma
içersinde, karfl› durmas› gerekti¤i ile bu olay› k›nad›¤›-
m›z› ve birdaha yaflanmamas›  dile¤imizi yeniliyoruz. 

Siirt ‹l Temsilcili¤i Ziyareti

fiubemize ba¤l› Siirt ‹l temsilcili¤imiz, 01.07.2006 ta-
rihinde ziyaret edilmifl ve meslektafllar›m›zla toplant›
düzenlenmifltir. Siirt Kadastro Müdürlü¤ünde gerçek-
lefltirilen toplant›ya Temsilcimiz Siirt Kadastro müdü-
rü Ali ÇEL‹K ve Bay›nd›rl›k  ‹skan Müdürlü¤ünde çal›-
flan meslektafllar›m›z kat›lm›flt›r. Toplant›da Temsilci-
lik sorunlar›, Oda Yönetmelikleri ve Mesleki sorunlar
üzerinde görüflmeler yap›lm›flt›r. Toplant›n›n ard›ndan
Siirt Belediyesi ile görüflmeler gerçeklefltirildi. Bu gö-
rüflmeler sonucunda TUS uygulamas›n›n bafllat›lmas›
ve Siirt Belediyesinin Harita Mühendisi istihdam edi-
lemesi için giriflimde bulunulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
Ayr›ca Siirt ‹line ba¤l› Ayd›nlar Beldesi ziyaret edilmifl
ve burada bulunan Ayd›nlar Kalesi gezilmifltir.
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B.ÇEKMECE, AVCILAR, ÇATALCA BÖLGE TOP-
LANTISI YAPILDI

13 Haziran 2006 Sal› günü HKMO ‹stanbul fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Ali CANDAfi,
2.Baflkan M. Süleyman BEK‹RO⁄LU, fiube Sekrete-
ri Rahmi Yücel YAfiAYAN, Örgütlenme Sekreteri Pe-
lin TEK‹NSOY ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Çi-
çek'in kat›l›m›yla Bölge toplant›s› gerçeklefltirilmifl-
tir. 

Bölgemizden Kamu Kurumlar›nda ve Serbest çal›flan
21 kiflinin kat›l›m›yla toplant› yap›lm›flt›r. Çok s›cak
bir flekilde geçen toplant›da güncel konular, mesleki
sorunlar›m›z tart›fl›lm›fl ve HKMO Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yapm›fl olduk-
lar› faaliyetlerle ilgili bölgemizdeki arkadafllara bilgi
vermifllerdir. Toplant›da ayr›ca SPK kursu verilmesi,
GIS uzmanl›¤›, meslek içi e¤itim ile ilgili odan›n çal›fl-
malar›ndan bahsedilmifltir.

Çok olumlu geçen toplant›, akflam yeme¤i ile birlikte
tekrar görüflmek dile¤i ile son bulmufltur. 

HKMO B.Çekmece ‹lçe Temsilcisi
Harita Mühendisi ‹hsan KIRCAN

“B‹L‹M YERALTINI DA ÖLÇER”

DOSYA NO : 7401-267 15.08.2006

KONU : Taksim - 4 Levent Metro hatt› hk. Bas›n Aç›k-
lamas›

BASINA VE KAMUOYUNA

Sizleri HKMO ‹stanbul flubesi yönetim kurulu ad›na
sayg›yla selaml›yorum.

Bilindi¤i üzere, fiiflli ilçesi, Mecidiyeköy, 309 Pafta,
1963 Ada, 25 numaral› Parsel üzerinde, zemin etüdü
amaçl› yap›lan üç sondaj sonucu; sondaj kuyulardan
birisi alttan geçen Taksim - 4 Levent Metro hatt›n›n
tavan›n› delerek hareket halindeki metroya zarar ver-
mifltir.

Konu odam›zca araflt›r›lm›fl, elde edilen bilgi ve bel-
geler sizlerin arac›l›¤› ile kamuoyunun bilgisine sunu-
lacakt›r.

Söz konusu parsele iliflkin 1/5000 lik plan onaylan-
m›flt›r ancak; 1/1000 uygulama plan› fiiflli Belediye-
sinde ask› safhas›nda olup, 28 A¤ustosta ask› süresi
dolacakt›r. 

2005 y›l›nda fiiflli Belediyesine imar durumu için bafl-
vuru yap›lm›fl, uygulama imar plan› onaylanmad›¤›
için bu parsele iliflkin imar durumu verilmemifltir. As-
k› safhas›nda olan imar plan›nda metro hatt› ifllenmifl
olup ancak; bu parselde k›s›tlama getiren metro hat-
t›na iliflkin ilgili Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlü¤ünde
beyanlar hanesinde hiçbir bilgiye rastlanmam›flt›r. 

Anayasan›n 46. maddesine göre “Devlet ve kamu tü-
zel kiflileri; kamu yarar›n›n gerektirdi¤i hallerde karfl›-
l›klar›n› peflin ödemek flart›yla, özel mülkiyette bulu-
nan tafl›nmaz mallar›n tamam›n› veya bir k›sm›n›, ka-
nunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaflt›rma-
ya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkili-
dir.” 2942 say›l› Kamulaflt›rma kanunu 4. maddesin-
de “Tafl›nmaz Mal›n Mülkiyetinin kamulaflt›r›lmas› ye-
rine, amaç için yeterli oldu¤u taktirde tafl›nmaz ma-
l›n belirli kesimi, yüksekli¤i, derinli¤i veya kaynak
üzerinde kamulaflt›rma yoluyla irtifak hakk› kurulur.”
‹rtifak hakk›'n›n kurulmas› konusu medeni yasan›n
779-794 maddelerinde aç›klanm›flt›r. Yine Medeni
Kanunun 780. maddesinde “‹rtifak hakk›n›n kurulma-
s› için tapu kütü¤üne tescili flartt›r.” denilmektedir. 

Özel mülkiyete esas olan bu parselin alt›ndan geçen
metro hatt›n›n konumunun belirlenerek irtifak hakk›
tesisi için hiçbir ifllem yap›lmad›¤›, ilgili Kadastro Mü-
dürlü¤ünde paftas›na ifllenmedi¤i ve esas olan tapu
sicilinde beyanlar hanesine de flerh konulmad›¤› ta-
raf›m›zdan tespit edilmifltir.

Altyap› çal›flmas› yapan kurum ve kurulufllar, bu ça-
l›flmalar›n› kent bilgi sistemi kapsam›nda, tafl›nmaz-
lar›n geometrik ve hukuki durumunu parsel baz›nda
güncel ve toplumun yararlanabilece¤i aç›kl›kta suna-
mad›¤› ya da sunmad›¤› sürece bu ve benzeri olayla-
r›n yaflanmas› kaç›n›lmazd›r. 

fiu an devam etmekte olan altyap› çal›flmalar› ayn›
yaklafl›mla devam etmektedir.

Mehmet Ali CANDAfi
Yönetim Kurulu ad›na fiube Baflkan›
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“SATILAMAZ SATILMAMALIDIR”

DOSYA NO : 7401-273 18.08.2006

KONU: Karayollar› 17. Bölge Müdürlü¤ü Hizmet Bi-
nalar›n›n Sat›fl›na Karfl› Yap›lan Bas›n Aç›klamas› 

Bilindi¤i üzere Karayollar› 17. Bölge Müdürlü¤ünün
kullan›m›nda olan 96 505,33 m2 yüzölçümlü bu arazi-
nin, üzerinde 8 adet personel lojman›, misafirhane,
atölye, yemekhane, benzinlik, arfliv binas›, ambarlar
ve su deposun bulundu¤u aktif yap›larla birlikte park
alan›n›n da kapal› teklif usulü sat›fl›n›n 18 A¤ustos
2006 saat 15.00 de yap›laca¤› duyurulmufltu. Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan 18 A¤ustos 2006 olarak aç›kla-
nan ihale tarihi bir kez daha ertelenerek, bu kez de 6
ay içinde aç›k art›rma ile sat›laca¤› ve ihalenin Özellefl-
tirme ‹daresi taraf›ndan yap›laca¤› aç›klanm›flt›r. Ba-
y›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› taraf›ndan resen yap›lan,
yap›l›rken ‹stanbul çevre düzeni plan›yla uyuflmayan
imar plan›yla bu alan, dünya kapital çevrelerinin ilgi
alan› haline gelmifltir. ‹stanbul her gün beton y›¤›n› ha-
line dönüfltürülüyor, Mimarl›k ve çevre hiçe say›l›yor.

Son 10 y›l içinde kent rant›n›n en çok olufltu¤u Be-
fliktafl-Maslak güzergâh›n›n en gözde bölgesi Kara-
yollar› 17. Bölge Müdürlü¤ü'nün Zincirlikuyu'daki ye-
rinin kapat›larak arsas›n›n sat›fla ç›kar›lmas› için bir-
çok defa giriflimde bulunulmufl ancak, her seferinde
sendikalar›n ve çal›flanlar›n direnci ile karfl›lafl›lm›fl;
amac›na ve hedefine ulaflamam›flt›r. 

Türkiye'de otoyollar›n ve otoyolculu¤un okulu olarak
tan›mlanabilecek olan bu arazinin ve üzerindeki bina-
larla birlikte y›llarca bo¤az köprüleri ve Marmara böl-
gesindeki Otoyol viyadüklerin bak›m onar›m, iflletme
görevini yerine getirmifl ve halen faal olan bu kurum
yerinden edilerek arazisinin sat›fl› hukuka ayk›r› oldu-
¤unu buradan yetkililere söylüyoruz. ‹ktidarda olan
hükümetin her a¤z› aç›ld›¤›nda 15000 km yol yapa-
ca¤›z diye nutuk att›¤› ve aç›lan yollar›n k›sa sürede
bozuldu¤un tan›k oluyoruz. Çeflitli yasalarda yap›lan
de¤iflikliklerle sat›fltan elde edilecek gelirin bölün-
müfl yollara harcanaca¤› söyleniyor. Teknik ve tekno-
loji hiçe say›larak yap›lan bu yollar›n gelifli güzel infla-

s› hemen durdurulmal› ve bilimin ve tekni¤in öncülü-
¤ünde geçmifl y›llarda oldu¤u gibi gerekli olan yerle-
re yol yap›m›na devam edilmelidir. Ancak bölünmüfl
yolun kayna¤› bo¤az›n en güzide yerlerinden olan bu
arazinin sat›fl›yla elde edilecek kaynak olamaz. Yol-
larda öncelik,  kazalar›n s›kl›kla yafland›¤› ve kör nok-
ta dedi¤imiz bölgelerin belirlenerek iyilefltirilmesidir.  

Sat›fl karar› al›nd›ktan sonra, fiehir Planc›lar› Odas›
taraf›ndan plana karfl›, Yap› Yol Sen taraf›ndan da sa-
t›fla dur demek için, 9 a¤ustos 2006 da ‹stanbul Nö-
betçi ‹dare Mahkemesine, öncelikle yürütmenin dur-
durulmas› ve sat›fl›n iptali yönünde dava açm›flt›r.
Bugün  buradan kamuoyuna sesleniyoruz.  AKP hü-
kümeti ne yaz›k ki ülkeyi pazarlad›¤›n› biliyor ve pa-
zarlamakla da övünüyor,  as›l pazarlanmas› gereken,
büyümeyi, geliflmeyi sa¤layacak olan sanayi, tar›m
ve hayvanc›l›k ürünlerini teflviki engelleyip elde du-
rurken, ülke topraklar› müflis tüccar mant›¤›yla birer
birer elden ç›kar›l›yor. Haydarpafla, Galata port, ‹ETT
garaj›, Sevda Tepesi, ucube planlarla Arap sermaye-
sine peflkefl çekerek talana haz›rlanan iktidar›n bu
kez de hesaplar› Karayollar› 17. Bölge Müdürlü¤ünün
bulundu¤u bu arazidedir. 

HKMO ‹stanbul fiubesi, Ankara'da üç gün süreyle aç-
l›k grevi yapan ve 22-23 A¤ustos tarihlerinde fiube
Yönetim Kurullar›yla, temsilcilerin tamam›n›n kat›la-
ca¤› ANKARA EYLEM‹NE kat›lacak Yap› Yol Sen üye-
lerinin onurlu mücadelelerini destekliyor ve her za-
man yanlar›nda oldu¤umuzu belirtmek istiyorum.

Çal›flanlar›na insanca yaflayabilece¤i ücreti verme-
mek için direnen, ancak IMF direktifleri do¤rultusun-
da ülkenin topra¤›n› de¤il özgürlü¤ünü satan bu ikti-
dar› uyar›yoruz. IMF, DB, AB reçeteleriyle bizleri oya-
layan, ülke ç›karlar›n› hiçe sayarak topraklar›m›z› sa-
tan aciz duruma düflmüfl AKP yönetimi ne yaz›k ki re-
çetelerini bedeli ne olursa olsun halk›m›za, kamu ça-
l›flan›na ödetme e¤ilimindedir. ‹ktidar, Kamu hizmet-
lerine göz diken, çok uluslu flirketlerin istekleri do¤-
rultusunda kamuyu tasfiye giriflimlerinde, çal›flan›n›
y›ld›rma, b›kt›rma ve yaln›zlaflt›rma politikalar›nda
baflar›l› olamayacakt›r. 
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Her ne kadar 5003 say›l› Kanunda, Karayollar› Genel
Müdürlü¤üne ait tafl›nmazlar›n sat›laca¤›na iliflkin
Geçici 2. maddesinde Karayollar› Genel Müdürlü-
¤ü'nün mülkiyetinde olup, bölünmüfl, devlet ve il yol-
lar›nda kullan›lmak üzere sat›laca¤› belirtilmiflse de,
faal, halen hizmet veren ve arazisinin konumunun
stratejik olmas› nedeniyle SATILAMAZ, SATILMAMA-
LIDIR. Özellefltirme ve küresellefltirme ad› alt›nda
emperyalistlere hiçbir zorunluluk ve gereklilik olma-
d›¤› halde topraklar›m›z çeflitli yasal düzenlemeler
yaparak parça parça sat›lmaktad›r. Tüm ülkelerde
yabanc›lara mülk sat›fl›nda s›n›rlamalar varken ve ya-
banc›lara mülk sat›fl›na iliflkin düzenlemelerin baz›la-
r› Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmifl olma-
s›na ra¤men meclisten konuyla ilgili yasalar ç›kar›l-
makta ve sat›fllar yap›lmaktad›r. Özellefltirme idaresi-
ne devir olunan bu alan›n oldu¤u gibi kalmas›n› ve sa-
t›fl›ndan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Yabanc›lara
toprak sat›fl›n› konu alan tüm yasalar›n ‹PTAL‹N‹ ‹ST‹-
YORUZ.

Mehmet Ali CANDAfi
Yönetim Kurulu a. fiube Baflkan›

HAYDARPAfiA BULUfiMASI

Haydarpafla ve çevresindeki tüm iflyerleri ile liman›n
kapat›larak çeflitli sermaye gruplar›na peflkefl çekil-

mesine karfl› duruflun örgütlendi¤i ve
fiubemizin de yer ald›¤› Haydarpafla
Dayan›flma Platformu 2 y›ld›r müca-
dele yürütüyor. Platform, 23–26 Eylül
tarihleri aras›nda Haydarpafla’y› flen-
lik alan›na çevirmek için demokratik

kitle örgütleri, meslek kurulufllar› ve sendikalarla 4
günlük yo¤un bir etkinlik program› ile sonland›.

‘Toplum Kent ve Çevre ‹çin Haydarpafla Buluflmas›’
23 Eylül günü yap›lan sergi aç›l›fl› ve bas›n aç›klama-
s›yla bafllad›. Yap›lan bas›n aç›klamas›nda; Haydar-
pafla Gar› üzerindeki kirli hesaplardan, sermaye
gruplar› için Gar’› iflgal ve üs olarak kullanmaya açan
projelerden söz edildi. Buluflman›n ise, bu mücadele-
yi genifl toplum kesimlerine yayma amac›yla düzen-
lendi¤inin vurguland›¤› bas›n metninde, tüm duyarl›

kesimler bu çabay› birlikte omuzlamaya ve mücade-
leye ortaklamaya ça¤r›ld›.

Etkinli¤e, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Özgür
KARATAfi, fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Ali
CANDAfi, fiube 2. Baflkan› M. Süleyman BEK‹RO⁄-
LU, fiube Sekreteri Rahmi Yücel YAfiAYAN kat›ld›lar.

“Haydarpafla Buluflmas› Etkinlikleri” s›ras›nda, bin-
lerce yurttafl›m›z›n imzalad›¤› Koruma Bölge Kurulu
taraf›ndan al›nan ve 6 ayd›r bekletilen “Haydarpafla
ve çevresinin tarihsel ve kentsel S‹T alan›” karar›
CHP ‹stanbul Milletvekili Berhan fi‹MfiEK taraf›ndan
TBMM Meclis Gündemine soru önergesi olarak ta-
fl›nm›flt›r.

HAYDARPAfiA DAYANIfiMASI PLATFORMU

‹STANBUL (YEN‹DEN M‹ ?) PLANLANIYOR…         

Bas›n Aç›klamas› 

‹stanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasar›m
Merkezi Ne Yapar?

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu olarak,
2700 Y›ll›k ‹stanbul Kentinde hukuk d›fl›, toplumsal
uzlaflmaya dayanmayan, bilime ve akla ayk›r› olan,
kentleflme ve planlama ilkeleri ile ba¤daflmayan ka-
rar ve uygulamalar ile ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
‹stanbul Metropoliten Planlama Bürosu taraf›ndan
yap›ld›¤› belirtilen 1/100.000 ölçekli ‹stanbul Çevre
Plan› çal›flmalar› ile ilgili görüfllerimizi paylaflmak
amac›yla 6 Haziran 2006 Sal› günü TMMOB Mimar-
lar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi Y›ld›z Saray› D›fl
Karakol binas›nda Bas›n toplant›s› gerçeklefltirdik.

Bas›n toplant›s›nda ‹stanbul da yap›lmaya çal›fl›lan
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uygulamalar›n hukuksuzlu¤unu ve tarih miras› bir
kenti bitirece¤ini ifade ettik. Bas›n Aç›klamas›n› Mi-
marlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi Baflkan›
Eyüp MUHCU, Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
s› ‹stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Timur
AKÇALI, Çevre Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
Sekreteri Derya KOÇO⁄LU, TMMOB ‹stanbul ‹l Koor-
dinasyon Kurulu Sekreteri Meftun GÜRDALLAR ger-
çeklefltirdi. Bas›n aç›klamas›na kat›lan üyelerimizden
de konu ile ilgili aç›klamalar ve sorular yöneltildi. Ba-
s›n aç›klamas› metnini yay›nl›yoruz:

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹NE
BA⁄LI MESLEK ODALARINDAN UYARI

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i, 1954 y›l›nda
kurulmufl, kamuya hizmet sunan, kamu kurumu nite-
li¤inde anayasal bir kurulufltur.

Bu birli¤e ba¤l› meslek odalar› olarak, kendi meslek
alanlar›m›z› ilgilendiren konularda, yasama ve yürüt-
me erkini elinde bulunduranlar›n, ülke yarar›n› göz
ard› eden yanl›fl tasarruflar› konusunda, kamuoyunu
ayd›nlatmay› temel bir görev saymaktay›z. 

Bu nedenle, meslek odalar›m›z, kurulufl amaçlar›
do¤rultusunda ve yasal çerçevede, mesleki bilgi ve
deneyimlerini, bilimin öncülü¤ünde, ülkemiz ve halk›-
m›z yarar›na kullana gelmifllerdir.

Bugüne kadar bu amaçla, ‹stanbul baflta olmak üze-
re, ülke genelinde kentleflme ve planlama sorunlar›
hakk›nda, yüzlerce kongre, kurultay, sempozyum ve
aç›k oturumlar düzenlemifller, raporlar sunmufllard›r.
Bu görüfl ve düflünceler do¤rultusunda, ilgili kamu
kurum ve kurulufllar› uyar›lm›fl ve tüm bilgiler kendi-
lerine sunulmufltur. Buna karfl›n; 50 y›l› aflk›n süredir
ülkemizi yönetenler;

• Ça¤dafl kentleflme ve kalk›nma politikalar› yerine,
siyasal ve kiflisel ç›karlar u¤runa, kentsel rant ya¤-
mas›na dayanan politikalar› benimsemifller, hatal›
yat›r›mlar ve siyasi kararlar sonucu defalarca ç›kar›-
lan imar aflar› ile flehirlerde oranlar› yüzde seksene
varan sa¤l›ks›z ve güvenliksiz, do¤al afetlerin etkile-
rine aç›k, riskli ve yasad›fl› yap› stoku oluflumuna göz
yummufllard›r.

• Ülke ve bölge ölçe¤inde, fiziki planlama kriter ve il-
kelerini saptayarak, bölgeler aras› ekonomik ve sos-
yal dengesizli¤e çözüm üretmek amac›na yönelik,
bütüncül bir planlama ve kentleflme sa¤laman›n as›l
görevleri oldu¤unu bilinçli olarak göz ard› etmifllerdir.

• Ülkenin ve kentlerimizin ulafl›m›n›, demiryolu ve
deniz tafl›mac›l›¤›n› yok etme pahas›na, en pahal› ta-
fl›ma sistemi olan, karayolu tafl›mac›l›¤› ile s›n›rl› tut-
mufllar ve kentleri içinden ç›k›lmaz trafik kargaflas›-
na mahkum etmifllerdir. 

• Yasalara ve bilime ayk›r› olarak ald›klar› yanl›fl ka-
rarlarla, do¤al kaynaklar›n, su ve havan›n kirlenmesi-
ne, gelecek nesiller taraf›ndan kullan›lamaz hale ge-
tirilmesine ve ekolojik yap›n›n bozulmas›na göz yum-
mufllard›r.

‹stanbul’un yeniden planland›¤› günümüzde, yap›lan
çal›flmalar ile ilgili olumsuz geliflmeler konusunda
aç›klama yapmay›, kamu yarar› aç›s›ndan görev ad-
dediyoruz.

‹stanbul metropoliten alan stratejik planlama çal›fl-
malar›n› üstlenmifl olan ‹stanbul Metropoliten Planla-
ma ve Kentsel Tasar›m Merkezi (‹MP) görev ve yetki-
sini, Çevre ve Orman Bakanl›¤› ile ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi aras›nda, 1 Ekim 2004 tarihinde yap›-
lan, bir y›l süreli bir protokole göre sürdürmektedir.

Çevre ve Orman Bakanl›¤›, asli görevi olan,
1/100.000 ölçekli ‹stanbul Çevre Düzeni Plan› ya-
p›m yetkisini, ülke çap›nda bütünleflik planlama ad›-
na, planlama hiyerarflisini ihlal ederek, bir protokolle
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne devretmifltir. ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi, tart›flmal› bir yöntemle
yapmay› üstlendi¤i, ‹stanbul Metropoliten Alan Üst
Ölçekli Plan yapma kamusal görevini,  Belediye ‹kti-
sadi Teflebbüsü (B‹T) olan B‹MTAfi koordinasyonun-
da yürütmektedir. Bünyesinde 300 den fazla bilim ve
meslek insan› bulunduran ve görev süresi
01.10.2005 tarihinde biten B‹MTAfi, plan›n ancak
envanter çal›flmalar›n› sonland›rmakta iken,
31.01.2006 tarihinde yap›lan ikinci bir protokolle ku-
ruma alt› ayl›k ek bir süre daha verilmifltir.
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‹MP Bürosunda envanter (veri taban›) çal›flmalar›n›n
ard›ndan gelmesi beklenen ‹stanbul Metropoliten
Alan› hakk›nda gerekli ilke kararlar› henüz belirlen-
memiflken;

• Üst ölçekli plan› henüz hayata geçmemifl olan ken-
tin her bir bölgesinde parçac›l kentsel dönüflüm pro-
jeleri yürütülmektedir. Bu durumda üst ölçekli plan›n,
yaln›zca mevcut durumun ortaya konuldu¤u bir belge
olman›n ötesine gidemeyece¤i konusunda hakl› kay-
g›lar bulunmaktad›r.

• ‹stanbul için öncelik makyaj projelerde de¤il, alt-
yap› ve ulafl›m sorunlar› ile kentin olas› afetler karfl›-
s›ndaki sak›ncalar›n›n ortadan kald›r›lmas›na yönele-
cek üst ölçekli planlarda iken, mülkiyet ve bar›nma
haklar› göz ard› edilerek, Kartal ve Küçükçekmece
Kentsel Alanlar› için “yapt›m oldu” mant›¤› ile ulusla-
raras› yar›flma kurallar› hiçe say›larak,  Türk mimarla-
r› ve uzmanlar› d›fllanarak, yabanc› mimarlar aras›n-
da kentsel tasar›m proje yar›flmalar› aç›lm›flt›r.

• Haydarpafla ve Galata Limanlar›, 4. Levent’teki
‹ETT arazisi, Zincirlikuyu’daki Karayollar› arazisi ya-
banc› sermaye gruplar›na pazarlanmaktad›r. Bu tepe-
den inme noktasal kararlar›n, ‹stanbul’u gelece¤e ta-
fl›yacak üst ölçekli planlama anlay›fl› içinde yeri ol-
mamal›d›r. 

• Co¤rafi yap›s› ve geliflme alanlar› son derece s›n›r-
l› olan metropoliten alan›m›z›n ormanlar›, k›y›lar› ve
su havzalar› mevzii planlarla yap›laflmaya aç›lmakta-
d›r. 50 y›l› aflk›n süregelen hatal› anlay›fl, yeni planla-
ma çal›flmalar›na ra¤men sürdürülmektedir. 

• Henüz ortak ilkeleri belirlenmifl bir ulafl›m plan› ol-
mad›¤› halde, ‹stanbul Bo¤az›nda yeni bir köprü ve
“flehir trafi¤ini çözmek” amac›yla toplam 78 km.
uzunlukta karayolu tünelleri yapmaya karar verilebil-
mektedir. 

• Ülke çap›nda dengeli bir flehirleflme politikas› ol-
mad›¤›ndan, ald›¤› göçler ve yüksek do¤um oran› ile
h›zla artan nüfus sorunu için hiçbir önlem düflünül-
meden, ‹MP Bürosunca yap›lan planlar ve Merkezi
‹darenin yat›r›m kararlar› ile yak›n bir gelecekte met-
ropoliten nüfusunun 20 ile 25 milyon kifli olmas› söz
konusudur. Oysa, yüzde sekseni yasad›fl› ve güven-

liksiz yap›laflm›fl olan yerleflim bölgelerinin sa¤l›kl› ve
yaflan›l›r yerleflmelere dönüfltürülmesi planlaman›n
birincil ilkesi olmak zorundad›r.

• Söz konusu yaklafl›mla, nüfusu 13 milyona ulaflm›fl
bir metropol kent olarak ‹stanbul’un giderek büyüyen
sorunlar›n›n bütünsellik içinde ele al›nmas› mümkün
görünmemektedir.

‹MP taraf›ndan yap›lmakta oldu¤u beyan edilen an-
cak henüz sonlanmam›fl ve onaylanmam›fl olan plan-
da ad› geçen projelerin, plan yürürlü¤e girmeden iha-
lelerinin nas›l yap›ld›¤› yasal olarak sorgulanmal›d›r.

Merkezi yönetimin kontrolünde yerel yönetim tara-
f›ndan yap›lan çal›flmalar göstermektedir ki; içme su-
yu d›flardan tafl›nan, solunacak havaya muhtaç ve
“Dünya Kültür Miras› Listesinden ç›kar›lmas› gün-
demde olan ‹stanbul Kentinin” kimliksiz bir metropol
haline gelmifl olmas›n› umursamadan, ‹stanbul, biri-
kimlerini büyük ölçüde kara paradan sa¤layan küre-
sel sermayeye pazarlanmaya çal›fl›lmaktad›r.

Tüm bu tespit ve de¤erlendirmeleri kamuoyu ile pay-
lafl›rken, ülkemizin gelece¤ini ilgilendiren, yanl›fl ve
telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabile-
cek kararlar› almakta ›srarl› olan;

• Siyasi otoriteleri, 
• Yerel yöneticileri, 
• Ve bilimsel kimlikleri ile bu kararlarda pay sahibi
olan akademisyenleri, kamuoyu önünde uyar›yoruz.

Tüm ilgilileri ivedilikle, hukuk d›fl›, toplumsal uzlafl-
maya dayanmayan, bilime ve akla ayk›r› olan, kent-
leflme ve planlama ilkeleri ile ba¤daflmayan karar ve
uygulamalar›ndan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna sayg› ile duyurulur.

‹TÜ VE YTÜ MEZUN‹YET TÖRENLER‹NDE
Ö⁄RENC‹LERLE B‹RL‹KTEYD‹K

29.06.2006 tarihinde ‹.T.Ü ‹nflaat Fakültesi gelenek-
sel mezuniyet töreni yap›lm›flt›r. fiubemizi temsilen
2.Baflkan Süleyman BEK‹RO⁄LU ve Fevziye DEM‹R-
C‹'nin kat›ld›¤› törende, Fakültenin üç mühendislik
bölümü ‹nflaat, Jeodezi ve Fotogrametri ve Çevre Mü-
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hendisli¤i bölümlerinden mezun olan ö¤renciler ve
ö¤retim üyeleri; çeflitli flirket temsilcileri bir araya
geldiler. Törende üniversite rektörü, fakülte dekan›

ve bölüm baflkanlar› yapt›klar› konuflmalarda üniver-
site ve bölümleri hakk›nda bilgi verdiler. Dereceye gi-
ren ö¤rencileri ödülleri verildi ve geleneksel mezuni-
yet günü, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Ayn› gün, YTÜ' de yap›lan  geleneksel mezuniyet Tö-
renine de, fiubemizi temsilen Yönetim Kurulu Baflka-
n›m›z Mehmet Ali CANDAfi ve Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin TEK‹NSOY kat›ld›lar. Törende Meltem KARACA-
O⁄LU ö¤rencileri temsilen bir konuflma yapt›.

‹TÜ' DE P‹KN‹K
ZOR GEÇEN ARAZ‹ ÇALIfiMASI SIRASINDA HOfi
B‹R ANI:  ODAMIZLA BULUfiTUK...

2005 - 2006 Ö¤retim y›l›nda tüm çal›flmalar›m›zda
ve etkinliklerimizde bizlere destek olan meslek oda-
m›z, 16.06.2006 tarihinde de yine bizlerleydi.

‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nflaat Fakültesi orta
bahçesinde 16 Haziran 2006 tarihinde gerçeklefltiri-
len HKMO ‹stanbul fiubesi pikni¤i, ö¤renci, akade-
misyen, meslek odas› ba¤lar›n› tam da ö¤rencilerin

zorlu arazi çal›flmalar› s›ras›nda ihtiyaç duyulan bir
anda pekifltiren güzel bir etkinlik olarak tüm ö¤renci-
ler aç›s›ndan sevindirici bir organizasyon olmufltur.

Bu düflüncelerle, zorlu arazi çal›flmalar›m›z s›ras›nda
bizlere bu kaynaflma ortam›n› sa¤layan TMMOB Ha-
rita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube-
si'ne her zaman yan›m›zda olduklar› ve bu sürpriz et-
kinlikle bizlere destek olduklar› için teflekkür ederiz.

‹TÜ JEODEZ‹ Ö⁄RENC‹LER‹

KARTAL'DA KENTSEL DÖNÜfiÜME DUR
M‹T‹NG‹ KENT‹M‹ZE SAH‹P ÇIKIYORUZ…

10 Haziran cumartesi günü Kartal meydan›nda ‹stan-
bul Anakent Mimarlar Odas›, Mimarlar Odas› Anado-
lu Yakas› Kartal fiubesi ile HKMO Kartal ‹lçe Temsil-
cili¤i, di¤er meslek odalar›n›n, siyasi partilerin, sivil

toplum örgütlerinin kat›l›m›yla “kentimize sahip ç›k›-
yoruz” etkinli¤ini coflkuyla gerçeklefltirdik.

Kat›lan siyasi partiler, sivil toplum örgütleri bu etkin-
li¤e destek vermifllerdir. Kentsel dönüflüm alanlar›n-
da kalan vatandafllar›n oluflturdu¤u dayan›flma der-
nekleri baflkanlar› da ayn› etkinlikte, gelen kitleye
“Bize ra¤men bu planlar uygulayamazs›n›z” diye tüm
yetkililere uyar›c› konuflmalar yapm›fllard›r.
Metin A¤›rman
Kartal ‹lçe Temsilci Yard›mc›s›
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KENTSEL DÖNÜfiÜM ÇALIfiMA GRUBU

Hükümetin gündeminde olan ve TBMM'sine tafl›d›¤›
kentsel dönüflüm, Odam›z›n da gündemine girmifltir.
Konu ile ilgili bir çal›flma grubu oluflturulmufl ve üç
toplant› yap›lm›flt›r. Toplant›larda kentsel dönüflüm
kavram› genel olarak tart›fl›lm›fl, geliflmifl ülkelerden

örnekler verilmifltir. Kentsel dönüflüm ad› alt›nda
rant paylafl›m›n›n sa¤lanaca¤› ve mülkiyetin el de¤ifl-
tirece¤i belirtilmifltir. Tart›flma derinlefltikçe ülkemiz-
deki planlama süreçleri, imar rantlar›n›n nerelere gi-
dece¤i konular› üzerinde durulmufltur. Son toplant›-
da hükümetin meclis gündemine getirdi¤i kentsel
dönüflüm yasa tasar›s› de¤erlendirilmifl, tasar›n›n
Anayasa'ya ayk›r›l›klar içerdi¤i ve çeflitli yasalarla çe-
liflti¤i belirtilmifltir.

Kentsel dönüflüm ile ilgili bir etkinlik yap›lmas› karar-
laflt›r›lm›fl, bu etkinli¤in sonuçlar›n›n ‹KK bünyesinde
yap›lacak olan “Kent Sorunlar› Kurultay›”na tafl›nma-
s› fikri benimsenmifltir. Ayr›ca yasa tasar›n›n incele-
nip görüfl oluflturulmas› ve etkinli¤in ve de konunun
kendisi olmak üzere iki yönlü tart›fl›lmas› ve sonuca
var›lmas› hususu kabul görmüfltür.

KOCAEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹, JEODEZ‹ VE FOTOG-
RAMETR‹ MÜHEND‹SL‹⁄‹ BÖLÜMÜ Ö⁄RET‹ME
BAfiLADI.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü, 30 Ö¤rencisi
ile Birlikte 2006-2007 E¤itim Ö¤retim Dönemine
Bafllad›. Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü;
03.02.2006 tarih ve 2006/10062 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› ile Kocaeli Üniversitesi, Mimarl›k ve Ta-

sar›m Fakültesi ile birlikte kurulmas› öngörülmüfl,
Yüksekö¤retim Genel Kurulunun 13.04.2006 tarihli
toplant›s›nda al›nan kararlar› gere¤i ayn› üniversite-
nin Mühendislik Fakültesi bünyesinde aç›lmas› uygun
görülmüfltür.

30 ö¤rencisiyle birlikte 2006-2007 E¤itim-Ö¤retim
Dönemine bafllayan yeni bölümümüz 2006 - ÖSYS
Yüksek Ö¤retim Programlar›n›n Merkezi Yerlefltirme-
deki Genel Kontenjan puanlar›na göre, 275.962'lik
Taban Puan› ile 11 Üniversite aras›nda üçüncü s›ra-
da, 13 bölüm aras›nda ise dördüncü s›rada yer alm›fl-
t›r. Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK, Prof. Dr. Haluk KONAK,
Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK ve 5 Yard›mc› Doçentten
oluflan deneyimli, birikimli ve güçlü akademik kadro-
suyla Lisans e¤itimine bafllayan yeni bölümümüz, ay-
n› zamanda da Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Jeodezi ve Jeoinformasyon Ana Bilim Dal›
alt›nda Yüksek Lisans e¤itimi vermektedir. Bölümü
oluflturan akademik kadro, ayn› zamanda KOÜ Bili-
flim Teknolojileri Araflt›rma ve Uygulama Merkezinin
(KOÜ B‹LARUM) Yönetim Kurulu ve Geomatik Arafl-

t›rma Biriminde de Ar-Ge çal›flmalar›n› sürdürmekte-
dir. Birçok üniversitedeki benzerlerine göre örnek al›-
nabilecek bölüm ve araflt›rma birimi yap›s›na sahip
olan yeni bölümümüz; halen desteklenmekte olan iki
adet Disiplinler Aras› Bilimsel Araflt›rma Projesi ile
Do¤u Marmara Bölgesine, kent yaflayanlar›na ve yö-
neticilerine Bütünleflik Hizmet Modelleri sunabilmek-
tedir. 

Harita ve Kadastro Mühendisli¤ine yönelik mühen-
dislik e¤itimin gelifltirilmesi ve iyilifltirilmesi yolunda-
ki ana bileflenlerden birisi olarak; Kocaeli Üniversite-
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si'nde önemli bir görev üstlenen yeni bölümümüz ile
birlikte üzerimize düflen görev, sorumluluk ve yü-
kümlülükleri de ortaklafla paylaflmak durumunday›z.
Ulusal Önderimizin de ön gördü¤ü gibi; ça¤dafl uy-
garl›k yolunda yürüyebilen, yeterli donan›m ve biriki-
me sahip yeni kuflaklar yetifltirmek ortak hedefleri-
miz aras›nda öncelikli olarak yer almaktad›r. Bu nok-
tadan hareketle Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odas› olarak yeni kuflak mühendis adaylar›m›za bu
günden bafllamak üzere sa¤layaca¤›m›z e¤itim des-
te¤i, Ulusal ç›kar›m›z ve hedeflerimiz için daha da
önem kazanmaktad›r. 

Say›n Prof. Dr. Haluk KONAK'›n önerisi do¤rultusun-
da; KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogra-
metri Mühendisli¤i Bölümü bünyesinde olmak üzere;
en az 20 ö¤renciye efl zamanl› ve etkileflimli bir ders
ve çal›flma ortam› sa¤layabilen ve mesle¤imizin ge-
liflmesinde önemli katk›lar› olan merhum Prof. Dr.
Muzaffer fiERBETÇ‹ hocam›z›n da ad›na yarafl›r ör-
nek bir bölüm laboratuar› kurmak üzere çal›flmalara
bafllad›k. Mesle¤imiz ve bölümümüz ad›na örnek bir
dayan›flmay› simgeleyen KOÜ Mühendislik Fakültesi,
Jeodezi ve Fotogtrametri Mühendisli¤i Bölümü, Prof.
Dr. Muzaffer fiERBETÇ‹ Uzaktan Alg›lama ve Co¤rafi
Bilgi Sistemleri Laboratuar›'n› kurarak en k›sa za-
manda gerçeklefltirece¤imiz bölüm aç›l›fl› ile bu gu-
ruru ve k›vanc› oda üyelerimizle paylaflmaktan onur
duyaca¤›z. 

Kurucu bölüm baflkan› olarak görev alan ve Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölüm Baflkanl›¤›na
atanan Prof. Dr. Haluk KONAK'› kutlar akademik
kadrosuyla birlikte e¤itim-ö¤retim çal›flmalar› ile Ar-
Ge etkinliklerinde baflar›lar dileriz.

Mehmet Ali CANDAfi
‹stanbul fiubesi
Yönetim Kurulu Baflkan›

MESLEK ‹Ç‹ E⁄‹T‹M,  KONU: BÖHHBÜY

‹GDAfi çal›flanlar›ndan Murat AL‹O⁄LU'nun BÖHH-
BÜY ile ilgili bilgilendirilmek düflüncesiyle Odam›za
yapm›fl oldu¤u yaz›l› baflvuru üzerine yönetmeli¤in

haz›rlanmas›nda büyük eme¤i geçen Doç. Dr. Rahmi
Nurhan ÇEL‹K taraf›ndan ‹GDAfi da çal›flan meslek-
tafllar›m›za 22.06.2006 gününde fiube mekân›nda
e¤itim verilmifltir.

MUZAFFER fiEN'‹ ANDIK

Meslektafl›m›z ve fiubemizin 14. dönem Yönetim Ku-
rulu üyesi Muzaffer fiEN'i 4 Haziran 2006 tarihinde
mezar› bafl›nda and›k.

And›k demek ne denli do¤ru bilmiyorum. Asl›nda an-
ma sözcü¤ü yerine, bu Pazar Muzaffer'e pikni¤e git-
tik demek daha do¤ru olacak san›r›m. Bu piknik es-
kisi gibiydi aynen. Muzaffer yine Adam Gibi Adam
tavr›yla bizlere dersler verdi her zamanki gibi.

Nas›l mücadele edilmeli, nas›l do¤ru-dürüst adam
olunmal›, nas›l dost, nas›l iyi bir baba, nas›l iyi bir efl,
nas›l iyi bir kuzen, nas›l iyi bir kardefl, nas›l iyi bir Ha-
rita Mühendisi olunur konular›nda dersler verdi. An-
cak dersleri kendisi anlatmad›, s›n›f arkadafl›, okey
arkadafl›, cezaevi ve hücre arkadafl› Mehmet Ali
CANDAfi, her zaman onurlu ve dik durufluyla an›m-
sad›¤›m›z, tan›d›¤›m›z Metin KULE‹N, Muzaffer'in yol
arkadafl› Mertkan AKÇA, ifadelerini söze dökemeyen
ancak Muzaffer'e bak›fllar›yla çok fley anlatan ‹dris
UZUN, Belediyeden ve Odadan dostlar› Süleyman,
Kadir, Bektafl, Yaflar, Esin, Necla, Hüseyin ÜLKÜ, Ha-
san ZENG‹N, Osman, Gülbüz, Cemil-Nurcan CAN-
DAfi, Ali Fahri ÖZTEN anlatt›lar.

Muzaffer'i en iyi day›s› Ressam Ali CANDAfi anlatt›:
“Muzaffer benim önce arkadafl›m sonra ye¤enimdi”
dedi. Evet, Muzaffer hepimizin önce arkadafl›yd› ger-
çekten.
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Dersten sonra sevgili Suzan, Muzaffer'in bizi evde
bekledi¤ini söyledi ve eve geçtik hep birlikte. Yine her
zamanki gibi çok fley haz›rlam›fl Suzan bize. Yemesek
olmaz, Muzaffer k›zar bize. Eee... tabii Muzaffer'in evi-
ne gel ve f›kra, an› anlatmadan git. Asla olmaz! Gözle-
rimiz dolu olsa da f›kra gibi an›lar, an›lar, an›lar...

Bir de Muzaffer'den birkaç türkü dinlememek olmaz-
d› do¤al olarak: Muzaffer'in dünyaya ve bizlere mira-
s›, sevgili o¤lu UMUT çald› bu kez türküleri bize ve
sonra Muzaffer her zamanki öngörüsü ile hepimizi
tekrar buluflmak üzere u¤urlad›, gülerek duvardaki
Ali R›za Amca ve Ayfle Teyze'ye sar›larak çektirdi¤i
foto¤raftan.

Rahat uyu güzel insan, rahat uyu sevgili Dostum!

Cemil CANDAfi

NÜKLEER SANTRAL B‹LMECES‹...
Nükleer mi? Silah m›?
NÜKLEER KARfiITI PLATFORM (NKP)

2006 y›l› bafl›nda nükleer santral kurma giriflimleri
h›z kazanm›fl, Recep Tayip ERDO⁄AN santralin Si-
nop'ta kurulaca¤›n› aç›klam›fl ve enerji bakan› Hilmi
Güler de enerji lobileriyle görüflmelere bafllam›flt›r

Meslek odalar›, sendikalar, baflta çevre ve ekoloji
alan›nda duyarl› derneklerin içinde yer ald›¤› demok-
ratik kitle örgütleri ve bilim adamlar›n›n önderli¤inde
AKKUYU da bafllat›lan Nükleer karfl›t› platform tekrar
faaliyete bafllad›.Bu sefer daha genifl ve daha etkin
bir çal›flma program› oluflturuldu. Merkezi çal›flmala-
r›n› Ankara'dan organize eden platform ‹zmir, ‹stan-
bul, Sinop, Mersin ve di¤er illerde yerel faaliyetler ör-

gütledi. 29 Nisan'da Sinop'ta 10 bin kiflinin kat›l›m›
ile bir miting organize edildi.

‹KK bünyesinde, Oda olarak NKP'nin tüm faaliyetleri-

ne katk› koymaya çal›flt›k. ‹stanbul'un de¤iflik yerle-
rine standlar kuruldu. Biz de Ortaköy'de bir hafta bo-
yunca stand açarak bildiri, broflür da¤›tt›k ve binler-
ce imza toplad›k. 

NÜKLEERS‹Z B‹R DÜNYA ‹Ç‹N EL ELE...
Yönetim Kurulu Ad›na
fiube Sekreteri R.Yücel YAfiAYAN

PROF. DR. NURfiEN MAZICI,

ARAMIZA HOfi GELD‹N‹Z...

3 Ekim 2006 Sal› günü Yönetim Kurulu Toplant›s›na
davet edilen Prof. Dr. Nurflen MAZICI, kendisine tak-
dim edilen plaketin ard›ndan Odam›za üye yap›ld›.

HKMO ‹stanbul fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Meh-
met Ali CANDAfi, Prof. Dr. Nurflen MAZICI'n›n öz-
geçmifli hakk›nda bilgi verdi. Selçuk Üniversitesi Mü-

hendislik Mimarl›k Fakültesi, Jeodezi ve Fotogramet-
ri Mühendisli¤i Bölümü ve Marmara Üniversitesi ‹leti-
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flim Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi'nde
Ö¤retim üyesi olarak çal›flan Nurflen MAZICI, ‹stan-
bul Belediye Konservatuar›'n›n Tiyatro ve fian Bölüm-
lerinde ö¤renim gördü. ‹zleyen y›llarda ‹stanbul Üni-
versitesi'nde Siyaset Bilimi master ve doktoras›n› ta-
mamlayan MAZICI, Wisconsin Üniversitesi Middle
East Studies'de ve Michigan Üniversitesi Near East
and Nort African Studies'de Siyaset Bilimi post dok-
toras› yapt›ktan sonra doçent oldu ve Washington
DC'deki National Archives'da yapt›¤› araflt›rmalarla
Profesörlü¤e yükseltildi. 2005-2006 akademik y›l›n-
da Georgetown Üniversitesi'nde konuk ö¤retim üye-
si olarak görev yapmakta olup halen ‹ki Dünya Sava-
fl› Aras›nda Türk-Amerikan ‹liflkileri konulu belgesel
çal›flmas›n› sürdürmektedir.

Türk siyasal yaflam›na iliflkin çok say›da makalesi bu-
lunan Prof. Dr. MAZICI'n›n yay›nlanm›fl befl kitab› ise
flunlard›r;

Atatürk Döneminde Muhalefet 1919-1926, Dilmen
Kitapevi,1984 ‹stanbul

Uluslararas› Rekabette Ermeni Sorunu'nun Kökeni
1878-1918, Der Yay›nevi,1987

Türkiye'de Askeri Darbeler ve Sivil Rejime Etkileri,
Gür Yay›nevi,1989, ‹stanbul

Celal Bayar'›n Baflbakanl›k Dönemi 1936-1939, Der
Yay›nevi, 1996, ‹stanbul

ABD'nin Güney Kafkasya Politikas› Olarak Ermenis-
tan Sorunu 1919-1921 Pozitif Yay›nevi

Duyguland›¤› gözlenen Say›n MAZICI yapt›¤› teflek-
kür konuflmas›nda; aram›zda yeniden olmaktan duy-
du¤u onuru ve gururu ifade ederek, TMMOB'nin ve
Odam›z›n antiemperyalist mücadelesindeki kararl›l›-
¤›ndan çok hoflnut oldu¤unu dile getirerek bu müca-
delenin sürmesi yolunda gereken katk›y› da yapaca-
¤›n› sözlerine ekledi. 

fiube Yönetim Kurulu olarak hocam›z› yeniden ara-
m›zda görmekten mutluyuz. Oda çal›flmalar›na yapa-
ca¤› katk›lar için ald›¤›m›z söze de güvenerek,
TMMOB'nin ve Odam›z›n kuruldu¤undan bu güne an-

tiemperyalist, antikapitalist, anti flovenist, antifaflist
her türlü cinsiyet ayr›mc›l›¤›na karfl› ve do¤ayla dost
onurlu mücadelesini sürdürece¤ini ve ödün verme-
yece¤ini bir kez daha hayk›rarak kendisine çal›flma
yaflam›nda baflar›lar diliyoruz

SÖYLEfi‹; YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ KAYNAKLARI

“Nükleer Santral Yanl›fl, Türkiye'nin Rüzgar› Var”

Ondokuzuncu dönem flube yönetim kurulumuzca dü-
zenlenen “Yenilenebilir enerji kaynaklar› ve AB süre-
cinde enerji politikalar›na entegrasyon” konulu söy-
leflide Doç. Dr. Tanay S›dk› UYAR konu¤umuz oldu.

Odam›zda 05.07.2006 tarihinde gerçeklefltirdi¤imiz
söyleflide Doç. Dr. Tanay S›dk› UYAR nükleer enerji
ve fosil yak›tlara karfl› alternatif enerji kaynaklar›na
odaklanmam›z gerekti¤ini söyledi.

E¤itim-Sen 6 nolu Üniversiteler flubesi baflkan› ve
Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji
Ana Bilim Dal› Baflkan› Doç. Dr. Tanay S›dk› UYAR,
nükleer santrallerin ilk kurulumdan kapat›lmas›na
kadar büyük masraflar› oldu¤unu belirterek, beflikten
mezara maliyeti oldu¤unu söyledi.

Uyar, Almanya'n›n nükleer santrallar›n› 2017'ye ka-
dar kapatma karar› verdi¤ini, ABD'de ise 1978'den
beri nükleer santral siparifli al›nmad›¤›n› söyledi.
Söylefli, izleyen üyelerimizden oldukça ilgi gördü.

Dünyan›n rüzgâr ve günefl gibi yenilenebilir enerjile-
re odakland›¤›n› belirten Uyar, "Tanesi 5 milyon do-
lara mal olan bir rüzgâr türbini 20 bin kifliye elektrik
sa¤layabiliyor. Türkiye'de toplam kurulu güç 38 bin
megavat. Bize göre yüzde 50 daha az rüzgârl› olan
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Almanya ise 20 bin megavatl›k rüzgâr santrali kurdu.
Elektri¤imizin tamam›n› rüzgârdan sa¤layabiliriz".

UYAR, 1000 megavatl›k rüzgar enerjisinin 1 milyar
dolara mal oldu¤unu, 1000 megavatl›k nükleer ener-
jinin ilk yat›r›m› için bile 3 milyar euro gibi rakamlar›n
telaffuz edildi¤ini de hat›rlatt›.

Almanya'da 500 bin çat›n›n günefl pilleriyle kapl› ol-
du¤unu da kaydeden Uyar, "Bunu yapana 55 sent ve-
riyorlar. Biz ayn› etkiyi 20 sente sa¤layabiliriz. 5 mil-
yon konutun tüm elektri¤ini böyle üretebiliriz" dedi.

SUYUMUZA SAH‹P ÇIKIYORUZ

‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisince 12.05.2006
tarih ve 933 say›l› genel kurul karar› ile kabul edilerek
25.05.2006 tarihinde Gazete 34' de yay›nlanarak yü-
rürlü¤e giren “‹SK‹ ‹çme Suyu Havzalar› Yönetmeli-
¤i'nin ‹PTAL' i ve öncelikle yürütmesinin durdurulma-
s› istemiyle ‹stanbul ‹dare Mahkemesinde aç›lan da-
vaya, davac› taraf olarak HKMO ‹stanbul fiubesi de
kat›lm›flt›r. Dava 25.07.2006 tarihinde aç›lm›flt›r.

HKMO ‹st. fib. Vekili Avukat Mahir AY

fiUBE BÜLTEN‹M‹Z‹N ‹K‹NC‹ SAYISI ÇIKTI

Uzun bir aradan sonra Haziran 2006 tarihinde yeni-
den yay›nlad›¤›m›z ‹stanbul fiube bütenimizin ikinci
say›s› Ekim 2006 tarihinde yay›nland›.

fiUBEM‹Z 23. GELENEKSEL YEME⁄‹ YAPILDI

‹stanbul fiubesi 23. Geleneksel Yeme¤imiz
03.06.2006 tarihinde Sürmeli Otel Balo Salonu'nda

yap›ld›. Yaklafl›k 300 kiflinin kat›ld›¤› yemek, Sosyal
Kültürel Etkinlikler Komisyonu üyesi meslektafl›m›z

Fevziye DEM‹RC‹'nin konuklara hoflgeldiniz mesaj›
ile bafllad›. Yeme¤imizin aç›l›fl konuflmas›n› fiube
Baflkan›m›z Mehmet Ali CANDAfi yapt›. Güncel ko-
nulara de¤inen ve konuklar›m›za ‹stanbul fiube ad›na
hoflgeldiniz diyen CANDAfi, fiair Naz›m Hikmet ve
14. Dönem fiube Yönetim Kurulu üyemiz, s›n›f arka-
dafl› Muzaffer fiEN'in ölüm y›ldönümünü anarak sür-
dürdü¤ü konuflmas›n› “E¤lenmeyi bilmeyen çal›flma-
y› da beceremez” özdeyifli ile sonland›rd›.

Geleneksel Yeme¤imize ‹stanbul d›fl›ndan, HKMO
Genel Baflkan› A. Fahri ÖZTEN, II. Baflkan› Yaflar ÇE-
T‹NTAfi ve efli, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz
Özgür KARATAfi, HKMO Eski Genel Baflkan› Hüseyin
ÜLKÜ, Adana fiube Baflkan› Hasan ZENG‹N ve efli,
Ankara fiube Baflkan› ‹lyas OSMANA⁄AO⁄LU ve efli,
Ankara fiube Yazman› Mustafa ERDO⁄AN, efli ve o¤-
lu Ankara'dan arkadafllar›m›z Mustafa DÜZA⁄AÇ,
Mertkan AKÇA, Hasan ADAY ve G›da Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiube Baflkan›, Elektrik Mühendisleri
Odas› Eski Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KARAÇAY ve
di¤er konuklar kat›l›mlar› ile büyük destek vermifller-
dir. Genel Baflkan›m›z A.Fahri ÖZTEN yapt›¤› konufl-
mada; güncel geliflmeler ve Oda-TMMOB çal›flmalar›
hakk›nda bilgilendirme ve de¤erlendirmeler yapt›k-
tan sonra, konuflmas›n› Naz›m Hikmet'in “Davet” fli-
iri ile sonland›rd›.

Yeme¤imiz ‹stanbul fiubesi 18. Dönem Yönetim Ku-
rulu üyeleri ile flubemiz emekçilerine plaket verilme-
si ve yeme¤imizden önce düzenlenen etkinli¤e kat›-
larak destek veren NETCAD ve GEOCAD yaz›l›m fir-
malar›n›n yetkililerine teflekkür belgesi verilmesi tö-
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reni ile devam etti. Ve e¤lence!!!!! Yeme¤imiz canl›
müzik eflli¤inde gece saat 01.30 a dek sürdü.

Bu güzel organizasyonu düzenleyen ‹stanbul flubesi
Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu üyelerine
teflekkürlerimizi sunar 24. Geleneksel Yeme¤imizde
buluflmak dile¤imizi yineleriz.

TMMOB ‹L KOORD‹NASYON KURULU

‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹'N‹N SÜR-
GÜN ETT‹⁄‹ MÜHEND‹S, M‹MAR VE fiEH‹R
PLANCISI MESLEKTAfiLARIMIZI ‹BB STRATEJ‹K
PLANLAMA VE ARAfiTIRMA MÜDÜRLÜ⁄ÜNDE
Z‹YARET ETT‹K.

TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Tores D‹NÇÖZ, Makina Mühendisleri Odas› ‹stanbul
fiubesi YK Yedek Üyesi Mustafa fi‹MfiEK, Makina
Mühendisleri Odas› Kartal Temsilcili¤i Yürütme Kuru-
lu Baflkan› Orhan AT‹LLA'n›n kat›ld›¤› ‹flyeri Toplant›-
s›na 40'a yak›n üyemiz kat›ld›. Toplant›n›n üyelere
duyurusu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ‹s-
tanbul fiubesi II. Baflkan› M. Süleyman BEK‹RO⁄LU
taraf›ndan yap›ld›. Toplant›da üyelerimizle, son dö-
nemde yaflad›klar› sürgünlerin nedenleri ile birlikte
mücadele edilmezse gelinecek noktalar tart›fl›ld›.

Ayr›ca TMMOB olarak; ‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si bünyesinde çal›flan 25'i mühendis, mimar ve flehir
planc›s› 43 kamu çal›flan›n›n meslekleriyle ilgili olma-
yan bölümlere sürülmelerinin ortadan kald›r›lmas›
için gerekli deste¤in verilece¤i belirtildi. TMMOB ola-
rak meslektafllar›m›z› sürgün ederek at›l duruma iten
bu yaklafl›m›n›n kesinlikle kabul edilemez oldu¤u vur-
guland›.  14 Ekim TMMOB Mitingi kapsam›nda üye-
lerimize yap›lan haks›z uygulamalara karfl› seslerini
yükseltmek için Ankara'ya kat›lmalar› gerekti¤ini bu
uygulaman›n sadece Büyükflehir Belediyesi ile s›n›rl›
olmayaca¤› hat›rlat›ld›.

TMMOB ‹stanbul ‹KK olarak; kamuda çal›flan üyeleri-
mizin sorunlar›na dikkat çekmek için 11 Ekim Çar-
flamba günü 12:00'de ‹BB Belediyesi önünde ger-
çeklefltirilecek bas›n aç›klamas›na kat›l›mlar›n›n öne-
mine vurgu yap›ld›.

TÜRK‹YE SOSYAL FORUMUNUN ARDINDAN…

Türkiye Sosyal Forumu, ‹stanbul'da 30 Eylül-1 Ekim
2006 tarihlerinde topland›. ‹ki gün süren forum kap-
sam›nda 23 seminer ve 16 atölye çal›flmas› gerçek-
lefltirildi. Türkiye'deki sosyal hareketlerin deneyimle-
ri ve çözüm önerilerinin tart›fl›ld›¤› forumun aktif ka-
t›l›mc›lar› aras›nda yer alan TMMOB de 3 seminer ve
2 atölye çal›flmas› gerçeklefltirdi. 

Sosyal forumun aç›l›fl›nda TMMOB Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI özetle, 

"Onlar›n G8'leri varsa, bizlerin, ezilenlerin, emekçile-
rin, ma¤durlar›n, emek ve meslek örgütlerinin, sosyal
hareketlerin de sosyal forumlar› var. Egemenlerin
sermayeyi küresellefltirme politikalar› varsa, bizlerin
alternatif küreselleflmeyi ortaya koydu¤umuz, ezilen-
lerin mücadelesini küresel düzeyde nas›l birlefltirebi-
lece¤imizi tart›flt›¤›m›z sosyal forumlar›m›z var. Gü-
cümüz hiç de küçümsenmeye gelmez, dedi.

Türkiye Sosyal Forumunun ilk gününde, TOPRAK ‹N-
SAN ‹L‹fiK‹LER‹ VE YABANCILARA TOPRAK SATIfiI
konusunda düzenlenen foruma, Genel Baflkan›m›z A.
Fahri ÖZTEN, fiube Baflkan›m›z Mehmet Ali CAN-
DAfi, Meslektafl›m›z CHP Bal›kesir Milletvekili Orhan
SÜR, Eski Genel Baflkan›m›z Hüseyin ÜLKÜ ve YTÜ
Ö¤retim Üyesi meslektaflm›z Doç. Dr. Hülya Melek
DEM‹R konuflmac› olarak kat›ld›lar. Genel Baflkan›-
m›z›n  yürütücülü¤ünü yapt›¤› forumda, yabanc›lara
toprak sat›fl›nda tarihsel süreç, karfl›l›kl›l›k ilkesi, ç›-
kar›lan yasalar, topraklar›n da¤›l›m› ve yabanc›lar›n
Türkiye'de edindikleri tafl›nmazlar›n bölgelere göre
da¤›l›m› gibi konulara yer verildi.
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YTÜ' DE P‹KN‹K “EN BÜYÜK ODA B‹Z‹M ODA …”

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Davutpafla Kampüsünde
27.06.2006 tarihinde HKMO ‹stanbul fiubesi ve YTÜ
JFM Bölüm Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenen piknik-
te jfm ö¤rencileri, ö¤retim görevlileri ve oda yönetici-
leri bir araya gelmifllerdir. Arazi çal›flmas› dönemine
denk gelen bu piknikle hem ö¤renci ö¤retim görevli-

si oda iliflkileri daha da güçlenmifl ayr›ca araziden bu-
nalan ö¤renci ve ö¤retim görevlileri için e¤lenceli bir

etkinlik olmufltur. Di¤er odalarda pek s›k rastlan›lma-

yan bu etkinlikle oda ö¤renci birlikteli¤ine bir örnek

daha verilmifl oldu. Gün boyu arazide yorulan ö¤ren-

ciler ve ö¤retim görevlileri mangal partisinden sonra

birlikte müzik eflli¤inde flark›lar, türküler söyleyip gü-

nün yorgunlu¤unu att›lar. Daha sonra oda yöneticile-

ri ve bölüm baflkan› konuflmalar yapt›lar ve bu tarz

etkinliklerin oda üniversite iliflkilerini daha da gelifltir-

di¤ine ve bu birlikteli¤in yeni etkinliklerle devam etti-

rilmesi gerekti¤i belirttiler. Gerçekten de bu etkinlik

sayesinde ayn› bina içinde birbirlerinden habersiz

olan ö¤renci ve ö¤retim görevlileri kaynaflm›fl oldu.

Bizler y›ld›z jfm ö¤rencileri olarak HKMO ‹stanbul fiu-

besi ve YTÜ JFM Bölüm Baflkanl›¤›na düzenlendikleri

bu etkinlikten ötürü teflekkür ediyor ve oda üniversi-

te etkinliklerinin artarak devam ettirilmesini umu-

yoruz.

JFM Ö¤rencileri Ad›na Hasan AÇIK, Ahmet YILMAZ

BASINDA HKMO ‹STANBUL fiUBE
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RESM‹ KURUM Z‹YARETLER‹ 

YÖNET‹M KURULUMUZ VAL‹L‹⁄‹ Z‹YARET ETT‹. 

3 May›s Çarflamba Günü Vali Yard›mc›s› Mustafa
AYDIN Yönetim Kurulumuz taraf›ndan ziyaret edildi.
Ziyarette ‹zmir’in güncel sorunlar› konufluldu. Ayn›
zamanda Afet Kriz Yönetim Merkezi sorumlusu da
olan Mustafa AYDIN, Yönetim Kurulumuza Afet Kriz
Yönetimi hakk›nda bilgiler de verdi. 

‹zmir Valili¤i Kriz Yönetim Merkezinde günün 24 sa-
atinde sürekli olarak hizmet verilmekte olup, Kandil-
li Rasathanesi Deprem Araflt›rma Enstitüsü ve Mete-
oroloji Bölge Müdürlü¤ü ile günlük olarak koordineli
çal›fl›lmaktad›r. ‹zmir ‹linde olas› her türlü geliflmeler
‹l Kriz Yönetim Merkezi taraf›ndan de¤erlendirilmek-
te ve baflta ‹lçe Kaymakaml›klar› olmak üzere ilgili
tüm özel ve kamu kurum ve kurulufllar gerekli tertip
ve tedbirlerin al›nmas› hususunda ivedi olarak tali-
matland›r›lmaktad›r 

‹zmir Valili¤i Kriz Yönetim Merkezi ana bilgisayar›na ifl-
lenen yollar, alternatif yollar, hastane yerleri, ilkyard›m
ve çad›r mahalleri dahil gerekli bilgiler sürekli güncel-
lefltirilerek kullan›ma haz›r halde tutulmaktad›r. 

Teknik altyap›n›n oluflturulmas›nda farkl› kriz türleri-
nin yönetimi, teknolojinin tüm imkanlar›n›n kullan›l-
mas›, her türlü iletiflim vas›talar›ndan faydalan›lmas›,
çal›flan binlerce personelin bir merkez üzerinden ko-
ordine edilebilmesi için geniflleme imkan›n›n sa¤lan-
mas› ve günlük yaflamda da kullan›lacak olan me-
kanlar›n kriz an›nda da kullan›ma haz›r seviyede tu-
tulmas› amaçlanm›flt›r. 

BORNOVA BELED‹YE BAfiKANI Z‹YARET ED‹LD‹.

Bornova Belediyesi’ni ziyaret eden Yönetim Kurulu-
muz; Baflkan S›rr› AYDO⁄AN taraf›ndan Makam›nda
kabul edildi. ‹lçe ve ‹zmir’ in sorunlar›n›n a¤›rl›kl› ola-
rak konufluldu¤u görüflmede, Belediyeler yasas› ve
son olarak belediyelere dayat›lan norm kadro’nun
getirece¤i olumsuzluklar a¤›rl›kl› olarak konufluldu.
Norm kadro uygulamas›na göre tüm ‹lçe Belediyele-
rinin mevcut iflçi ve memur kadrolar› yaklafl›k üç kat
azalt›l›yor ve yine ‹lçe Belediyelerdeki Harita Müdür-
lükleri kald›r›l›yor. Bu konu Yönetim Kurulumuzca gö-
rüflülen tüm Belediye Baflkanlar›na iletilerek, konu-
nun önemi aktar›lmaya çal›fl›l›yor. Daha sonra Borno-
va Belediyesi Harita Müdürü meslektafl›m›z Mustafa
Yaflar TAfiKIN Makam›nda ziyaret edildi.

KARfiIYAKA BELED‹YE BAfiKANI Z‹YARET ED‹LD‹.

Yönetim Kurulumuz Karfl›yaka Belediyesi’ni ziyaret
etti. Önce Baflkan Yard›mc›s› Meslektafl›m›z Kadri
B‹LG‹N’i makam›nda ziyaret eden Yönetim Kurulu-
muz daha sonra Baflkan Cevat DURAK taraf›ndan ka-
bul edildi. Görüflmede Karfl›yaka ve ‹zmir’ in sorunla-
r› Konufluldu. Yönetim Kurulumuza Baflkan Yard›mc›-
s› meslektafl›m›z Kadri B‹LG‹N ve meslektafl›m›z Ha-
rita Müdürü Nilüfer VARLI ile birlikte Karfl›yaka’da
yapt›¤› ve yapaca¤› projeler konusunda bilgi veren
Belediye Baflkan› Cevat DURAK, ‹lçe s›n›rlar›nda uy-
gulamakta olduklar› “Kentsel Dönüflüm Projeleri” ko-
nusunda da ayr›nt›l› aç›klamalar yapt›.

‹BB BELED‹YE BAfiKANI Z‹YARET ED‹LD‹.

7 Haziran saat 10.15 ‘de ‹zmir Büyükflehir Baflkan›
Aziz KOCAO⁄LU Yönetim Kurulumuzu Makam›nda
kabul etti. S›cak bir ortamda geçen görüflmede ‹z-
mir Büyükflehir Belediyesi Stratejik Plan tasla¤› ko-
nusunda görüfl veren bir kaç odadan biri oldu¤umuz
için memnuniyetini belirten KOCAO⁄LU ile son ç›-
kan norm kadro uygulamalar›na dönük olarak da gö-
rüfl al›flveriflinde bulunan Yönetim Kurulumuz; özel-

likle tüm ilçe belediyelerde harita müdürlüklerini
yok etmeyi öngören norm kadro konusunda duyarl›-
l›¤›m›z› belirtti. Bu konuda Genel Merkezimizin yü-
rütmeyi durdurma için mahkemeye dava açt›¤› da
belirtildi.  Daha sonra Yönetim Kurulumuz, her y›l
fiubemiz taraf›ndan düzenlenen “Yaz E¤itim Kam-
p›’na” Büyükflehir Belediyesi olarak yapt›klar› büyük
katk›lardan dolay› Say›n Aziz KOCAO⁄LU’ na bir pla-
ket sundu. 

TAPU KADASTRO BÖLGE MÜDÜRÜ
Z‹YARET ED‹LD‹

7 haziran saat 14.00 ‘de Tapu ve Kadastro Bölge
Müdürü Do¤an SARI Yönetim Kurulumuz taraf›ndan
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ziyaret edildi. Son ç›kan Büyük Ölçekli Harita ve Ha-
rita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i’ nin Tapu Kadastro
Genel Müdürlü¤ü’ne dolay›s›yla da Bölge Müdürlük-
lerine yükledi¤i rol üzerinde konufluldu. Ayr›ca kent

bilgi sistemi çal›flmalar› kapsam›nda kadastronun ye-
nilenmesi ve say›sallaflt›r›lmas› konular›nda bilgi al›fl-
veriflinde bulunuldu. Meslektafllar›m›z›n yo¤un olarak
çal›flt›¤› bir kurum olan Tapu ve Kadastro Müdürlük-
leri ve son zamanlarda tüm ülke çap›nda yürütülen
Kadastro çal›flmalar› konusunda görüfl al›flveriflinde
bulunuldu.

CUMHUR‹YET GAZETES‹NE YAPILAN SALDIRIYI
PROTESTO ETT‹K

Cumhuriyet Gazetesi, aralar›nda fiube Baflkan›m›z
Muhittin SELV‹TOPU’nun da bulundu¤u ‹zmir
TMMOB Bileflenlerince 22 May›s Pazartesi günü ziya-
ret edildi. Ziyaret s›ras›nda Cumhuriyetin kurumlar›-
na ve Cumhuriyet Gazetesine yap›lan gerici sald›r›lar
k›nand›. 

‹ZÜN‹DER’‹N DÜZENLED‹⁄‹ PANEL VE
ETK‹NL‹KLERE KATILDIK.

6 May›s 2006 Günü “ Tehlikedeki Cumhuriyeti Ko-
ruyaca¤›z ” bafll›¤› alt›nda ‹zmir Üniversiteleri Ö¤re-
tim Elemanlar› Derne¤i taraf›ndan bir etkinlik düzen-
lendi. Saat 11.30-12.00 saatleri aras›nda Cumhuri-
yet Alan›’nda bir bas›n aç›klamas› yap›larak Cumhu-
riyete ve onun kurumlar›na yap›lan sald›r›lar k›nand›. 

Ayn› gün ‹smet ‹nönü Sanat Merkezi’ nde 12.30-
13.50 saatleri aras›nda ‹zünider Baflkan› Prof Dr. Acar
SAVACI’n›n yöneticili¤inde, Van Yüzüncü Y›l Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Yücel AfiKIN, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Emin ALICI ve ‹zmir Baro
Baflkan› Nevzat ERDEM‹R’ in kat›ld›¤›  “E¤itim ve Yar-
g›daki Tehlikeler” konulu panel, 14.05-15.25 aras›
Ege Üniversitesi Fizik Bölümünden Prof. Dr. Kayhan

KANTARLI’n›n yöneticili¤inde, ‹stanbul Tabip Oda-
s›’ndan Dr. Osman ÖZTÜRK, CHP ‹stanbul Milletveki-
li Kemal KILIÇDARO⁄LU, Trakya Üniversitesi Ö¤retim
Üyeleri Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Yaflar SUCU’ nun
kat›ld›¤› “Demokraside, Sosyal Güvenlikte ve Sa¤-
l›kta Tahribatlar “ konulu panel, saat 15.40-17.00
aras› Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisli¤i Bölümün-
den Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI’n›n yöneticili¤inde
Gazi Üniversitesi Ö¤retim Üyeleri Derne¤i Baflkan›
Prof. Dr. Mustafa ALTINTAfi, TMMOB ‹KK Sekretarya-
s›n› da yürüten Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiube
Baflkan› Prof. Dr. Kamil OKYAY S›nd›r ve Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi’ni temsilen
Hüseyin ÜLKÜ’nün kat›ld›¤› “Çevrede, Tar›mda ve
Ekonomideki Y›k›mlar “ konulu panel düzenlendi.

Etkinli¤e ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, Ege Üniversite-
si, Dokuz Eylül Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi,
Atatürkçü Düflünce Derne¤i, ‹zmir Barosu, ‹zmir Ta-
bip Odas›, Üniversite Ö¤retim Üyeleri Dernekleri,
Ulusal E¤itim Derne¤i, 68’liler Birli¤i, Yeni Kuflak Köy
Enstitüleri Derne¤i, Türk Hemflireler Derne¤i ve Ulu-
sal Uyan›fl Platformu destek verdiler.

DANIfiTAYA YAPILAN SALDIRIYI KINADIK

18 May›s Perflembe Günü Dan›fltay’ a yap›lan sald›r›-
y› k›namak için TMMOB ve Emek Bileflenleri olarak
saat  11.00 de Basmane Alan›’ nda topland›k. Daha
sonra buradan Cumhuriyet Alan›’na  yürüyerek di¤er
demokratik kitle örgütleri, belediyeler ve bir çok ku-
rulufl temsilcileriyle bulufluldu. Sald›r›y› ve gericili¤i
k›nayan konuflmalardan sonra topluluk da¤›ld›.

GELENEKSEL BAHAR YEME⁄‹M‹Z YAPILDI.

Geleneksel Bahar yeme¤imiz 19–20–21 May›s 2006
tarihlerinde Didim’de Garden of Sun Otel’de yap›ld›.

19 May›s ö¤le saatlerinde otele gelmeye bafllayan
üyelerimiz o günü dinlenerek ve otelin havuzuna gire-
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rek geçirdiler. Yönetim Kurulumuz 20 May›s saat
11.00 de Söke Temsilcili¤iyle Otelin Bahçesinde bir
toplant› gerçeklefltirdi. Ö¤len yeme¤i sonras› Me-
kansal Veri Sistemleri-MVS Firmas›’n›n “Ak›ll› harita-
lar ve co¤rafi bilgi sistemleri konulu Seminerini ve
sunumu Meslektafllar›m›zca ilgiyle izlendi. Akflam ye-
me¤imize 150 kifli kat›ld›. Kat›l›mc›lar aras›nda Didim
Belediye Baflkanl›k Dan›flman› Mustafa ÖZYURT’da
vard›. Gecenin geç saatlerine kadar süren gece cofl-
ku içinde geçti. Gecede 30 y›l›n› dolduran üyeleri-
mizden geceye kat›lanlara plaketleri verildi. Üç gün
iki gece süren etkinli¤imizde kat›l›mc›lar dinlenerek
ve havuza girerek yorgunluk att›lar. 21 May›s Pazar
günü ö¤le saatlerinde oteli terk eden üyelerimiz dö-
nüflte Bölgedeki tarihi yerleri bir rehber eflli¤inde zi-
yaret ettiler. Dönüfl yolunda s›ras›yla Apollon, Milet
ve Pirienne antik kentleri ziyaret edildi.

MU⁄LA TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDE
BÖHHBÜY PANEL‹ YAPILDI

3 Haziran 2006 Cumartesi Günü Mu¤la’da Tarihi bir
mekan olan Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü Pabuçcuo¤-
lu Toplant› Salonunda Mu¤la Temsilcili¤imiz ve fiube-
mizin ortak olarak düzenledi¤i Büyük Ölçekli Harita

ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli¤i Paneli düzen-
lendi. Panelin aç›l›fl konuflmalar›n› yapan Mu¤la Tem-
silcimiz fiükrü TELL‹ ve fiube Baflkan›m›z Muhittin
SELV‹TOPU daha sonra sözü konuflmac›lara b›rakt›-
lar. Panele konuflmac› olarak ayn› zamanda yönet-
meli¤in haz›rlanmas›nda da eme¤i olan ‹TÜ Jeodezi
Anabilim Dal› Ö¤retim Üyelerinden Doç. Dr. Rahmi
Nurhan ÇEL‹K ve uygulamadaki sorunlar› anlatmak
üzere de Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü Jeodezi ve
Fotogrametri Daire Baflkanl›¤› Mühendisi meslekta-
fl›m›z ‹brahim CANKURT kat›ld›. 150 arkadafl›m›z›n il-
giyle izledi¤i panelde, Bir önceki yönetmelikle farklar
ve getirilen yenilikler anlat›l›rken, 15 Temmuz 2005
Tarihinden beri uygulanmakta olan Yönetmeli¤in ana

ilkelerinin, harita ve co¤rafi mekansal bilgilerin üreti-
minde genel standart birli¤inin sa¤lanmas›, sektörde
hizmet tekrar›n›n ve sebep oldu¤u kaynak israf›n›n
önlenmesi, TUTGA ve üç boyutlu kartezyen koordi-
natlar›na ve zaman bileflenleri olan tutarl› bir koordi-
nat datumuna dayanma gereksinimi ve Co¤rafi Bilgi
Sistemlerine (CBS) dayanak oluflturabilecek bir alt-
yap› üretiminin amaçland›¤› vurguland›. Yerel televiz-
yonlar taraf›ndan da ilgiyle izlenen panel, ayn› günün
akflam›nda fiah TV ve Hamle TV ‘ nin Ana Haberlerin-
de genifl olarak yay›nland›.

Soru cevap fleklinde geçen panelde kat›l›mc›lar›n uygu-

lamayla ilgili sorular›na cevap buldu¤u kan›s›nday›z. 6
saat boyunca devam eden panelde, üç kez ara verilme-
sine ve havan›n da çok s›cak olmas›na ra¤men, benze-
ri panellerde al›fl›lm›fl oldu¤unun tersine 150 kifli ile
bafllayan panelin, 150 kifli taraf›ndan sonuna kadar iz-
lenmesi dikkat çekiciydi. Panel konuflmac›lar› Doç.Dr.
Rahmi Nurhan ÇEL‹K ve Meslektafl›m›z ‹brahim
CANKURT’ a doyurucu anlat›mlar›, Temsilcimiz fiükrü
TELL‹’ye baflar›l› çal›flmas› nedeniyle ve ilgiyle izleyen
tüm kat›l›mc›lara örgütümüz ad›na   teflekkürler….

MAN‹SA TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z Z‹YARET ED‹LD‹
17 Haziran Cumartesi saat 17.00 de Yönetim Kuru-
lumuz Manisa Temsilcili¤imizi ziyaret etti. ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas›’n›n yeni binas›nda yap›lan toplant›-
da meslektafllar›m›z›n güncel sorunlara ve mesle¤i-
mize iliflkin elefltirileri, fiubemizden beklentileri ve
görüflleri dinlendi. Manisa Bölgesi’nde flu an gün-
demde olan orman kadastrosu, imar yasalar› ve kent
bilgi sistemleri konular›nda etkinlikler yap›lmas› için
öneri ve görüfllerini dile getiren üyelerimiz, TUS uy-
gulamalar› konusundaki açmazlar›n› dile getirdiler.
Kat›lan meslektafllar›m›z›n ilgi, öneri ve elefltirileri yo-
lumuzu ayd›nlatacakt›r. Hepsine fiubemiz ve meslek-
tafllar›m›z ad›na teflekkür ediyoruz. 
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HAR‹TA VE KADASTRO
MÜHEND‹SLER‹ ODASI KONYA fiUBES‹
BASIN B‹LD‹R‹S‹

“MÜZELERDE YAPILAN SOYGUNLARDAN
DAHA ÖNEML‹S‹ YABANCILAR TARAFINDAN
SATIN ALINMAK ‹STENEN ARKEOLOJ‹K S‹T
ALANLARINDA YAPILACAK TALAN VE
SOYGUNLARDIR”

Bilindi¤i üzere ülkemizde; 5278’i Arkeolojik Sit Alan›,
831’i Do¤al Sit Alan›, 188’i Kentsel Sit Alan›, 125’i
Tarihi Sit Alan› ve 390’da di¤er Sit Alanlar›ndan ol-
mak üzere toplam 6812 Sit Alan› mevcuttur. Ayr›ca;
45451’i ‹stanbul d›fl›nda 19512’si ‹stanbul’da olmak
üzere toplam 64963 tescilli kültür ve tafl›nmaz var-
l›klar› (Sivil Mimarl›k Örne¤i, Dinsel Yap›lar, Kültürel

Yap›lar, ‹dari Yap›lar, Askeri Yap›lar, Endüstriyel ve Ti-
cari Yap›lar, Mezarl›klar, fiehitlikler, An›t ve Abideler,
Do¤al Varl›klar, Kal›nt›lar, Korunmaya Al›nan Sokak-
lar) mevcuttur. Bu sit alanlar›n›n ve tescilli kültür ve
tabiat varl›klar›n›n bir k›sm› özel mülkiyete ait arazi-
ler üzerinde yer almaktad›r.

Bilindi¤i üzere yabanc› uyruklu gerçek ve tüzel kiflile-
re T.C. s›n›rlar› içerisinde tafl›nmaz mal sat›fllar›
29.12.2005 tarih ve 5444 say›l› kanun ile 2644 say›-
l› Tapu Kanununda yap›lan bir k›s›m düzenlemelerle
denetim alt›na al›nm›fl ve tafl›nmaz mal sat›fllar› bir
tak›m s›n›rlamalara ba¤lanm›flt›r.

Ancak son günlerde T.C. Ticaret Kanunu esaslar›na
göre kurulmufl, hissesinin %51’i yabanc› uyruklulara
ait Türk Ticaret fiirketleri taraf›ndan tescilli arkeolo-
jik sit alanlar› içerisinde yer alan özel mülkiyete ait
tafl›nmazlar› yüzölçümü s›n›rlamas› olmaks›z›n sat›n
alma teflebbüsleri olmaktad›r. Ne yaz›k ki bu sat›fllar
yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre mümkündür.
Üzerine yap› ve her türlü tesis yap›lmas› yasaklanm›fl
bu tür alanlar›n sat›n al›nma nedenleri anlafl›lama-

maktad›r. ‹yi niyet oldu¤u düflünülememektedir. Bu
konuda Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma Kurullar›na
ilgili flirketler taraf›ndan kiflisel sözlü baflvurular yap›l-
maktad›r.

T.C. s›n›rlar›na ait co¤rafya; arkeolojik aç›dan, tarihi
ve kültürel tabiat varl›klar› aç›s›ndan, do¤al güzellik-
ler gibi pek çok yönden incelendi¤inde bir çok hazi-
neye ev sahipli¤i yapmaktad›r. Yabanc›lar›n T.C.
mevzuat›ndaki boflluklardan yararlanarak iyi niyet ol-
mad›¤› belli olan bu flekildeki tafl›nmaz mal edinme-
leri ileride ülkenin ulusal politikalar›n› tehdit edebile-
cek bir tak›m düzenlemelere yada dayatmalara git-
melerinin önünü açacakt›r. Bu nedenle T.C. kanunla-
r›na göre kurulmufl flirketlerin özellikle sit alanlar› gi-
bi stratejik özellik arz eden yerlerdeki tafl›nmaz mal
edinimlerinde bu flirketlerin hissedarlar›n durumu ve
hisse oranlar› incelenmeli ve bu sat›fllara bir tak›m
kurallar getirilmelidir. Yada sit alanlar›ndaki tafl›n-
mazlar›n kamulaflt›r›lmas› veya sat›fl›n›n yasaklanma-
s› gündeme getirilmelidir.

Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
Konya fiube Baflkan›

HAR‹TA VE KADASTRO MÜHEND‹SLER‹
ODASI KONYA fiUBES‹

“30.A⁄USTOS ZAFER‹” BASIN B‹LD‹R‹S‹

Türk Milleti, tarih boyunca birçok zaferler kazanm›flsa
da Anadolu’da yaflamak ve yurt tutmak için kazand›¤›
iki büyük zafer vard›r. Birincisi Anadolu’yu Türk Vata-
n› haline getirmek için 26.A¤ustos.1071 tarihinde ka-
zanm›fl oldu¤u Malazgirt Meydan Savafl›, di¤eri de
Anadolu’yu düflman iflgalinden kurtaran 26.A¤ustos
1922 tarihli Baflkumandanl›k Meydan Muharebesidir.

30.A¤ustos ise; “ba¤›ms›zl›k” hedefine kilitlenmifl bir
milletin, yokluk içinde olmas›na ra¤men, azim ve ka-
rarl›l›kla, karfl›s›ndaki büyük gücü eriterek askeri aç›-
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dan ulaflt›¤› son noktay› ifade etmektedir. Muharebe
meydan›nda bir destan yaratarak tüm dünyan›n göz-
lerini kamaflt›ran Türk Ordusu, bu zaferle tarihte ye-
ni bir sayfa açarak Türk Kurtulufl Savafl›n›n öyküsünü
unutulmayacak eserler aras›na sokmufltur. Bu zafe-
rin etkileri, bölgesel s›n›rlar› aflarak, giderek küresel
bir nitelik kazanm›fl; Türk Kurtulufl Savafl›n›n öyküsü
baflka uluslar›n yönetimi alt›nda ezilen di¤er uluslar›n
fertleri aras›nda da elden ele, dilden dile dolaflarak,
ba¤›ms›zl›k mücadeleleri için bir esin kayna¤› olufl-
turmufltur. Bu zafer;

• ‹slam dünyas›nda H›ristiyanl›¤a karfl› bir baflar› ola-
rak de¤erlendirilmifltir. 

• Türk milletinin kendine güven duygusunu yükselt-
mifl, milli kudret ve yetene¤inin yeniden canlanmas›
sa¤lanm›flt›r. 

• Yeni Türk Devleti’nin temeli olmufltur. 

• Öldü¤ü san›lan ve miras› paylafl›lmaya yeltenilen
Türk milletinin yaflama hakk› ve yetene¤i oldu¤u dün-
yaya kabul ettirilmifltir. 

• Büyük Taarruz ve Baflkomutanl›k Meydan Muhare-
besi ile Anadolu’nun sonsuza kadar Türk Yurdu ola-
rak kalaca¤› bütün dünyaya kan›tlanm›flt›r. 

Baflar› ve zaferlerle dolu olan tarihimizi, kültürümüzü,
milli-manevi de¤erlerimizi insanlar›m›za özellikle genç-
li¤imize aktaram›yoruz. Bu ülkenin, bu vatan›n nas›l
kurtar›ld›¤›n›, bu devletin nas›l kuruldu¤unu ve temel
kurulufl felsefesinin mutlaka herkesçe bilinmesi gere-
kir. Milli mücadele ve milli mücadeleyi gerçeklefltiren-
leri, bu mücadelede Mustafa Kemal Atatürk ve arka-
dafllar›n›n, ordumuzun ve milletimizin yapt›klar›n›, yafla-
d›klar›n› ve fedakârl›klar›n› bildikleri özümsedikleri tak-
dirde Türk insan›n›n kendine olan güveni artacakt›r. 

Elbette böyle bilinçli ve fluurlu bir millet de ülkesinin
kurtuluflunu ve milletinin gelece¤ini AB’ye, ABD’ye
ve onlardan gelecek maddi yard›mlara ba¤lamaya-

cakt›r. Türk milleti geçmiflte yokluklar içinde mucize
say›labilecek ifller baflarm›fl bir millettir. Elbette bu-
gün de bu tür mucizevi iflleri gerçeklefltirebilecek po-
tansiyeli vard›r. Bunu ortaya ç›karman›n da ilk ad›m›
kendimize güvenmemiz ve tarihimizi bilmemizdir. Bu-
gün bu ülkenin üstünde gezen kara bulutlar›n esas

nedenleri, tarihi unutmam›z ve kendimize olan güven
duygumuzu kaybetmemizden kaynaklanmaktad›r.
Türk Milletinin silkinip, toparlanarak kendine gelme
zaman› çoktan gelmifltir.

Sayg›lar›mla.
Prof. Dr. Ferruh YILDIZ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›
Konya fiube Baflkan›

BASIN B‹LD‹R‹LER‹ B‹LG‹LER‹ 

• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Konya fiu-
be Baflkan› Prof. Dr. Ferruh YILDIZ ‘›n 10 Temmuz
2006 tarihinde yapm›fl oldu¤u “Müzelerde Yap›lan
Soygunlardan Daha Önemlisi Yabanc›lar Taraf›ndan
Sat›n Al›nmak ‹stenen Arkeolojik Sit Alanlar›nda Ya-
p›lacak Talan Ve Soygunlard›r” Konulu Bas›n Bildirisi
1 Ulusal, 7 Yerel gazetede yay›nlanm›flt›r.

• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Konya fiu-

be Baflkan› Prof. Dr. Ferruh YILDIZ ‘›n 30 A¤ustos
2006 tarihinde yapm›fl oldu¤u “30.A⁄USTOS ZAFE-
R‹” Konulu Bas›n Bildirisi 1 Ulusal, 7 Yerel gazetede
yay›nlanm›flt›r.
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Mezuniyet Töreni

30 Haziran  2006 tarihinde  Ondokuz may›s Üniver-
sitesi  Jeodezi  ve Fotogametri Mühendisli¤i Bölü-
münde düzenlenen Mezuniyet  Törenine,  fiube  Yö-

netim Kurulu Baflkan›  Ertu¤rul  ÇÖL  ve Yönetim Ku-
rulu  Üyesi  Yusuf  P‹R‹, Prof. Dr. Sebahattin  BEKTAfi
(Jeodezi ve Fotogrametri Bölüm  Baflkan›) kat›ld›.
2005-2006  dönem  birincisi  Mustafa  YAZICI, dö-
nem  ikincisi Hanefi  F‹DAN, dönem  üçüncüsü  Cü-
neyt  GEM‹C‹O⁄LU’ na meslek hayatlar› boyunca ba-
flar›lar dilenerek günün an›s›na fiubemiz taraf›ndan
haz›rlanan küçük birer hediye takdim edildi.

Denetleme ve Temsilciliklerle Toplant›

fiubemizde  yap›lan  y›ll›k ola¤an  denetleme  sonra-
s›nda, denetleme  kurulunun  tespit  etti¤i  hususla-

r›n  görüflülmesi, genel  sorunlar›n  nas›l afl›labilece-
¤i, Meslek  Odam›z›n  yerine  getirmesi  gereken  so-
rumluluklar› en verimli  hale  getirmek  amac›yla
Odam›z  Genel  Baflkan› Sn. A. Fahri  ÖZTEN, Genel
Sekreteri  Sn. Ertu¤rul  CANDAfi, Denetleme  Kurulu
Üyeleri, fiube Yönetim Kurulu  Üyelerimiz  ve Temsil-
ciliklerimizin  kat›ld›¤›  bir toplant› yap›ld›. Toplant›
sonunda  meslektafllar›m›z  aras›ndaki   adaleti  sa¤-

laman›n  temelinin  mesleki denetimlerin  bütün mes-
lektafllar›m›z  taraf›ndan yapt›r›lmas›  gerekti¤i   ve bu
adaleti  sa¤laman›n   sorumlulu¤unun  ister  kamu
kurumunda isterse  serbest  çal›flan  tüm meslektafl-
lar›m›za  düfltü¤ü kanaatine var›ld›.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürünü Ziyaret

Tapu  ve Kadastro  X. Bölge  Müdürlü¤ü’ ne,  ayn› za-
manda  meslektafl›m›z  olan  Sn. Mustafa  PARLAK
Bölge  Müdürü  olarak  atand›. Sn. Mustafa  PARLAK’

›n  göreve bafllamas›  üzerine  Samsun fiube  Yöne-
tim Kurulu  olarak  kendisine  çal›flmalar›nda  baflar›-
lar  dilemek, fiubemiz  sorumlulu¤unda olan  yerler-
deki  X. Bölge  Müdürlü¤ü’ne  ba¤l›  teflkilatlara  ser-
best  çal›flan  meslektafllar›m›z  aras›ndaki iliflkileri
daha da iyi  seviyeye ç›karmak  için yap›labilecekler
hakk›nda  fikir al›flverifli yapmak  ve  bölgemizi  tan›t-
mak  amac›yla  26.07.2006  tarihinde ziyaret edildi.

Kadastro Müdürünü Ziyaret

Sorumluluk  saham›zda  yap›lmakta  olan  ‹haleli Ka-
dastro  çal›flmalar›  hakk›nda  bilgi almak, Meslek-

tafllar›m›z›n  karfl›laflt›¤›  sorunlar›n  olup olmad›¤›n›
hakk›nda bilgi almak, varsa  fiube  Yönetimi olarak
üzerimize  düflenleri  yerine getirebilmek  için  nas›l
bir çal›flma  yapmam›z gerekti¤i, ayn›  zamanda  Ka-
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dastro  teflkilat›n›n da  bu sorunlar›n  giderilebilme-
si  için  yapmas› gerekenleri görüflmek  amac›yla
Samsun  Kadastro  Müdürü  Sn. Faruk  DÖNMEZ  zi-
yaret  edildi. 

Ziyaret  sonunda  meslektafllar›m›z›n  veya Kadastro
teflkilat›m›z›n  herhangi bir  sorunla  karfl›laflmad›¤›
çal›flmalar›n üst düzey  bir tempoda  sürdü¤ü, bu
tempo  içinde  her iki taraf›nda  gerekli özveriyi  gös-
terdi¤i görülmüfl, Kadastro  teflkilat›  ad›na göstermifl
oldu¤u duyarl›l›ktan  ötürü  Sn. Faruk  DÖNMEZ’ e
teflekkür  edilerek  ziyaret  sona erdirilmifltir.

Sivas ve Tokat’ ta Toplant›

fiubemize  ba¤l›  olan  Sivas  ve Tokat   Temsilcilik-
lerinde  Genel  Merkez Yönetim  Kurulu  üyesi  Sn.
Özgür  KARATAfi  ve  fiube  Yönetim Kurulunun  ka-
t›ld›¤›  bir toplant› yap›ld›. 

Toplant›da  öncelikli olarak   flube denetimi  sonucu
görülen  eksiklikler  meslektafllar›m›za  iletildi. Bu ek-
siklikler  için  fiube  Yönetimine  ve meslektafllar›m›-
za  düflen  sorumluluklar›n  neler oldu¤u  konusunda
görüfller de¤erlendirildi.

Baz› Belediyeler  taraf›ndan  gereken  özveriyle  dik-
kat  edilen  ve öneminin  kavrand›¤› TUS  görevinin
baz› belediyeler  taraf›ndan  ise hala  uygulanmad›¤›
görüldü. TUS  görevinin  flehircilik  ve  yerel  yönetim

hizmetlerinin yerine  getirilmesi  aflamalar›nda  bü-
yük  önem  tafl›d›¤›n›n  etrafl›ca  anlat›lmas›  için   fiu-
be Yönetimi  olarak  Sn. Belediye Baflkanlar›m›za  ve
ilgili birimlere  bilgilendirme  amac›yla   ziyaretlerde
bulunulmas›na  karar  verildi. Kamu Kurumlar›nda
çal›flan  meslektafllar›m›za, adaleti sa¤lamak  için
önemli  olan  mesleki  denetimlerin yapt›r›lm›fl olma-
s›  hususlar›na   dikkat  göstermeleri  gerekti¤ini  vur-
gulanarak fiubemiz taraf›ndan  meslektafllar›m›za
verilen  bir yemekle  toplant›  sona  erdirildi.  

Amasya Kadastro Müdürünü Ziyaret

Amasya  Kadastro  Müdürlü¤ü’ ne  Kadastro  Müdü-
rü  olarak  atanan, daha  önce  fiube Yönetiminde de

çeflitli  görevlerde  yer alan  Sn. Kemal  MEM‹fi’ i
makam›nda  ziyaret ederek  yeni görevinde  baflar›-
lar  dilendi.

Amasya’ da Toplant›

fiubemiz taraf›ndan Amasya ‹l Temsilcili¤i ile yap›lan
y›ll›k ola¤an denetleme sonuçlar›n› de¤erlendirme
toplant›s› Belediyeye ait Pirler Park› Sosyal  tesisle-
rinde yap›ld›. Toplant› öncesi Amasya Belediye Bafl-
kan Yard›mc›s›, Meclis Üyesi ve ayn› zamanda mes-
lektafl›m›z Sn. Cafer  ÖZDEM‹R’ i  makam›nda ziya-
ret ederek kendisine baflar›lar dilendi  ve serbest ça-
l›flan meslektafllar›m›z ile Belediye  aras›ndaki ileti-
flimde bir sorun olup olmad›¤› hususlar›nda bir gö-
rüflme  yap›ld›. ‹liflkilerde bir  sorunun  olmad›¤›n›n
görülmesi üzerine toplant›n›n yap›lacak olan tesisle-
re gidilerek meslektafllar›m›zla görüflmeler yap›ld›.
Toplant› sonunda verilen yemekten  sonras› meslek-
tafllar›m›za kat›l›mlar›ndan, temsilcimize yapm›fl ol-
du¤u düzenlemeden ötürü teflekkür edildi.
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Hocam›z Haldun Özen’i Anma Töreni

KTÜ Jeodezi ve Fotog. Müh. bölümünde ö¤retim ele-
man› olarak görev alm›fl de¤erli hocam›z mer-
hum Haldun ÖZEN, 4. ölüm y›ldönümünde

06.05.2006 günü HKMO Trab-
zon fiubesi’nde meslektafllar›-
m›z›n kat›ld›¤› etkinlikle an›ld›.
fiube Baflkan› Tahsin YOMRALI-
O⁄LU yapt›¤› konuflmada, mer-
hum Özen’in entellektüel kiflili-
¤iyle mesle¤imizin önemli oldu-
¤unu belirtmifltir. Merhum
Özen’in an›s›na sayg› duruflu-
nun ard›ndan kat›l›mc›lar an›la-
r›n› anlatm›flt›r. Merhum Özen

an›s›na HKMO Genel Merkez taraf›ndan haz›rlanan
belgesel filmin izlenmesiyle anma töreni tamamlan-
m›flt›r.

Haldun ÖZEN (1933-2002), 19 Temmuz 1933 tari-
hinde Zonguldak’›n Devrek ‹lçesinde do¤du. ‹lk okulu
Devrek’te, orta ö¤renimini Zonguldak’ta tamamlad›.
Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirdi. 1953 y›l›nda Y›l-
d›z Teknik Okuluna girdi. TKGM bursu ile üniversite e¤i-
timini tamamlad›. 1958 y›l›nda çal›flma yaflam›na bafl-
lad› ve yine ayn› okulda yüksek lisans›n› tamamlad›.
1963-65 y›llar› aras›nda Elaz›¤’da askerlik görevini yap-
t›. 1964 y›l›nda Türk Dil Kurumu üyesi oldu. 1967 y›l›n-
da ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› Koordinasyon Müdürlü-
¤ü’nde göreve bafllad›. 1970 y›l›nda KTÜ’de ö¤retim
görevlisi olarak atand›. 1972-73 y›llar›nda ITC’de proje
planlamas› ve yönetimi konusunda e¤itim ald›. 1974 y›-
l›nda ‹mar ‹skan Bakanl›¤› dan›flmanl›k görevinde bu-
lundu. “Türkiye Koflullar›nda Koordinat Kadastrosu”
isimli doktora çal›flmas› yapt›. 1983 y›l›nda KTÜ’den
ayr›ld›. 05 May›s 2002 tarihinde vefat etti.

NETCAD GIS 5.0 Yaz›l›m› Teknoloji Semineri

fiubemiz katk›lar›yla NetCAD Ulusal CAD&GIS Çö-
zümleri Müh. Bilg. A.fi. taraf›ndan, 11.05.2006 günü

KTÜ Jeodezi ve Fotog. Müh. bölü-
mü Erdo¤an Özbenli Amfisi ve Us-
ta Hotel’de, haritac›l›k ve ilgili
meslek disiplinlerinde çal›flan ö¤-
rencilerin, akademisyenlerin, mü-
hendis ve flehir planc›lar›n kat›ld›¤›
teknoloji seminerleri gerçekleflti-

rilmifltir. Dr. Emin BANK’›n da sunumlar›n› yapt›-
¤› teknoloji seminerlerinde; NetCAD program ailesi,

NetCAD 5.0 Teknolojisi ve yeni olanaklar›, karayolu,
boru hatt›, tünel ve baraj gibi farkl› disiplinlerdeki
mühendislik uygulamalar› hakk›nda bilgi vermifltir.

Kentsel Yenileme Kapsam›nda Za¤nos
Vadisinde Mülkiyet

Cumartesi Söyleflileri 4

13.05.2006 günü flubemizde, Trabzon Belediye-
si’nden Asuman ARDAÇ taraf›ndan Kentsel Dönü-
flüm Uygulamalar› ile ilgili söylefli gerçeklefltirilmifltir.

Say›n ARDAÇ sunumunda, Tabakhane-Za¤nos vadi-
sinde gerçeklefltirilen kentsel dönüflüm uygulamas›,
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kamulaflt›rma ifllerinin kapsam›, mülkiyetle ilgili kar-
fl›lafl›lan sorunlardan ve halk›n yaklafl›m›ndan bah-
setmifl ve izleyicilerin de katk›lar›yla süren sohbetler-
le program tamamlanm›flt›r.

Belediyemiz s›n›rlar› içerisindeki Ortahisar mahalle-
si ve çevresini kuflatan Za¤nos ve Tabakhane dere
içi bölgeleri Trabzon kentinin en önemli tarihi mer-
kezi konumunda, kent merkezine yak›n ve yo¤un ti-
cari faaliyetlerin komflulu¤unda yer almaktad›r. Çar-

p›k yap›laflma sonucu fenni, s›hhi ve fiziki olarak
ça¤dafl standartlar›n oldukça alt›nda kalm›flt›r. Alan,
ayn› zamanda,  kale surlar›n›n çevresinde dere yata-
¤›nda ve flehrin en önemli iki hava ak›m› koridorun-
da konumlanm›fl olup, jeolojik olarak tehlike arz et-
mektedir. Kentsel dönüflüm projesi için bafllat›lan
Tabakhane –Za¤nos vadileri, çarp›k ve sa¤l›ks›z ya-
p›laflma sonucunda, art›k fonksiyonlar›n› yerine ge-
tirememektedir.

Kent merkezine yak›n olmas›na ra¤men merkezle
paralel bir geliflim gösteremeyen, çarp›k yap›laflma
sonucunda görüntü kirlili¤ine ve sa¤l›ks›z kentleflme-
ye mahkum olan bu alan›n ›slah›na yönelik çal›flma-
lar Trabzon Belediyesi taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. Ön-

celikle özel planlama alan›ndaki mevcut durumu ve
beklentileri tespit etmek için anket, arazi çal›flmas›
vb. ifllemler gerçeklefltirilmifltir. 

Kentsel Dönüflüm Projesinin hayata geçirilmesi için
Trabzon Belediye Baflkanl›¤› ile Toplu Konut ‹daresi
Baflkanl›¤› aras›nda protokol imzalanm›flt›r. Bugüne
kadar yap›lan çal›flmalarda; 86894.58m2 alan ka-
mulaflt›r›lm›flt›r ve 13.564.075,84 YTL kamulaflt›rma
bedeli ödenmifltir.

FORUM: Harita Kadastro Mühendisli¤i ve
HKMO Bak›fl›
18.05.2006 günü KTÜ Jeodezi ve Fotog. Müh. Bölüm
baflkanl›¤›n›n katk›lar›yla HKMO Trabzon fiubesi ta-
raf›ndan, Erdo¤an Özbenli Amfisinde “Harita Kadast-
ro Mühendisli¤i ve HKMO Bak›fl›” konu bafll›kl› forum
düzenlenmifltir. HKMO Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZ-
TEN, HKMO Genel Sayman› Asiye Ülkü KUTLU,
HKMO ‹stanbul fiubesi Baflkan› Mehmet Ali CAN-
DAfi, HKMO Adana fiubesi Baflkan› Hasan ZENG‹N
ve beraberindeki yetkililerle KTÜ Jeodezi ve Fotog.
Müh. bölümünü ziyaretiyle bafllayan etkinlikte, Je-
odezi kantinindeki sohbetin ard›ndan, HKMO yöne-
tim kurulu üyeleri, ö¤retim elemanlar› ve ö¤renciler
forumda bir araya gelmifltir.

KTÜ Jeodezi ve Fotog. Müh. Bölüm Baflkan› Cemal
BIYIK ve HKMO Trabzon
fiubesi Baflkan› Tahsin
YOMRALIO⁄LU aç›l›fl ko-
nuflmalar›n› yapm›fl, ar-
d›ndan HKMO Genel Bafl-
kan› Ali Fahri ÖZTEN su-
numunda; Türk Mühen-
dislik tarihinden, TMMOB
hakk›nda bilgi vererek,
çeflitli istatistiklerle birlik-
te HKMO’n›n demokratik
bir meslek kuruluflu ola-

rak kuruluflundan günümüze yapt›¤› çal›flmalar, öne-
riler ve tespitleri aç›klad›. Mühendislerin ve mesle¤i-
mizin ülke sorunlar› ile birlikte de¤erlendirilmesi ge-
rekti¤ini vurgulad›. Çözümün tek bafl›na olmayaca¤›-
n› ifade etti. YOMRALIO⁄LU’nun yönetti¤i Forum bö-
lümünde, HKMO yetkilileri karfl›l›kl› sohbet havas›nda
ö¤rencilerin sorular›n› cevapland›rm›flt›r. Forumun
sonunda Ali Fahri ÖZTEN’e plaket takdim edildi.
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HKMO Trabzon fiubesi Yeni Mekan›
Hizmete Aç›ld›

HKMO Trabzon fiubesi’nin yeni mekan›, 19.05.2006
günü, HKMO Genel Baflkan› Ali Fahri ÖZTEN, Trab-
zon Belediye Baflkan› Volkan CANAL‹O⁄LU, Tapu ve
Kadastro Bölge Müdürü ‹brahim TONOZ ve çeflitli ka-
mu kurumlar›ndan temsilcilerin kat›ld›¤› resmi aç›l›fl-
la hizmete girmifltir. HKMO Trabzon fiubesi Baflkan›
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU, say›n ÖZTEN ve CA-
NAL‹O⁄LU’nun aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan resmi

aç›l›fl için sembolik kurdela kesme töreni yap›lm›flt›r.
Aç›l›fl konuflmalar›nda, alt›n ça¤›n› yaflayan harita ve
kadastro meslek disiplininin öneminden, HKMO
Trabzon fiubesi’nin yeni dönemdeki etkinlikleri ve
baflar›lar›ndan bahsedilmifltir. Ard›ndan kokteylde
meslektafllar sohbetlerine devam etmifl ve HKMO
Trabzon fiubesi yönetim kuruluna yeni hizmet meka-
n›nda baflar› mesajlar› iletilmifltir.

HKMO Trabzon fiubesi Geleneksel
Bahar Yeme¤i

Haritac›lar 20.May›s.2006 tarihinde Aksular Hotel’de
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Trabzon fiu-
besi taraf›ndan düzenlenen Geleneksel Bahar Yeme-
¤i’nde bir araya geldi. Geceye HKMO Genel Baflkan›

Ali Fahri ÖZTEN, HKMO ‹stanbul fiubesi Baflkan›
Mehmet Ali CANDAfi, HKMO Adana fiubesi Baflkan›

Hasan ZENG‹N, HKMO Örgütlenme Sekreteri Ufuk
Serdar ‹NC‹ ve Trabzon Belediye Baflkan› Volkan CA-
NAL‹O⁄LU kat›lm›fllard›r. 

Klasik Müzik Orkestras› ile bafllayan gecede HKMO
Trabzon fiubesi Baflkan› Prof. Dr. Tahsin YOMRALI-
O⁄LU ve say›n ÖZTEN birer aç›l›fl konuflmas› yapt›.
Konuflmalarda 52 y›l önce 52 kifli ile yola ç›kan mes-
lek odam›z›n bugün art›k 10 binlere ulaflt›¤›ndan söz
edilmifltir. HKMO’nun hedefinin, her geçen gün artan
potansiyeli ile harita ve kadastro meslek disiplininde-

ki ba¤lar› daha da güçlendirerek, haritac›l›k mesle¤i-
ni toplumun hizmetinde daha etkin hale getirmek
için çaba harcad›klar›n› belirtmifllerdir. HKMO Trab-
zon fiubesi’nin yeni dönemindeki çal›flmalardan ve
etkinliklerden söz edilerek, ülkenin ve mesle¤in par-
lak gelece¤i için birliktelik mesajlar› verilmifltir.  

Meslekte 50. y›l›n› dolduran; Vecdi GÖNÜL’e Mes-
lekte 30. y›l›n› dolduran; Ali BATMAN, Cemil SERT,
Suat ATAY, Muhammet YAVRUO⁄LU, Cemal BIYIK,
Cevat EM‹RO⁄LU ve Osman SULA’ya plaketleri tak-
dim edilmifl ve duygulu anlar yaflanm›flt›r. 

Klasik Hafif Müzik Grubu ve Türk Sanat Müzi¤i prog-
ramlar› ile haritac›lar geç saatlere kadar e¤lenceli an-
lar yaflam›flt›r.

2006 Kadastro Kongresi’nin Ard›ndan

Cumartesi Söyleflileri 5

22-24.May›s.2006 tarihlerinde Ankara’da düzenle-
nen Kadastro Kongresi 2006 ard›ndan, kongreye ka-
t›lanlar taraf›ndan 27.05.2006 tarihinde HKMO Trab-
zon fiubesinde  kongreyi de¤erlendiren söylefli dü-
zenlenmifltir. Söylefliye panelist olarak kat›lan; ‹bra-
him TONUZ (Tapu ve Kadastro Trabzon Bölge Müdü-
rü), Prof. Dr. Cemal BIYIK (KTÜ Jeodezi ve Fotog.
Müh. Bölüm Baflkan›) ve Prof. Dr. Tahsin YOMRALI-
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O⁄LU (HKMO Trabzon fiubesi Baflkan›) dinleyicileri
bilgilendirmifllerdir. Panelistler kongre program›nda

sunulan bildirileri de¤erlendirmifl, kongrenin sa¤laya-
bilece¤i katk›lar hakk›nda düflüncelerini belirtmifl ve
dinleyicilerin sorular›n› cevapland›rm›fllard›r.

Haritac›lar Do¤a Yürüyüflü

04.06.2006 Pazar günü meslektafllar›m›z›n ve Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i ö¤rencilerinin
yo¤un kat›l›m›yla do¤a yürüyüflü ve piknik yap›lm›fl-

t›r. Meydan-Trabzon mevkiinde bir araya gelen kat›-
l›mc›lar Maçka’ya otobüslerle hareket etmifltir. Ne-
fleli sohbetlerle süren gezide, Sümela Manast›r› ziya-
ret edilmifl, ard›ndan piknik alan›nda mangal partisi
ile e¤lenceli ve hofl anlar yaflanm›flt›r.

TUTGA’ya Dönüflüm Üzerine...

Cumartesi Söyleflileri 6

10.06.2006 tarihinde flubemizde Arfl. Gör. Yüksel
BOZ’un sunumunu yapt›¤› söyleflide, BÖHYY’e ba¤l›
olarak TUTGA-Türkiye Ulusal Temel GPS A¤›’ya daya-
l› yer kontrol noktalar›n›n ölçü düzeni ve elde edilen
ölçülerin de¤erlendirilmesinden dikkat edilecek özel-
likler anlat›lm›flt›r.

Yabanc›lar›n Mülkiyet Edinimi Forumu
Cumartesi Söyleflileri 7

17.06.2006 tarihinde flubemizde gerçeklefltirilen et-

kinlikte, Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN taraf›ndan ya-
banc›lar›n mülkiyet edinimi konusuyla ilgili genel bir
bilgilendirme yap›ld›ktan sonra, kat›l›mc›lar›n da kat-
k›s›yla  kamuoyunun dikkatinin toplanmas› gereken
temel noktalar ortaya koyulmufltur.

Yabanc›lar›n Mülkiyet Edinimi Forumu sonuç
bildirgesine göre HKMO Trabzon fiubesi Baflka-
n› Prof. Dr. Tahsin YOMRALIO⁄LU’nun yapt›¤›
bas›n aç›klamas›nda;

TOPRAK SATIfiLARINA D‹KKAT!
“1923 ada 1 parsel sat›lamaz…”

Bugüne kadar yabanc›lar›n ülkemizde mülk edinimi,
ilginçtir ki, kamuoyunun pek fazla dikkatini çekme-
mifltir. Çünkü küreselleflme ad› alt›ndaki geliflmeler
ülkelerin siyasi s›n›rlar›n› bir anlamda yok saym›fl,
farkl› ülkelerdeki ticari yat›r›mlar ile tafl›nmaz edinim-
leri do¤al sürecin bir sonucuymufl gibi alg›lanmaya
bafllanm›flt›r. Ancak son zamanlarda ülkemiz aç›s›n-
dan konu ciddi boyutlara ulaflm›flt›r.

B‹R M‹LYON METREKARE TOPRA⁄A

SAH‹P OLDULAR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün 07.07.2006
günü kay›tlar›na göre, bugüne kadar 61 bin yabanc›
uyruklu kifli Türkiye’den toplam 57 bin parsel, 34 bin
konut olmak üzere toplam 180 bin dönümlük alan›n
s ahibi olmufltur. Bunlar içerisinde bir milyon metre-
kare üzerinde topra¤a sahip olan ülkeler s›ras›yla,
Suriye, Almanya, ‹ngiltere, Yunanistan, Lübnan,
Avusturya ve ABD’dir. 2004 y›l›nda Tapu Kanunu’nda
yap›lan yeni de¤ifliklikler ile ülkemiz k›rsal alanlar›n-
da da gerçek kifliler d›fl›nda tüzel kiflilikteki yabanc›-
lar›n toprak edinilebilece¤i hükmü getirilmifltir. Yasa-
n›n bu haliyle yürürlükte kald›¤› 2005 Mart ay›na ka-
dar a¤›rl›kl› olarak, AB ülkeleri baflta olmak üzere,
dünyadaki 87 ülke vatandafl ve ticari kurulufllar› ta-
raf›ndan Türkiye’de tafl›nmaz ediniminde büyük bir
yo¤unluk görülmüfltür. Türkiye’de tercih edilen böl-
geler daha çok günefl ve kumsal›n bir arada sergilen-
di¤i Akdeniz ve Ege sahilleri ile Güneydo¤u bölgele-
rindeki verimli tar›msal topraklard›r. Ülkemizdeki ta-
fl›nmazlara karfl› olan talebi tetikleyen di¤er bir ne-
den ise, Avrupa ülkelerindeki tafl›nmaz birim de¤er-
lerine göre, Türkiye de hem ikincil konutlar›n hem de
topra¤›n birim de¤erinin çok ucuz olmas›d›r. Bu sü-
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reçte oluflan kayg›lar üzerine yürürlükteki yasa Ana-
yasa Mahkemesince iptal edilmifltir. ‹ptalin temel ge-
rekçesinde yabanc›lar›n mülk edinimindeki s›n›rla-
malar›n yetersizli¤i üzerinde vurgu yap›larak; daha
ak›lc› ve bilimsel yaklafl›mlarla yasan›n yenilenmesi
gere¤i ortaya konulmufltur. Nitekim Aral›k 2005 tari-
hinde söz konusu kanun hükmü yeniden düzenlene-
rek yürürlü¤e girmifltir.

YABANCILAR ÜLKEM‹ZDE ANCAK 25 DÖNÜME
KADAR TOPRAK ALAB‹LECEKLER 

Buna göre, yabanc›lar ülkemizde ancak 25 dönüme
kadar arazi sat›n alabilecektir. Söz konusu alan imar
plan› s›n›rlar› içinde olmal› ve konut, iflyeri kullan›m
hakk›na sahip olmal›d›r. Yeni düzenleme ile yabanc›-
lar›n k›rsal arazilerden toprak sat›n almas› kesinlikle
yasaklanm›flt›r. ‹laveten yabanc› ticari flirketlerin ta-
fl›nmaz edinimi yasaklanm›fl ancak Turizmi Teflvik
Kanunu, Maden Kanunu ve Do¤rudan Yabanc› Yat›-
r›mlar Kanunu gibi özel kanunlar kapsam›nda yaban-
c›lar›n tafl›nmaz edinebilece¤i vurgulanm›flt›r. Yasa
ile ilave yenilik olarak stratejik bölgeler kavram› geti-
rilmifltir. Buna göre bitki ve hayvan varl›¤› olan alan-
larda, k›y›, su rezerv alanlar›, sit alanlar›, orman alan-
lar› gibi bölgelerde de yabanc›lar›n tafl›nmaz edinimi
yasaklanm›flt›r. 

Binde befl oranlama hükmü yeniden ele al›nmal› …

Ülke güvenli¤i düflünülerek yasa koyucu co¤rafi alan
s›n›r› tan›m›n› getirmifltir. Düflünce olarak olumlu ol-
makla birlikte, yeni yaklafl›mla, hiç bir bilimsel teme-
le dayan›lmadan büyük bir oransal hataya düflülmüfl-
tür. fiöyle ki; yabanc›lar tafl›nmaz edinecekleri il yü-
zölçümünün binde beflinden daha fazla yer edineme-
yecekleri noktas›nda dü¤ümlenmektedir.

Yap›lan bölgesel araflt›rmalar sonucunda, yerleflilebilir

kentsel alanlar›n son derece k›s›tl› oldu¤u da¤l›k to-
pografyaya sahip Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun gibi
illerimizde yerleflilebilir alanlar›n toplam›n›n binde befl
oran›n›n çok alt›nda oldu¤u, di¤er bir deyiflle bu alan-
lar›n tamam›n›n yabanc›lar›n mülkiyetine geçmesine
engel teflkil edici hiç bir husus bulunmamaktad›r. Bi-
limsel temellere dayand›r›lmam›fl binde befl oranlama
hükmünün mutlaka yeniden ele al›nmas› gerekmekte-
dir. Oran belirlenmesinde, “il yüzölçümü” yerine “yer-
leflilebilir alan” üzerinden bir oran s›n›rlamas› belirlen-
melidir. Hatta, yerleflik nüfusun oran› da dikkate al›n-
mal›d›r. Özellikle yerleflim alanlar›nda “gettolaflmaya”
olanak vermemek için, mahalle baz›nda alan, nüfus ve
hane k›s›tlamas› yap›lmal›d›r.Yasada belirtilen ve bü-
yük önem arz eden ulusal güvenlik ve stratejik alanlar
ülke genelinde hassas bir flekilde henüz belirlenebil-
mifl de¤ildir. Çünkü bu tür alanlar› hangi kurum veya

kurulufllar›n nas›l ve hangi ölçekte belirleyerek harita-
land›r›laca¤›, ilgili parsellere ait tapu kay›tlar›na flerh
düflülmesi sorumlulu¤u belirtilmemifltir. Dolay›s›yla bu
türden alanlar›n denetimi pratikte mümkün gözükme-
mektedir. Bu anlamda, ülkesel ölçekte stratejik alan-
lar› kapsayan bir co¤rafi bilgi sistemi tasarlanarak ta-
fl›nmaz yönetim sistemi ile iliflkilendirilmesi sa¤lanma-
l›d›r. Özellikle il merkezlerinde oluflturulacak birimler-
ce yabanc›lara yap›lan sat›fllar izlenmeli ve bu bilgiler
zaman zaman kamuoyu ile paylafl›lmal›d›r. 

Yabac›lar›n ülkemizde tafl›nmaz edinimi sa¤layan
mevzuat›n yetersizli¤i dikkat çekici boyutlardad›r.
Böylesi hassas bir konunun ileride ulusal güvenli¤imi-
zi ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› tart›fl›l›r boyutlara tafl›madan
çok ciddi bir flekilde yeniden ele al›nmas›n› gerektir-
mektedir. Aksi halde, ülke topraklar› hisse hisse sa-
t›larak kolayca yabanc›lar›n eline geçebilecektir. Bu
nedenle bu topraklarda hissesi olan her Türk vatan-
dafl›n›n ve parlamenterlerimizin yabanc›lar›n tafl›n-
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maz edinimi konusunda çok duyarl› olmas› gerek-
mektedir.
Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›ndaki
Kanun tasar›s› ile ilgili HKMO
Trabzon fiubesi baflkan› Prof. Dr.
Tahsin YOMRALIO⁄LU’nun 01.07.2006
tarihinde yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda;

Türk Mühendis Ve Mimarlar›, Yabanc›lar›n Ça-
l›flma ‹zinleri Hakk›ndaki Yeni Kanun Tasar› ‹le
Yok Say›lmaktad›r… 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› haz›rlad›¤› yeni
bir tasar› ile, “4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zin-
leri Hakk›ndaki Kanunda” baz› de¤ifliklikler yaparak
ülkemizdeki mühendis ve mimarlar› yok sayarak bu
tür hizmetleri tamamen yabanc›lara teslim etme e¤i-
limindedir. Söz konusu tasar›’n›n 8. maddesinde “is-
tihdam edilecek yabanc› uyruklu yönetici ve kilit per-
sonel için ilgili mercilerden meslekî yeterlilik konu-
sunda görüfl al›nmaz. Bu kifliler, akademik ve mesle-
kî yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamas›na
tabi de¤ildir” denilmektedir. 

Bu yaklafl›m, akademik ve mesleki yeterlilik aranma-
dan yabanc› iflgücünün denetimsiz bir flekilde ülkemi-
ze girifline imkân tan›maktad›r. Özellikle teknik anlam-
da mesleki yeterlili¤i kan›tlanmam›fl yabanc› mühen-
dis ve mimarlar›n, ülkemizde hiçbir k›s›tlama olmaks›-
z›n çal›flabilmelerinin yolu aç›lmaktad›r. Bu tasar› ile,
ülkemizdeki mühendis ve mimarlarda aranan koflullar,
yabanc›lar için aranmayacakt›r. Diploma denkli¤i ülke-
mizde kabul görmeyen bir ülkedeki üniversiteden me-
zun olan yabanc› uyruklu kifliler ülkemizde serbestçe
çal›flma hakk›na sahip olacakt›r. Bu anlay›fl, özel uz-
manl›k gerektiren mühendislik ve mimarl›k gibi teknik
hizmetlerdeki denetimleri d›fllayarak, bu hizmetlerde
suiistimallerin de önünü açacakt›r. 

Söz konusu yasa de¤iflikli¤i Anayasa’ya, YÖK ve
TMMOB yasalar›na da ayk›r› olup, ülkemizdeki mü-
hendis ve mimarlar› kendi ülkesinde yabanc› konumu-
na getirerek, adeta uzmanl›¤› flüpheli yabanc›lar›n ül-
kemizi istilas›na da kap› aralamaktad›r. Ulusal menfa-
atlerimiz aç›s›ndan da tehdit unsuru olacak bu anlay›fl
ile yabanc›lar›n yaflam alanlar›m›za müdahaleleri daha
da fliddetli bir fleklide artarak devam edecektir. 

Sonuç olarak; kendi Mühendis, Mimar ve fiehir Plan-

c›s›n› yok sayan bir anlay›fl, bilimi ve tekni¤i de yok
saymakla eflde¤erdir. Türk mühendis ve mimar›na
güvenmeyerek, yabanc›lara ayr›cal›k getiren, meslek
kurulufllar›n›n denetimini ortadan kald›ran, akademik
ve mesleki yeterlilik ölçütleri aranmaks›z›n yabanc›
mühendis ve mimarlar›n Türkiye’de serbestçe hizmet
sunumlar›na olanak tan›yan bu düzenlemenin kabulü
mümkün de¤ildir.

TBMM çat›s› alt›ndaki tüm Bölge Milletvekillerimizi
bu hassas konuda duyarl› olmaya davet ediyoruz. 

Çal›flma Komisyonlar› Toplant›s›

HKMO Trabzon fiubesi Yönetim Kurulu’nun yapt›¤›
ön çal›flma sonucu Çal›flma Komisyonlar›; 

• E¤itim-Ö¤retim-Tan›t›m ve Ö¤renci Komisyonu (EÖÖK),

•Mevzuat-Mesleki Denetim ‹zleme Komisyonu (MED‹Z),

• Özel-Kamu Sektör Çal›flma Komisyonu (ÖKK),

• Afet Komisyonu (AFEK),

• Sosyal-Kültürel Etkinlikler Komisyonu (SOKÜK),

• Çevre-Kentleflme ve Yerel Yönetimler Komisyonu 
(ÇKYYK),

• Arazi Yönetimi-Kadastro Komisyonu (AYKK),
• Co¤rafi Bilgi Teknolojileri Komisyonu (CBSK),
• Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu (MÖK) ve
• Mesleki Geliflme ve Dan›flma Kurulu (MGDK)

olarak belirlenmifltir. Her komisyonda görev almak
üzere çal›flma alanlar›na göre üyelerden 5 kifli belir-
lenmifl ve üyelere ça¤r› yap›larak 30.06.2006 Cuma
günü flubede gerçeklefltirilen “Çal›flma Komisyonlar›
Toplant›s›”nda bir araya gelinmifltir. Toplant›da flube
yönetim kurulu ad›na konuflma yapan Baflkan YOM-
RALIO⁄LU, çal›flma anlay›fl› olarak komisyonlar›m›-
z›n bölgemizdeki sorunlara ve mesleki beklentilere
cevap verebilecek düzeyde üretim yapabilece¤ini,
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flube yönetimimizin eflgüdüm sa¤layarak kamuoyu-
nun ve ilgili mercilerin bilgilendirilmesinde etkili ola-
ca¤›n› belirtmifltir. Komisyonlar ilk toplant›s›nda bafl-
kan ve sekreter belirleyecek, 3 ayda en az 1 kez bir
araya gelerek çal›flma raporunu flube yönetim kuru-
luna sunacakt›r.

‹lk toplant›lar› sonucu görev da¤›l›m›n› gerçeklefltiren
komisyonlar;

EÖÖK: Doç. Dr. Mualla YALÇINKAYA (Baflkan), Arif
Ça¤dafl AYDINO⁄LU (Sekreter), Faik Ahmet SESL‹,
H. Ebru ÇOLAK, Özlem ERDEN

MED‹Z: Ali BATMAN (Baflkan), H. Kadir TELATAR
(Sekreter),

Yusuf fiENTÜRK, Adnan CEVHER, Zuhal AKYÜZLÜ

SOKÜK:; Faz›l UZUN (Baflkan), Hülya C‹HAN (Sekreter),

Murat SAMUK, Mustafa Özer ‹SKENDER, Pervin YA-
LAZAN fiAH‹N

AFEK: Arif Ça¤dafl AYDINO⁄LU (Baflkan), H. Ebru
ÇOLAK (Sekreter), 

Yüksel BOZ, Faik Ahmet SESL‹, Murat SAMUK

CBSK: Dr. Recep N‹fiANCI (Baflkan), Volkan YILDI-
RIM (Sekreter),

Fevzi BAYTAR, Arif Ça¤dafl AYDINO⁄LU, Halil AKINCI

KTÜ Jeodezi ve Fotog. Müh.
2006 Mezunlar› Ödül Töreni
01.07.2006 günü  flubemizde gerçeklefltirilen etkin-

likle, KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i bölü-
mü 2006 mezunlar›ndan dereceye giren;

1. Ayfle ÇAKIR’a flube baflkan› Prof. Dr. Tahsin YOM-
RALIO⁄LU,

2. Nursel fiAH‹N’e bölüm baflkan› Prof. Dr. Cemal BI-
YIK ve

3. Mustafa ÖZEND‹’ye flube baflkan yard›mc›s› Faz›l
UZUN 

taraf›ndan plaket ve hediyeleri takdim edilmifl ve ha-
yat boyu baflar› dileklerinde bulunulmufltur.

Mesleki Tan›t›m Günleri
HKMO Trabzon fiubesi E¤itim-Ö¤retim-Tan›t›m ve Ö¤-
renci Komisyonu (EÖÖK) ad›na Arif Ça¤dafl AYDINO⁄-

LU ve H. Ebru ÇOLAK taraf›ndan, üniversite adaylar›-
n›n tercihleri öncesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mü-
hendisli¤i meslek disiplini hakk›nda bilinçlendirilmesi
amac›yla çeflitli etkinlikler düzenlenmifltir. Mesleki ta-
n›t›m broflürleri ve slaytlar› haz›rlanarak, KTÜ meslek
tan›t›m günlerinde meslek tan›t›m stand›na, dersane-
lere ve rehber ö¤retmenlere sunulmufltur.

HKMO Trabzon Faks Bülteni

FAKS BÜLTEN, meslektafllar›m›z› ve kamuoyuna
HKMO Trabzon fiubesi’nin etkinliklerini duyur-

mak, flubemiz ve mesleki
geliflmeleri hakk›nda bilgi-
lendirmek amac›yla 15 gün-
lük veya 1 ayl›k periyotlarla
haz›rlanmaktad›r. FAKS
BÜLTEN, HKMO Genel Mer-
kez ve flubelerine, Trabzon
flube ve temsilciliklerine,
TMMOB’un Trabzon’daki
meslek odalar›na, bölgede-

ki kamu kurumlar›na ve yerel gazetelere fakslana-
rak, birimdeki Harita Mühendisleri ve ilgililere ilan›
sa¤lanmaktad›r.


