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Bültenimizin bu sayısında Kapak Konusunda sizlerle; 19-20 Nisan 2008 
tarihinde gerçekleştirdiğimiz HKMO 41. Olağan Genel Kurulunu, 21-24 Mayıs 
2008 tarihleri arasında yaptığımız 2. Kadastro Kongresini, 29 Mayıs- 1 Haziran 
tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 40. Olağan Genel Kurulunu ve 30 Mayıs akşamı 
Odamızca hazırlanan Bir Dönemin Yansıması “Sözlü Tarih” adlı kitabın sunumu 
dolayısıyla düzenlediğimiz etkinlik haberini paylaşıyoruz.

Odamızın 41. Dönem Olağan Genel Kurulu, 491 delegasyondan 422 delegenin 
katılımı ile Ankara’da DSİ Konferans salonunda gerçekleştirildi. 41. Olağan Genel 
Kurulumuza ilişkin ayrıntıları, Sonuç Bildirgesini, Genel Merkezimizin yeni Yönetim 
Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin özgeçmişlerini bültenimizde 
bulabilirsiniz. HKMO ve TKGM’ce ortaklaşa yürütülen 2. Kadastro Kongresi bilim 
insanları ve uzmanların temsil ettiği; kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve yerel 
yönetimler, üniversiteler, eğitim birimleri, meslek kuruluşları, demokratik meslek 
örgütleri temsilcileri ve özel sektör kuruluşlarından katılımcılarla gerçekleştirildi. 
Dört gün süren Kongre’ye ilişkin ayrıntıları bültenimizden takip edebilirsiniz. 
TMMOB 40. Olağan Genel Kurul‘da iki yıllık TMMOB çalışmaları ile birlikte 
Türkiye‘de ve dünyada yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve toplumsal 
gelişmeler değerlendirildi. Genel Kurul‘da ayrıca yeni dönem için yönetim organları 
belirlendi. Genel Kurula ilişkin detayları bu sayımızda bulabilirsiniz. Odamızın 
hazırladığı ve bir dönemin yansıması “Sözlü Tarih” adlı kitabın sunumu 30 Mayıs 
akşamı düzenlenen etkinlik ile yapıldı. Eski ve yeni kuşak mühensilerin biraraya 
geldiği, Eski Oda başkanlarımız ile sohbet ortamlarının yaratıldığı, deneyimlerin 
paylaşıldığı bir dayanışma toplantısı örneği olarak yaşanan geceyi bu sayımızda 
sizlere taşıdık. 

Panel-Forum-Sempozyum Bölümünde; 4 Nisan günü Erciyes Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile gerçekleştirilen Forum ile HKMO 
İzmir Şubemiz tarafından 6 Haziran günü gerçekleştirilen Lisanslı Harita ve Kadatro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliği ve Kat Mülkiyeti Yasası konulu 
konferansın detaylarını bu sayımızda bulabilirsiniz. 

HKMO’dan Haberler Bölümünde; TKGM tarafından 24.04.2008 tarihinde 
yayımlanan Serbest Harita ve Kadastro Mühendislerinin Üye Sicil Durumlarının 
Uygunluğu Hakkında Genelgeyi ve 26 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilen 39. 
Dönem 4. TMMOB Danışma Kurulu toplantısını bu sayımızda sizlere ulaştırıyoruz.

TKGM’de intibak eğitimi alan meslektaşlarımızla birlikte Odamızın katkısıyla 
düzenlenen yemeği, herkes için sağlık güvenli gelecek eylemine Odamızın da 
verdiği desteği, HKMO Kayseri Temsilciliğimizin kendi hizmet binasının açılışını, 
TMMOB Adana Kent Sorunları Sempozyumunu, KTÜ öğrencilerinin, düzenlenen 
teknik gezi kapsamında Odamızı ziyaretini, Dr. Haldun ÖZEN toplantılarının 4.sü 
Kamu Ölçmeleri Panelini, Kocaeli Üniversitesinin 1. Harita Günü etkinliğini, Tapu 
Planları Tüzüğü’nün Odamızın da katılımıyla Danıştay’da görüşüldüğü haberini, 
ZKÜ mezuniyet yemeğini, Kentleşme Şurası İstişare toplantısı HKMO’dan Kısa Kısa 
Bölümünde bulabilirsiniz.

TMMOB çalışmalarını TMMOB Güncesi Bölümünden, Odamızın kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla olan yazışmalarını Yazışmalar Bölümünden takip edebilirsiniz

Şubemizin etkinliklerini ve çalışmalarını Şubelerimiz bölümünde bulabilirsiniz. 
Aramızdan Ayrılanlar, Evlenenler ve Atananlar Bölümleri bu sayımızda yine sizlere 
ulaşıyor. Üyelerimizden gelen şiirleri, Yayın Kurulunca hazırlanan bulmacayı ve briç 
dosyasını, bültenimizin sonunda Kültür Sanat Bölümünde sizlerle paylaşıyoruz.

Görüş, öneri ve katkılarınızı beklediğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. 

Sevgi ile kalın, saygılarımızla...

YAYIN KURULU 
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MERHABA

Merhaba...

Sevgili meslektaşlarımız, değerli dostlar, 
Odamızın 40. Olağan Genel Kurulu’nun 
ardından, yeni dönemin ilk bülteni ile 
sizlerle birlikteyiz. Türkiye’de ekonomik, 
toplumsal ve politik alanlarda her 
şeyin çok hızlı değiştiği bir dönemde, 
TMMOB Yasası gereği iki yılda bir 
yapılması gereken Genel Kurullar ve 
seçimler,  Şube birimlerinde, Odalarda 
ve TMMOB’de 2008 yılının ilk yarısında 
tamamlandı. Ocak ve Şubat aylarında 
Şubelerimizde yapılan Genel Kurullar 
sonrası, yeni dönem için görev alan 
arkadaşlarımızı şimdiden kutluyor, bu 
meşakkatli ve onurlu süreçte başarılı 
çalışmalar yapacaklarına inancımızı 
belirterek başlamak istiyoruz. Bir önceki 
dönemde Oda birimlerinde başarılı 
ve özverili çalışmalarda bulunan  
arkadaşlarımıza  da teşekkür ediyoruz.

Birlikte karar alma, birlikte üretme, 
birlikte yönetme ve birlikte paylaşma 
anlayışı içerisinde Oda ve TMMOB 
bileşenleri ile başarılı bir dönemi 
şekillendirmek durumunda olduğumuzu 
biliyoruz. Sıkıntılı, sorunlu ve sancılı bir 
ülkede yaşıyor olmanın getirdiklerinin 
bilincinde çalışmalarını sürdüren bu 
ülkenin gülen ve aydınlık yüzü TMMOB 
ve Odalara her zamankinden daha  ağır 
görev ve sorumluluklar düştüğünü bir 
kez daha yinelemekte yarar görüyoruz. 
Bu durum içerisinde 19-20 Nisan 2008 
tarihlerinde gerçekleştirilen Odamız 
Genel Kuruluna ve çalışmalarına 
katkı koyan ve destek veren, yapılan 
seçimlerde 41 inci dönem Merkez 
Yönetim Kurulu olarak bizlere verilen 
bu onurlu görev ve duyulan güven 
nedeniyle tüm arkadaşlara teşekkürü 
borç bildiğimizi belirtmek istiyoruz

Bilindiği üzere Odalarımız ve TMMOB, 
çalışma dönemlerinde mesleki, sosyal, 
kültürel ve toplumsal alanlardaki 
politikalarını oluştururken Genel Kurul 
Sonuç Bildirgeleri ve Genel Kurul’da 
alınan ilke kararlarına büyük özen 

göstermektedir. Odamız ve TMMOB 
kuruluşundan bu yana sömürüye, 
küresel kapitalizm ve onun politik 
araçlarına karşı  duruşundan hiçbir 
zaman ödün vermemiştir, vermeyecektir. 
Odamız bu anlayış çerçevesinde 
yaşama, ülkeye ve dünyaya bakışı ve 
mücadelesiyle, bilimin ve ortak aklın 
yol göstericiliğinde, bilimi ve tekniği ve 
mühendisliği halkın hizmetine sunan, 
emekten, halktan ve özgürlükten yana 
tavır koyan anlayışını dün olduğu gibi 
bugün de  sürdürmeye devam edecektir.

Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, 

Odamız Genel Kurul Sonuç 
Bildirgesinde “...Genel Kurulumuz, 
dünyada emperyalist saldırganlığın 
ve yayılmacılığın artarak devam ettiği 
ve ABD emperyalizminin Irak’tan 
sonra İran ve Suriye’ye saldırma 
planları yaptığı, ülkemizi de bu 
saldırganlığa ortak etmeye çalıştığı 
günlerde gerçekleştiriliyor. Ülkemizde 
ise AKP iktidarı eliyle ülke kaynakları 
özelleştirmelerle, madencilik, mülk 
edinimi, kent topraklarının kullanımı vb. 
alanlardaki düzenlemelerle, ulusal ve 
uluslararası sermayeye devredilmekte; 
nükleer enerji lobilerinin talimatları 
doğrultusunda, yenilenebilir enerji 
kaynakları göz ardı edilerek, başta 
Sinop olmak üzere dört bölgede 
nükleer santral yapımı gündeme 
getirilmekte, çalışanların sosyal güvenlik 
hakları yapılan yasal düzenlemelerle 
kısıtlanmakta, ülke tarımı emperyalist 
kurumların baskılarıyla yok olma 
noktasına getirilmekte, ülkemizin iç ve 
dış borçları hızla artarken ve çalışanların 
reel gelirleri giderek azalırken ülke 
ekonomisinin iyiye gittiği masalları 
anlatılmaktadır...” ifadeleri ile ülkemiz 
görüntüsüne önemli vurgular yapılmıştır.

Diğer yandan TMMOB Genel Kurulu 
Sonuç bildirgesinde “...Sermaye, yeni 
yatırımlar yapmak yerine, özelleştirmeler 
sonucu hazır bir pazar olan kamu 
işletmelerine ve kamu tarafından 

sağlanan hizmetlere el koymakta, 
ancak uygulanan bu politikalar pazarın 
daralmasının önüne geçememekte ve 
yeni bir dünya krizinin başladığı artık 
herkes tarafından kabul edilmektedir. 
Geçtiğimiz aylarda ABD’de konut 
kredilerinde başlayan kriz, petrol ve gıda 
krizi ile birlikte yayılmaktadır. 

Tek kutuplu dünyamızda jandarmalığa 
soyunan ABD, özellikle enerji kaynakları 
üzerinde hegemonya sağlamak için 
dünya halklarına saldırılarını artırarak 
sürdürmektedir. Bu emperyalist 
politikalar, Afganistan ve Irak’ta işgaller, 
Lübnan ve İran’da ise askeri saldırı 
politikaları olarak sergilenmektedir. 
Her ekonomik bunalım ABD ve 
AB güçlerini pervasızlaştırmakta, 
saldırganlaştırmaktadır. Emperyalizm 
sadece finansman ve ekonomik gücü 
ile değil, askeri gücü ile de egemenlik 
alanlarını genişletmektedir.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesiyle 
gündeme getirdiği kendine bağlı kukla 
ve ılımlı İslam’ın iktidar olduğu devletler 
oluşturma çabaları ülkemizi de büyük bir 
çatışmanın içine sürüklemektedir.

Türkiye kapitalist küreselleşmeye 
eklemlenme doğrultusunda bir değişim 
süreci yaşamaktadır. Ekonomiden 
siyasete ve gündelik hayata kadar her 
şey sermayenin yeni düzenine uygun 
olarak yeniden düzenlenmektedir... ” 
denilmiştir.

Sevgili meslektaşlar,

Yaşanılan sürece bakıldığında yine 
hakim güçlerin, çıkartılan kanunlar 
ile uygulanan yapısal programlar, 
gerek hukuk alanında yargıya yapılan 
müdahaleler ve gerekse çalışanlara, 
işçilere kısaca emekçilere uyguladıkları 
şiddet yoluyla, halkın ve toplumun 
karşısında yer aldıklarını bir kez daha 
görmekteyiz. Siyasi iktidarın 1 Mayıs’ta 
Taksim’de yaşananlara gösterdiği 
tepki ve sürecin bizzat taşıyıcısı olması, 
kamu çalışanlarının Sosyal Sigortalar 
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ve Genel Sağlık Sigortası Yasasıyla 
özlük haklarının gasp edilmesi, grev 
ve eylemlerde uygulanan şiddet, Tuzla 
Tersanelerinde ve diğer sektörlerde 
yaşanan iş cinayetleri, farklı adlar 
altında  düzenlenen operasyonlar ve bu 
kapsamda insanların demokrasiye aykırı 
şekil ve yöntemlerle gözaltına alınması, 
Türkiye’de insanların sadece insan 
olmalarından kaynaklı temel haklarının 
hiçe sayıldığının birer göstergesi olarak 
tarihte yerini almıştır. 

Bir taraftan siyasal iktidardaki AKP ile 
TBMM’de bulunan DTP’nin kapatılması 
istemiyle Anayasa Mahkemesinde 
görülmekte olan kapatma davaları, 
diğer taraftan toplumu kaotik ortama 
sürüklemesi ve darbe girişimi iddiaları ile 
başlatılan Ergenekon soruşturması, bu 
soruşturma kapsamında generallerden 
politikacılara, bilim adamlarından 
gazetecilere, sanayicilerden işadamlarına 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerine 
mafya liderlerine kadar demokrasi 
adına yapılan gözaltı ve tutuklamalar 
ve siyasetin tepesinde oynanan oyunlar 
Türkiye gündemine ağırlığını koymuştur. 

Sevgili Dostlar,

2008’de de diğer yıllarda olduğu gibi 
küresel güçlerin kurumları ile yaşanan 
gelişmelere baktığımızda, IMF ile  
yapılan anlaşmalar, AB uyum yasaları 
tarafından kapsamı belirlenen yasal 
düzenlemeler ile sermayenin başına 
buyruk dolaşımının ve dolayısıyla 
sosyal devletin törpülenmesinin 
hukuki zemininin yaratılmaya 
çalışıldığını görüyoruz. Nisan 
2008’deki Niyet Mektubu ile 2008-
2010 yıllarının özelleştirme dönemi 
olarak adlandırılması önümüzdeki 
süreçte neo-liberal saldırının hız 
kazanacağının ilanıdır. Geriye dönüp 
baktığımızda 2003 tarihli uyum paketi 
çerçevesinde birçok yasal ve hatta 
anayasal düzenlemelerin tıpkı AB 
sürecinde uygulamaya konulan yapısal 
değişikliklerle  atbaşı gittiğini görüyoruz. 

Bu doğrultuda sermaye tekellerin 
çıkarına işleyen bir sistemin taşıyıcısı 

konumuna gelen özelleştirme 
politikaları, kamu çıkarlarının göz 
ardı edilmesi, emekçilerin işten 
çıkarılmaları ve sosyal haklarının 
zayıflatılmasının ötesine geçemedi. 
Rekabet ortamının geliştirileceği, 
ucuzluk, kalite ve şeffaflığın sağlanacağı 
ve verimliliğin artırılacağı söylemleri 
ile başlatılan özelleştirmelerin bugün, 
kamu kaynaklarının zenginlere doğru 
aktarıldığı yeni sömürgeleşme politikaları 
haline geldiği açıktır. İstihdam ve 
ekonomide yaşanılan sorunların 
özelleştirme ile çözüleceği söylemi ile 
yola çıkılmış, ancak son dönem istihdam 
ve iç-dış borç istatistikleri göz önüne 
alındığında, kamunun ve emekçi kesimin 
zorla dayatılan bu politikalar yüzünden 
büyük zarara uğradığı görülmektedir.   

Diğer bir taraftan Özelleştirmelerin, artık 
sadece KİT’ler üzerinden yürütülmediği 
daha açık olarak kendini göstermektedir. 
Küreselleşme adı altında uluslararası 
tekelci kapitalizmin lehine, sermayenin 
serbest dolaşımının önündeki engeller 
teker teker kaldırılmaktadır. Kamu 
arazilerinin yerli ve yabancı sermayeye 
satışı da, Taşınmazların sadece rant 
aracı olarak görülmesi, ülke yönetiminin 
önemli bir unsuru olan toprak 
yönetiminin, kalkınmanın bir unsuru olan 
kentleşme ve konut/barınma hakkının 
göz ardı edilmesine neden olmaktadır. 

Neo-liberal hegemonya tarım 
alanlarından orman ve mera alanlarına, 
enerji ve haberleşmeye, ulaşım, su ve 
altyapıya, sosyal haklardan sağlığa 
kadar hayatın her alanını kuşatırken 
üniversiteler de bundan kendilerine 
düşen payı almaktadırlar. Üniversiteler 
sermayenin kıskacında şekillendirilirken; 
bilimsellikten uzak, diplomalı işsiz 
yetiştiren kurumlar haline getirilmeye 
çalışılmaktadır. Mühendis ve mimarların 
işsizlik oranı % 25 dolaylarındayken, son 
beş yılda açılan üniversite sayısı 40-50’ye 
ulaşmakta, öğrenci sayıları kontrolsüz 
şekilde artırılmakta ve üniversiteler liseye 
dönüştürülmektedir. Özerk, demokratik 
üniversite kavramları ile bilimsel ve 
akademik özgürlükler yok sayılmaktadır.

Değerli arkadaşlar, sevgili meslektaşlar

Meslek alanımızdan hareketle yaşanan 
gelişmeler izlendiğinde; Tapu Kanunu, 
Köy Kanunu, Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu, Turizmi Teşvik 
Kanunu, Kadastro Kanunu, Mera 
Kanunu, Maden Kanunu ve buna 
benzer daha bir çok kanunda yapılan 
değişiklikler sonucu toplumun ve 
kamunun ortak değerlerinin elden 
çıkarıldığı, yabancıların karşılıklılık 
ilkesine denk düşmeyen mülk edinimi 
yanında, anayasa mahkemesince 
dile getirilen üstün kamu yararı ilkesi 
dikkate alınmadan mera, kıyı ve 
orman alanlarında yapılaşmanın 
önünün açıldığı, kıyı alanlarımızda 
yeni işgallere yeşil ışık yakılırken; 
ülke nüfusunun %70’inin kentlerde 
yaşadığı ve yapıların %70’ inin imar 
kanununa aykırı olduğu gerçeğiyle 
kentleşme süreci sorgulanırken, kaçak 
yapılaşmaya af niteliği taşıyan yeni 
girişimlerin TBMM komisyonlarında 
gündeme geldiği bir döneme tanık 
olmaktayız. Mera ve yaylak alanlarımız 
dörtte bir oranında azalırken, orman 
alanlarımız çıkartılan yeni kanunlarla 
yok edilirken, iklim değişikliklerinin hızla 
yaşandığı yüzyılımızda, flora, fauna 
ve su havzalarının, su rejiminin adım 
adım büyük yaralar aldığını görmemek, 
duymamak, ses çıkarmamak, 
kabullenmek, odağında insan olan 
bir mesleğin uygulayıcılarına asla 
yakışmamaktadır.

Demokratik bir meslek kuruluşu olan 
Odamız, mesleğin gelişimi, üye ve 
meslektaşların haklarının korunması 
ve geliştirilmesini toplum, kamu yararı 
ve emek ekseninde onurlu bir biçimde 
sürdürmektedir. Odamızın bağımsızlık, 
özgürlük ve demokrasi temelinde dünden 
bugüne sürdürdüğü çalışma anlayışı ve 
ilkeleri doğrultusunda etkinliklerini kararlı 
bir şekilde devam ettirmesi kaçınılmaz 
bir olgudur.

Saygı ve sevgilerimizle.

HKMO
Merkez Yönetim Kurulu
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19 Nisan 2008 tarihinde Genel 
Kurulumuz Divan seçimi ile başladı.

Divan Kurulu, Başkan Namık 
GAZİOĞLU, Başkan Yardımcısı 
Talip KIRAN ve yazman olarak 
Özkan TALAY ve Pervin ŞAHİN den 
oluşturuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla gündemin 
ikinci maddesi tamamlanmış oldu.

Divanca gündem okunup 
onaylanarak kabul edildi. Açılış 
konuşmaları sırası ile Genel Başkan 
Ali Fahri ÖZTEN, meslektaşımız 
Gaziantep Milletvekili Yaşar 

AĞYÜZ, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürü Mehmet Zeki 
ADLI tarafından yapıldı. Odamız 
genel başkanı Ali Fahri ÖZTEN 
konuşmasında şunları söyledi:

“Sayın Milletvekilim, Sayın Genel 
Müdürüm, Saygı Değer konuklar,  
değerli meslektaşlarım ve sevgili 
gençler,

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Genel Merkez Yönetim 
Kurulu adına sizleri saygı ve sevgi 
ile selamlıyorum. Oda Genel 
Kurulumuzun bilim ve insanlık 
adına, mesleğimiz ve ülkemiz adına 
başarılı geçmesini diliyorum. 

TMMOB
Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası

41.OLAĞAN
GENEL KURULU YAPILDI

19-20 Nisan 2008

Odamız 41’inci Dönem Olağan 
Genel Kurulu 19-20 Nisan 2008 
tarihlerinde Ankara DSİ Konferans 
Salonunda aşağıda belirtilen gündemle 
gerçekleştirildi. 

19 Nisan 2008

1. Açılış ve Divan Seçimi,

2. Saygı Duruşu,

3. Açılış Konuşmaları,

4. Komisyonların Seçimi,
 4.1. Mali İşler, Bütçe ve Uygulama
  Esasları Komisyonu

 4.2. Sonuç Bildirgesi Komisyonu

5.  Çalışma Raporu, Mali ve Denetleme 
Kurulu Raporu okunması, 
görüşülmesi,

6. Yönetim Kurulınun aklanması,

7. Komisyon Raporlarının görüşülmesi; 
karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu Asıl, Yedek, Denetleme 
Kurulu Asıl, Yedek, Onur Kurulu 
Asıl, Yedek, TMMOB Yönetim, 
Yüksek Onur ve Yüksek Denetleme 
Kurulu ile TMMOB delegasyon Asıl, 
Yedek adaylarının saptanması ve 
duyurulması,

9. Dilek ve öneriler

20 Nisan 2008

Seçimler
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Genel Merkez Yönetim Kurulu 
olarak,  40’ıncı  dönem çalışma süreci 
içerisinde birlikte karar alma, birlikte 
üretme ve birlikte paylaşma anlayışı 
çerçevesinde Odamız birimlerinde 
görev yapan değerli arkadaşlarımıza 
ve bizlerden destek ve katkısını 
hiçbir zaman esirgemeyen tüm güzel 
insanlara öncelikle teşekkürü borç 
biliyoruz.  

Odamız, kuruluş yılı 1954’ten bu yana, 
ülkeyi, dünyayı ve yaşamı tanıyan, 
algılayan, anlayan, sorgulayan, 
bilimin ışığında ve ortak akılla 
mesleki alanlarımızdan hareketle 
politikalar oluşturarak ve geliştirerek, 
insana ve yaşama sunan bir anlayışı 
içerisindedir. Demokratik bir meslek 
kuruluşu olarak Odamız, üyelerimizin 
ortak gereksinmelerinin karşılanması, 
mesleğin genel yararlara uygun olarak 
gelişmesinin sağlanması, meslek 
mensuplarının birbirleriyle ve halkla 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güvenin 
hakim kılınması, üyelerimizin hak ve 
çıkarlarını halkımızın ve toplumun 
çıkarları ekseninde korunması ve 
geliştirilmesi yönünde 54 yıldır başarılı 
bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 

İnsanlık tarihine baktığımızda 
kapitalizmin, emeğin ve insan 
olgusunun karşısına sömürü silahı ile 
çıkarak bütün bir emek ve insanlık 
tarihini yok etmeye çalıştığını 
biliyoruz. İnsan ürettiği ile var olurken, 

kapitalizmin bu var oluşu hiçe sayarak; 
üreteni ürettiğine, insanlığa, çevre 
ve doğaya yabancılaştırmakta; 
siyaseti, ekonomiyi, bilimi ve teknolojik 
gelişmeyi tüm dünya düzenini kendi 
lehine dönüştürmek ve sermaye 
sahibini kollamak için kullanmaktadır. 

Küresel kapitalizm, dünya halklarına 
ve insanlığa karşı uyguladığı vahşi 
tutumuyla halen suç işlemeye devam 
ediyor. Bu küresel suçlara yerli 
işbirlikçilerinin ortaklığı da her geçen 
gün artıyor. Dünyanın dört bir yanında 
insanlık onurunun ayaklar altına 
alındığı ve yok sayıldığı bir dönem 
yaşanıyor.

ABD emperyalizmi dünyanın diğer 
emperyalist güçlerini de yedeğine 
alarak tek kutuplu yapılanmasını 
hayata geçirme çabası içerisinde 
olduğunu biliyoruz. Uyguladığı 
siyasi, ekonomik, teknolojik ve askeri 
hegemonyasının sonuçlarının yakın 
coğrafyamızda Afganistan ve Irak’ta 
açık işgal, Suriye ve İran’da işgal 
tehdidi, Ürdün’e açık saldırı ve İşgal 
altındaki Filistin’de ambargo ile ortaya 
çıktığı görüyoruz. Bölge savaş alanına 
dönüştürülmüş durumda. Ortadoğu 
işgalleri, emperyalist gücün düzenini 
sürdürmek için devreye sokulduğunu 
ve hedefin sadece enerji ve doğal 
kaynaklar üzerindeki hakimiyeti değil, 
aynı zamanda uluslararası finans 
kapital, gelişen teknoloji, silah, medya 
ve ticari yapının da ABD’nin ihtiyaç 
duyduğu şekilde biçimlendirilmesi 
olduğunu göstermektedir. Uygulanan  
programda yakın gelecekte en ufak bir 
sapmaya tahammül edilmemektedir 
ve bu süreç kaçınılmaz olarak büyük 
çatışmalara ve dünya krizine neden 
olabilecektir. 

ABD emperyalizmi hegemonik gücün 
zayıfladığı noktalarda, siyasi ve iktisadi 
baskıların yetmediği yerde silaha 
başvurmaktan kaçınmamaktadır. 

Üstelik bunu dünyanın gözü önünde 
ve açıkça yalanlar söyleyerek sözde 
“özgürlük ve demokrasi” götürüyoruz 
diyerek dünya halklarıyla dalga 
geçerek gerçekleştirmektedir. 

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği ve 
egemenlik kurduğu yüzyılımızda, biz 
mühendisler; düşünen, tasarlayan, 
sorgulayan ve üreten beyinler olarak, 
bilimi ve teknolojik ilerlemeyi, toplumsal 
yarara dönüştürerek odağında insan 
olan, emeğe saygılı, sömürüsüz ve 
insanlık onuruna yaraşır çağdaş bir 
yaşamın yaratılması için tarihsel 
sorumluluğumuzla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Diğer yandan ise 
barışı, özgürlüğü ve kardeşliği yok 
ederek toplumun kin, nefret ve 
çatışma ortamına sürüklenmesinde, 
şiddet ve baskı politikalarının hayat 
bulmasında, açlık ve yoksulluğun 
hakim kılınmasında kimler saf tutuyorsa 
onlara karşı taraf olduğumuzu da 
belirtiyoruz. Bu ülkenin aydınlık yüzleri 
olarak, nerede bir ötekileştirme varsa 
karşısına dikilip bir arada yaşamı 
savunarak, nerede etnik ve mezhepsel 
kimliklerden dolayı duvar örülüyorsa, 
duvarları yıkıp kardeşlik elini uzatmanın 
gerekliliğine inanıyoruz.  

Sayın Divan; değerli konuklar

Son günlerde yeniden gündeme 
gelen Avrupa Birliği’ne ilişkin 
değerlendirmemizi de bütüncül olarak 
yapmak durumundayız. Süreci bizlerde 
küresel olarak değerlendirmeliyiz. 
Ülkemizi AB adı altında küresel 
sermayenin, emperyalizm işgaline 
dönüştürecek, İMF, DB, DTÖ eksenli 
ekonomik ve siyasi yaklaşımları ve 
dayatılan programları çok iyi irdelemek 
durumundayız. 

Emperyalizmin, yeni adıyla 
küreselleşmenin, siyasal, ekonomik ve 
kültürel olarak üç boyutu vardır. 
Küreselleşmenin siyasal ayağı, ABD’nin 

Ali Fahri ÖZTEN
HKMO Genel Başkanı
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siyasal egemenliği ya da dünya 
üzerindeki jandarmalığı anlamına 
gelmektedir.

Küreselleşmenin ekonomik ayağı, 
uluslararası sermayenin egemenliğine 
işaret etmektedir. Özelleştirme bu 
programların önemli bir ayağını 
oluşturmaktadır. Küresel kapitalizmin 
programına denk düşen bu programlar 
gereği, özelleştirmelere hız verilmiş 
piyasalaşmanın tüm gereklerini 
yerine getirecek yasalar çıkartılmış, 
Anayasa’da bile değişikliğe gidilerek 
özelleştirme kavramı devletçiliğin 
yanına oturtulmuş; eğitimden sağlığa, 
enerjiden haberleşmeye, tarımdan 
sosyal güvenliğe kadar tüm alanlarda 
piyasa mantığı hakim kılınmıştır. 
Devletin sosyal yönü tasfiye edilerek, 
kamu hizmetleri paralı hale getirilmiş ve 
yurttaş müşteri konumuna sokulmuştur. 
Sosyal devletin yerine “serbest piyasacı 
hayırseverlik” anlayışı yerleştirilmiştir. 
Özelleştirmeler kapsamında satılan 
onlarca kamu tesisi ve işletme gelirine 
rağmen borç stokumuz son beş yılda 
iki üç kat artmış, dış ticaret açığı ve 
cari açık ise her yıl yükselen bir ivme ile 
rekor seviyelerine yükselmiştir. 

Sevgili delegeler, değerli Konuklar;

Türkiye’nin küresel kapitalizmin 
yeni düzeniyle bütünleşme sürecine 
karşı devletin geleneksel bürokratik 
mekanizmaları içinden gelen direnişin 
yarattığı yüksek gerilim artarak devam 
etmektedir. Sermaye cephesi küresel 
düzene entegrasyon doğrultusunda 

siyasal iktidarın çevresinde kurduğu 
merkezini biraz daha tahkim ederek 
yoluna devam etmektedir. Bugün sözde 
demokrasi mücadelesi veriyor görünen 
siyasal iktidarlar, küresel sermaye 
güçlerinin ve ABD’nin desteği altındaki 
küresel kapitalizmin bugünkü hakim 
yönelimleri doğrultusunda Türkiye’nin 
geleceğini belirlemede tehlikeli bir 
sürece girmektedir. 

Toplumsal ve kamusal yaşam, devlet ve 
ülke yönetimi dini referanslara göre 
düzenlenmek istenilmektedir. Yerel 
seçimlere doğru hızla giderken din ve 
etnik kökene dayalı siyaset yapılması 
(bazı bölgelerimizde) ağırlık 
kazanmaktadır. Laikliğin yok sayıldığı, 
ırkçı ve şoven milliyetçi söylemlerin 
tırmandığı,  “milliyetçi/liberal”, “laik/
anti laik” kamplaşmaları karşısında bir 
üçüncü seçeneğin sunulması ile bu 
egemen kamplaşmanın ideolojik 
atmosferinden ve kıskacından mutlaka 
çıkılması gerekmektedir. 

Çalışma dönemimizde ülkemizde 
olanlara baktığımızda; yaşanan 
suikastlar, cumhurbaşkanlığı 
seçimi, askerlerin e-muhtırası, geniş 
katılımlı cumhuriyet mitingleri, kent 
ortasında patlatılan bombalar, genel 
seçimler, %47 lik oy ve ikinci dönem 
AKP hükümeti, karakol baskınları, 
çözülemeyen ve giderek artan Kürt 
sorunu, yükselen ırkçı ve şoven 
milliyetçilik, çeşitli adlar altında 
derin ve yüzeysel çeteler, sınır ötesi 
askeri operasyonlar, Ortadoğu da 
yaşanan işgale ve savaşa dahil edilme 
girişimleri, türban sorunu, gazeteci 
ve parti başkanlarının göz altına 
alınmaları, görsel ve yazılı medya 
tahakkümü, iktidardaki bir siyasal 
partinin kapatılması için açılan dava, 
anayasa değişikliği girişimleri vb. 
gelişmeler görüyoruz.

Avrupa ülkelerinde ortalama 50 yılda 
yaşanabilecek olaylar ülkemizde 

neredeyse bir iki yılda yaşanıyor. 
Eğitimde, sağlıkta, tarımda, enerjide, 
sanayide, madende, toprak ve arazi 
yönetiminde, finans sektöründe 
kısaca yaşamın her alanında, her 
gözeneğinde dayatılan uyum paketleri 
çerçevesinde uygulanan ekonomik, 
siyasi ve politik programların adım 
adım hayata geçirilmeğe çalışıldığını 
söyleyebiliriz.

Küreselleşme adı altında uluslararası 
tekelci kapitalizmin lehine sermayenin 
serbest dolaşımının önündeki engeller 
teker teker kaldırılmaktadır.

Yabancı ve yerli sermayeye toprak 
satışı da bu dönemde uygulanan 
dayatma politikalarının bir uzantısıdır 
ve kapitalizmin geldiği yeni aşama 
ile ayrı bir önem kazanmıştır. 
Yabancılara toprak satışı, toprak ve 
mülkiyet unsurları üzerinde yükselen 
bir konudur. Toprağın kıt bir doğal 
kaynak olarak değeri her geçen gün 
artmaktadır. Toprak, mülkiyet ile 
birlikte ele alındığında bağımsızlık ve 
özgürlüğün simgesidir. Yerli ve yabancı 
sermayeye toprak satışı, emperyalizmin 
yayılmacı politikalarının bir parçası 
olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Sayın ÖZTEN konuşmasında ayrıca;

Genel Kurul Divanı
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 “ Tapu ve Köy kanunu, Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu, Turizmi  
Teşvik Kanunu, Mera Alanları, Orman 
Alanlarımız, Dönüşüm Alanları / 
Kentsel Dönüşüm, Belediyeler Kanunu 
ve İller Bankası, Tapu ve Kadastro 
Çalışmaları, Toplulaştırma Tüzüğü, 
“Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı 
Kanunu”, Kamu İhale Yasası, 
Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik, 
Mühendis ve Mimarların özlük ve 
ekonomik hakları, Sosyal Sigortalar 
Yasası, CBS, ” konularına ilişkin 
gelişmeleri ve Odamız görüş ve 
çalışmalarını dile getirdi.

Oda başkanımız sayın Ali Fahri 
ÖZTEN konuşmasının son bölümünü 
“..18. yüzyılda sivil hakların, 19. 
yüzyılda siyasi hakların ve 20. 
yüzyılda sosyal hakların kazanılması 
mücadeleler yoluyla olmuştur.  

Anayasalar bir nevi toplumsal 
sözleşmelerdir. Bu nedenle 
toplumun tüm kesimlerinin görüş 
ve düşüncelerinin anayasa yapma 
sürecinde dikkate alınması gerekir. 
Farklı toplumsal katmanların 
aktif özneler konumunda olması 
gerekmektedir. Unutmamak gerekir 
ki anayasa tartışmaları basit birer 
hukuk tartışması değil aksine bir sistem 
tartışmasıdır. Halkın, söz, yetki ve 
karar sahibi olacağı, insan hakları 
üzerine kurulu, insan odaklı, halkı 
kucaklayan; eşitlikçi, özgürlükçü, 

şeffaf, gelişime açık, ücretsiz eğitim, 
sağlık, iş güvencesi, konut ve yaşam 
hakkı, sağlıklı bir çevre, dini simgelerin 
politikaya araç yapılamayacağı, 
demokratik, laik, sosyal hukuk devletini 
düzenleyecek bir anayasa yapılması 
kaçınılmaz olmalıdır.

Değerli arkadaşlar, sevgili konuklar, 
sayın divan

Bu ülkenin bütün sorunlarına 
ve sıkıntılarına bağımsızlıktan, 
özgürlükten, barıştan, demokrasiden, 
emekten ve emekçiden yana çözümler 
getirmek konusunda taraf olduğumuzu 
bir kez daha ifade ediyoruz. İki yıl 
boyunca çalışmalarımıza katkı ve 
destek veren, bizleri bizlerden daha iyi 
anlayan sevgili güzel dostlara, yazılı 
ya da sözlü eleştirileri ve önerileri ile 
yolumuzu aydınlatan, bizleri daima 
diri tutan tüm arkadaşlara selam ve 
sevgilerimizi iletiyoruz. Gün yan yana, 
omuz omuza durma günüdür. Gün 
aydınlık gelecek için birlikte çalışma ve 
mücadele etme günüdür. 

Başka bir dünya mümkün diyerek 
güneşli güzel günlere yürürken “herkes 
düşlerinin büyüklüğü kadar özgürdür” 
diyoruz. 

ÖZTEN konuşmasını; “Selam olsun 
emperyalizme, gericiliğe, şovenizme, 
faşizme ve neo liberal politikalara karşı 
direnenlere, selam olsun özgürlükçü, 
eşitlikçi, demokratik, laik ve bağımsız 
Türkiye’ye.” şeklinde tamamladı.

Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ 
ise konuşmasına; “Yaşamımın her 
diliminde büyük katkısı olan özellikle iki 
hocamı, Haldun ÖZEN ve Muzaffer 
ŞERBETÇİ’yi rahmet ve minnetle 
anıyorum.” sözleri ile başladı.  
Mühendis odalarının ve üyelerinin 
sorunları, yasa tasarıları, “tasarruf 
yapıyoruz” adı altında kapatılan 
belediyeler, Turizmi Teşvik Yasası vb. 
konularına değinen  AĞYÜZ, 

konuşmasını “Ülke sorunlarına ve  ilgili 
mesleki sorunlarımıza çok duyarlı tavır 
koyan bir Oda Yönetimi yaşadık. 
Düzenledikleri platformlarla, özellikle 
genç mühendis adaylarına yönelik 
çalışmalarından dolayı kendilerini 
takdir ediyorum. Yeni dönem için 
seçilecek olan arkadaşlarımızı da 
şimdiden tebrik ediyorum.” diyerek 
sonlandırdı. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü sayın 
Zeki ADLI konuşmasında “Odamız ne 
kadar güçlü olursa, sesini ne kadar 
yükseltirse, sorunlarımızı ne kadar 
iyi dile getirirse, sektör temsilcileri 
olan bizlerin de toplum içerisinde, 
ülke yönetiminde, özel sektörde 
itibarımız o derece iyi olur. ” dedi. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
Zeki ADLI,  ayrıca Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün hizmetlerine, 
Türkiye’de tesis Kadastrosuna, 
Kadastro modernizasyon projesine, 
TUCBS, TAKBİS çalışmalarına, Lisanslı 
Harita Kadastro mühendisleri ve 
Büroları hakkında Kanuna, Tapu 
Planları Tüzüğü vb konulara değinerek 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

Bu  bölümde ayrıca öğrenciler 
adına İbrahim OKUTMUŞTUR kısa 
bir sunum yaptı. TMMOB Başkanı 
Mehmet SOĞANCI‘ nın mesajı divan 
tarafından okundu.

Gündemin 4. maddesi gereğince 
Genel Kurul Komisyonları oluşturuldu. 

Yaşar AĞYÜZ
Gaziantep Milletvekili

Mehmet Zeki ADLI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
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Mali İşler, Bütçe ve Uygulama 
Esasları Komisyonu üyeliklerine Oktay 
GAZİOĞLU, Güzide UZUN, Salih 
SUİÇMEZ, Ayhan YÜKSEKKAYA, 
Mustafa ERDOĞAN, Asiye Ülkü 
KUTLU, Selahattin AVŞAR seçildiler.

Sonuç Bildirgesi Komisyonu üyeliğine 
Mehmet Ali ALGANCI, Selahattin ELÇİ, 
Nail GÜLER, Cengiz SAYALI, Eren 
ERDOĞAN seçildi.

Komisyonların belirlenmesinden sonra 
gündemin 5. maddesi olan Çalışma 
raporu, Mali ve Denetleme Kurulu 
Raporu okunması ve görüşülmesine 
geçildi. 40.Dönem çalışma raporunu 
Genel Sekreter Ertuğrul CANDAŞ, Mali 
kurul raporunu Genel Sayman Asiye 
Ülkü KUTLU ve Denetleme kurulu 
raporunu Genel Merkez Denetleme 
Kurulu üyesi Oktay GAZİOĞLU sundu.

Raporların okunmasının ardından 
görüşülmeye geçildi. Raporlar 
hakkında görüşlerini dile getirmek 
üzere Celal BEŞİKTEPE, Yusuf BELEN, 
Erdal KÖKTÜRK, İbrahim ERİŞİR, 
Nihat ŞAHİN, İlhami OKUTAN, Temel 
ÖZTÜRK, Hüseyin ÜLKÜ, Taylan 
ÖCALAN söz aldı. Konuşmaların 
ardından 40. Dönem Yönetim Kurulu 
adına, Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Fahri ÖZTEN, Oda çalışanları 
hakkında gündeme getirilen soru 
ve eleştirileri yanıtlarken verilen 
katkılarına teşekkür etti. 

Gündemin 6. Maddesi uyarınca 
bildirilen görüş ve konuşmalar 
sonunda 40. dönem Yönetim Kurulu 
çalışmaları oy birliği ile aklandı.

7. ve 8. gündem maddelerin yer 
değiştirilmesi adaylıkların ilçe seçim 
kuruluna belli saatte bildirilmesi 
zorunluluğu göz önüne alınarak, yer 
değiştirilmesi önerisi oy birliği ile kabul 
edildi. Oda organlarına; Yönetim 
Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur 
Kurulu, TMMOB Yönetim, Denetleme 
ve Yüksek Onur Kurulları ile TMMOB 
Delegasyon Asıl ve yedek adayların 
başvuruları divana verildi. Divan 
tarafından Genel Kurula duyurularak, 
oy birliği ile kabul edilen adaylar divan 
yazmanı denetiminde Yüksek Seçim 
Kuruluna gönderildi.

7. gündem maddesi komisyon 
raporları görüşüldü. 2008-2009  
Gelir-Gider Mali İşler bütçesi oylamaya 
sunuldu ve Genel Kurula geldiği 
biçimiyle oy birliği ile kabul edildi.

Gündeme ilişkin öneriler maddesinde 
gündemin 7. maddesinde görüşülmek 
üzere Mali İşler Komisyonuna havale 
edilen üyelik ödentisine ilişkin önerge 
görüşüldü.

Oktay GAZİOĞLU konu ile ilgili 
komisyon kararını okudu. Karar Genel 
Kurula geldiği şekliyle oylamaya 
sunuldu ancak kabul edilmedi. Önerge 
üzerine görüşmeler yapıldı. Yapılan 
oylamada1994 yılında alınan Genel 
Kurul Kararının iptal edilmesi ve yerine 
ilk defa üye olacaklardan kayıt tarihi 
itibariyle üye ödentisi alınması kararı 
oy çokluğu ile kabul edildi.

Sonuç bildirgesi komisyonunun 
hazırladığı, sonuç bildirgesi okundu ve 
oy birliği ile kabul edildi.

Yusuf Bilen tarafından sunulan üç 
adet önerge okundu, görüşüldü ve 
her önergenin sonuç bildirgesinde 
içerik olarak yer aldığı, ayrıca gelecek 
dönem Yönetim Kurulunun önerge 
içerikleri konusunda hassasiyet 
göstermesini ve TMMOB örgütlülüğü 
içerisinde çalışmalar yapılmasına oy 
birliği ile karar verildi.

Gündemin son maddesi olan dilek ve 
öneriler bölümünde Hüseyin ÜLKÜ, 
Hasan AÇIK, Ertuğrul CANDAŞ, 
Erdal AKDAĞ, Genel Kurula dilek 
ve önerilerini sundular. Genel Kurul 
görüşmeleri Divan Başkanı tarafından 
tüm delegelere teşekkür edilerek 
kapatıldı.   

Genel Kurulumuzun başarıyla 
geçmesini sağlayan başta 40. 
Dönem Yönetim Kurulumuz olmak 
üzere Şube Yönetim Kurullarımıza, 
Merkeze Bağlı Temsilciliklerimize ve 
büro çalışanlarımıza bir kere daha 
teşekkür ediyoruz. Genel Kurulumuza 
katılarak veya mesaj göndererek 
coşkumuzu paylaşan bütün kişi ve 
kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz. 
Birimlerimizi temsilen Genel 
Kurulumuza ve seçimlerimize katılan, 
Oda kurullarında büyük bir sorumluluk 
ve özveri isteyen çalışmalarda etkin 
görev üstlenen üyelerimize teşekkürü 
borç biliyor, 41. Dönemde görev 
alan meslektaşlarımızı kutluyor, 
görevlerinde başarılar diliyoruz.Ertuğrul CANDAŞ

HKMO Genel Sekreteri

Asiye Ülkü KUTLU
HKMO Genel Saymanı
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TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN

2006-2007 YILLARI GELİR BÜTÇESİ TAHMİN VE GERÇEKLEŞME
(Ödenek Türü Bazında) 

ÖDENEK TÜRÜ 2006 2007

 TAHMİN (YTL) GERÇEKLEŞME (YTL) TAHMİN (YTL) GERÇEKLEŞME (YTL)

600.01 ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ 385.000,00 322.762,55 402.000,00 386.263,16

600.02 HİZMET KARŞILIĞI GEL. 1.884.000,00 2.214.217,32 1.953.500,00 2.555.814,37

600.03 YAYIN GELİRLERİ 19.000,00 18.419,50 20.600,00 13.381,70

600.04 DİĞER GELİRLER 155.600,00 66.435,55 214.000,00 174.431,59

TOPLAM GELİR 2.443.600,00 2.621.834,92 2.590.100,00 3.129.890,82

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN

2006-2007 YILLARI GİDER BÜTÇESİ TAHMİN VE GERÇEKLEŞME
(Ödenek Türü Bazında)

ÖDENEK TÜRÜ 2006 2007

 TAHMİN (YTL) GERÇEKLEŞME (YTL) TAHMİN (YTL) GERÇEKLEŞME (YTL)

770.01 YÖNETİM GİDERLERİ 755.600,00 859.976,57 982.360,00 1.069.185,24

770.02 PERSONEL GİDERLERİ 412.000,00 414.219,20 491.500,00 570.128,62

770.03 İŞLETME GİDERLERİ 302.000,00 374.898,94 337.000,00 546.828,63

770.04 HİZMET ALIMLARI 15.000,00 35.348,67 19.000,00 53.828,27

770.05 YAYIN GİDERLERİ 158.000,00 156.033,94 183.500,00 227.293,56

770.06 TMMOB GİDERLERİ 33.000,00 31.998,86 41.000,00 40.558,13

770.07 DİĞER GİDERLER 33.000,00 41.962,15 42.740,00 89.294,76

770.08 ŞUBE/TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 141.000,00 148.583,88 178.000,00 205.738,98

770.09 KIYMET ALIMLARI 587.000,00 213.766,22 305.000,00 105.766,72

770.10 ULUSLAR ARASI ÜYELİK GİD. 7.000,00 15.859,20 10.000,00 9.271,19

TOPLAM GİDER 2.443.600,00 2.292.647,63 2.590.100,00 2.917.894,10
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TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN 

2008 GELİR BÜTÇE TASLAĞI 

600.01 - ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ 523.000.00.-

600.01.01 - Üye Kayıt Kimlik Gelirleri 28.000.00.-

600.01.02 - Üye Ödentileri ( Aidat ) 495.000.00.-

600.02 - HİZMET KARŞILIĞI GELİR 2.921.000.00.-

600.02.01 - Proje Gelirleri 2.000.00.-                                                                                           

600.02.02 – Danışmanlık Gelirleri 11.500.00.-

600.02.03 – Kontrolluk Gelirleri 2.000.00.-

600.02.04 - Mesleki Denetim Geliri 2.026.250.00.-

600.02.05 -İlk  Tescil  Geliri  58.250.00.- 

600.02.06 -Tescil Yenileme Geliri  206.000.00.-

600.02.06 - Eğitim Geliri  75.000.00.-

600.02.06 - Diğer Hizmet Gelirleri (Belge ) 540.000.00.-

600.03 - YAYIN GELİRLERİ      20.000.00.-

600.03.01 - Sürekli Yayın Gelirleri            ---

600.03.02 - Diğer Yayın Gelirleri     20.000.00.-

600.04 - DİĞER GELİRLER 166.000.00.-

600.04.01 - Kira Gelirleri 6.000.00.-

600.04.02 - Bağış ve Yardımlar  10.000.00.-

600.04.03 - Kurultay Kongre Konferans 
Seminer Etkinlik Gelirleri 

115.000.00.-

600.04.04 - Faiz Gelirleri 10.000.00.-

600.04.05 - Diğer Gelirler 25.000.00.-

TOPLAM 3.630.000,00

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN

2008 GİDER BÜTÇE TASLAĞI
770.01 - YÖNETİM GİDERLERİ  1.390.806.00.-
          770.01.01- Yönetici Üye ücretleri  33.396.00.-
          770.01.02- Oturum Ücretleri   1.000.00.-
          770.01.03- Yolluk Giderleri 290.000.00.-
          770.01.04- Temsil Ağırlama Gideri 190.000.00.-
          770.01.05- Genel Kurul Giderleri 200.000.00.-
          770.01.06- Kong.-Konf.-Seminer G 115.000.00.-
          770.01.07- Kurultay Giderleri 34.000.00.-
          770.01.08- Ulaşım Giderleri 128.160.00.-
          770.01.09- SBTK Giderleri 181.250.00.-
          770.01.10- Diğer Komisyon Giderleri 2.000.00.-
          770.01.11- Eğitim Giderleri 216.000.00.-
770.02 - PERSONEL GİDERLERİ 676.500.00.-
          770.02.01- Personel Ücretleri 353.000.00.-
          770.02.02- Personel Sosyal Yard. 51.000.00.-
          770.02.03- Fazla Çalışma Ücretleri  8.500.00.-
          770.02.04- SSK.İşveren.Hissesi 206.000.00.-
          770.02.05- Tazminatlar 55.000.00.-
          770.02.06- İkramiye 3.000,00.-                
770.03 - İŞLETME GİDERLERİ  608.474.00.-
          770.03.01- Kira Giderleri 70.000.00.-
          770.03.02- Posta Kargo Kurye Giderleri 63.000.00.-
          770.03.03- Kırtasiye Giderleri 31.000.00.-
          770.03.04- Isıtma Elektirk Su-Bak.Onarım Gid. 234.000.00.-
          770.03.05- Vergi-Resim-Harç Sigorta 123.000.00.-
          770.03.06- Telefon  GSM Kablo Tv. vb. Gid. 87.473.00.-
770.04 - HİZMET ALIMLARI 65.000.00.-
          770.04.01- Proje Yaptırılması 2.000.00.-
          770.04.02- Danışmanlık Yap. 13.000.00.-   
          770.04.03- Kontrolluk Yaptırılması 1.000.00.-  
          770.04.04- Diğer Hizmetlerin Yap. 49.000.00.-
770.05 - YAYIN GİDERLERİ   293.500.00.-
          770.05.01- Basım Giderleri 230.000.00.-
          770.05.02- Telif ücretleri 3.500.00.- 
          770.05.03- Diğer Yayın Giderleri 60.000.00.-
770.06 - TMMOB GİDERLERİ 65.000.00.-
          770.06.01- TMMOB Hissesi 45.000.00.-
          770.06.02- Diğer TMMOB Giderleri 20.000.00.-
770.07 - DİĞER GİDERLER 96.700.00.-
          770.07.01- Sosyal Bağış ve Yard. 25.000.00.-
          770.07.02- Lokal Giderler 1.700.00.-
          770.07.03- Diğer Giderler 70.000.00.-
770.08 - ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER    120.000.00.-
          770.08.01- Şube Giderleri 15.000.00.-
          770.08.02- Temsilcilik Giderleri 95.000.00.-
          770.08.03- İl Koor.Kurulu Gid. 10.000.00.-
770.09 - KIYMET ALIMLARI 297.320.00.-
          770.09.01- Taşınmaz Mal Alımı 250.000.00.-
          770.09.02   Demirbaş 46.320.00.-
          770.09.03   Dökümantasyon 1.000.00.-
770.10 - ULUSLARARASI ÜYELİK GİDERLERİ 16.700.00.-
          770.10.01- FIG  Aidat Giderleri 15.000.00.-
          770.10.02 - ICA  Aidat Giderleri 700.00.-
          770.10.03- Diğer Üyelik Aidat  Giderleri         1.000.00.-
TOPLAM 3.630.000,00.-
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TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN 

2009 GELİR BÜTÇE TASLAĞI 

600.01 - ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ 625.000.00.-

600.01.01 - Üye Kayıt Kimlik Gelirleri 40.000.00.-

600.01.02 - Üye Ödentileri ( Aidat ) 585.000.00.-

600.02 - HİZMET KARŞILIĞI GELİR 3.182.000.00.-

600.02.01 - Proje Gelirleri 3.000.00.-                                                                                           

600.02.02 – Danışmanlık Gelirleri 13.000.00.-

600.02.03 – Kontrolluk Gelirleri 3.000.00.-

600.02.04 - Mesleki Denetim Geliri 2.089.750.00.-

600.02.05 -İlk  Tescil  Geliri  78.250.00.- 

600.02.06 -Tescil Yenileme Geliri  250.000.00.-

600.02.06 - Eğitim Geliri  100.000.00.-

600.02.06 - Diğer Hizmet Gelirleri (Belge ) 645.000.00.-

600.03 - YAYIN GELİRLERİ       5.000.00.-

600.03.01 - Sürekli Yayın Gelirleri            ---

600.03.02 - Diğer Yayın Gelirleri     25.000.00.-

600.04 - DİĞER GELİRLER 278.000.00.-

600.04.01 - Kira Gelirleri 8.000.00.-

600.04.02 - Bağış ve Yardımlar  25.000.00.-

600.04.03 - Kurultay Kongre Konferans 
Seminer Etkinlik Gelirleri 

300.000.00.-

600.04.04 - Faiz Gelirleri 15.000.00.-

600.04.05 - Diğer Gelirler 30.000.00.-

TOPLAM 4.210.000,00

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN

2009 GİDER BÜTÇE TASLAĞI
770.01 - YÖNETİM GİDERLERİ  1.601.178.00.-
          770.01.01- Yönetici Üye ücretleri  36.708.00.-
          770.01.02- Oturum Ücretleri   1.000.00.-
          770.01.03- Yolluk Giderleri 335.000.00.-
          770.01.04- Temsil Ağırlama Gideri 250.000.00.-
          770.01.05- Genel Kurul Giderleri 20.000.00.-
          770.01.06- Kong.-Konf.-Seminer G 190.000.00.-
          770.01.07- Kurultay Giderleri 150.000.00.-
          770.01.08- Ulaşım Giderleri 149.470.00.-
        770.01.09- SBTK Giderleri 210.000.00.-
          770.01.10- Diğer Komisyon Giderleri 4.000.00.-
          770.01.11- Eğitim Giderleri 255.000.00.-
770.02 - PERSONEL GİDERLERİ 777.000.00.-
          770.02.01- Personel Ücretleri 410.000.00.-
          770.02.02- Personel Sosyal Yard. 58.000.00.-
          770.02.03- Fazla Çalışma Ücretleri  10.000.00.-
          770.02.04- SSK.İşveren.Hissesi 235.000.00.-
          770.02.05- Tazminatlar 60.000.00.-
          770.02.06- İkramiye 4.000,00.-                
770.03 - İŞLETME GİDERLERİ  597.750.00.-
          770.03.01- Kira Giderleri 80.000.00.-
          770.03.02- Posta Kargo Kurye Giderleri 75.000.00.-
          770.03.03- Kırtasiye Giderleri 35.000.00.-
          770.03.04- Isıtma Elektirk Su-Bak.Onarım Gid. 167.750.00.-
          770.03.05- Vergi-Resim-Harç Sigorta 140.000.00.-
          770.03.06- Telefon  GSM Kablo Tv. vb. Gid. 100.000.00.-
770.04 - HİZMET ALIMLARI 75.000.00.-
          770.04.01- Proje Yaptırılması 3.000.00.-
          770.04.02- Danışmanlık Yap. 15.000.00.-   
          770.04.03- Kontrolluk Yaptırılması 2.000.00.-  
          770.04.04- Diğer Hizmetlerin Yap. 55.000.00.-
770.05 - YAYIN GİDERLERİ   344.000.00.-
          770.05.01- Basım Giderleri 270.000.00.-
          770.05.02- Telif ücretleri 4.000.00.- 
          770.05.03- Diğer Yayın Giderleri 70.000.00.-
770.06 - TMMOB GİDERLERİ 80.000.00.-
          770.06.01- TMMOB Hissesi 55.000.00.-
          770.06.02- Diğer TMMOB Giderleri 25.000.00.-
770.07 - DİĞER GİDERLER 116.072.00.-
          770.07.01- Sosyal Bağış ve Yard. 35.000.00.-
          770.07.02- Lokal Giderler 2.000.00.-
          770.07.03- Diğer Giderler 79.072.00.-
770.08 - ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER    240.000.00.-
          770.08.01- Şube Giderleri 20.000.00.-
          770.08.02- Temsilcilik Giderleri 200.000.00.-
          770.08.03- İl Koor.Kurulu Gid. 20.000.00.-
770.09 - KIYMET ALIMLARI 357.000.00.-
          770.09.01- Taşınmaz Mal Alımı 300.000.00.-
          770.09.02   Demirbaş 55.000.00.-
          770.09.03   Dökümantasyon 2.000.00.-
770.10 - ULUSLARARASI ÜYELİK GİDERLERİ 22.000.00.-
          770.10.01- FIG  Aidat Giderleri 20.000.00.-
          770.10.02 - ICA  Aidat Giderleri 1.000.00.-
          770.10.03- Diğer Üyelik Aidat  Giderleri         1.000.00.-
TOPLAM 4.210.000,00.-
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Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odamızın 41. Olağan Genel Kurulu, 
dünyada ve ülkemizin de içinde 
bulunduğu coğrafyada emperyalist 
saldırganlığın ve yayılmacılığın 
artarak devam ettiği, küresel sermaye 
ile işbirlikçilerinin  baskı, zulüm 
ve sömürülerini yoğunlaştırdıkları 
günlerde yapıldı. Emperyalizm, çok 
uluslu şirketlerin çıkarlarını gözeten 
neoliberal ekonomik ve sosyal 
politikalar devreye sokarken, halklar 
bu sürecin sancılarını yaşıyor. 

1980’li yıllardan bu yana tüm 
dünya, çok hızlı bir biçimde 
küreselleşme adı altında yeniden 
yapılandırılıyor. Burada hedeflenen, 
her türlü kısıtlılıktan uzak tek bir Pazar 
yaratılması ve insanlığın bu pazara 
boyun eğmesidir. Apolitikleşmiş 
kitlelerden oluşan, iç hukuku ile zaman 
zaman uluslararası sermayeye ayak 
bağı olan ulus devletin de giderek 
sönümlendiği bir dünya yaratmak  bu 
hedefin içindedir.

Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası 
ve IMF bunların ekonomik ayağıdır.  
Bu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla, 
özellikle üçüncü dünya ülkelerine 
eski teknolojilerini aktarıp onların 
teknolojik ilerlemelerini engellemiş, 
ithal ikameci sanayileşmeye zorlamış, 
yardım ve hibe programları ile 
dışa bağımlılıklarını pekiştirmiş ve  
aşırı borç yükü altında teslimiyetçi 
politikalar izlemelerini sağlamayı 
başarmışlardır.

Eğitimde, sağlıkta, tarımda, enerjide, 
sanayide, madende, toprak ve arazi 
yönetiminde, finans sektöründe 
kısaca yaşamın her alanında, her 
gözeneğinde dayatılan uyum paketleri 
çerçevesinde uygulanan ekonomik, 
siyasi ve politik programların adım 
adım hayata geçirildiği hızlı bir 
döneme sessiz tanıklık ediyoruz.

Üretim ve yönetim modellerinin 
geçirdiği değişimle birlikte gündeme 
oturan ve kapitalist sömürü düzeni ile 
emperyalist yağma politikalarının bir 
bileşkesi olan küreselleşme olgusu, 
devletin küçülmesi, kuralsızlaştırma, 
esnek üretim ve özelleştirme gibi 
kavram ve uygulamalarla bugün 
uluslararası sermayenin egemenliği 
için sınırların aşıldığı hatta yeniden 
çizildiği bir sürece girmiştir.

Kamu Hizmetlerinin 
Özelleştirilmesi

Kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesi, paralı 

hale getirilmesi, sermayenin kar 
hırsına ve talanına açılması sonucunu 
doğuracak tüm düzenlemelerin, halkın 
ve emekçilerin yararına olmayacağı 
ortadadır. Bu süreç sadece kamu 
hizmeti üretenleri değil, kamu 
hizmetinden yararlanan milyonlarca 
yurttaşı da olumsuz etkileyecektir. 

Yıllar içinde eğitimden sağlığa kadar 
tüm kamu hizmetlerine bütçeden 
ayrılan paylar düşürülmüş, kamu 
hizmetleri ve bu hizmetleri yürütenler 

sorunlarıyla baş başa bırakılmıştır. Bu 
sorunlara çözümler üretmek, halkımıza 
eşit, parasız, etkin ve nitelikli kamu 
hizmeti sunmak yerine, bu hizmetlerin 
ticarileştirilmesi ve hizmeti üretenlerin 
tasfiyesi gündeme getirilmiştir. 

Özelleştirmelere ilişkin “rekabet ortamı 
tesis edilecek, ucuzluk, kalite, şeffaflık 
ve verimlilik gerçekleştirilecektir, zarar 
eden kurumlar ve devletin sırtındaki 
kamburlar kaldırılacaktır” söylemleri 
ile halk kandırılmıştır. Ülkenin iç 
dinamikleri, stratejik kuruluşları tek tek 
satılarak elden çıkarılmıştır. 
Sermayenin kâbesi olarak dile getirilen 
rekabet aslında sahte bir söylemdir. 
Sermaye doğası gereği tekelleşmeden 
yanadır ve rekabet söylemini 
kazıdığınızda altından tekelleşme 
çıkmaktadır. Tekelleşmenin olduğu 
yerde de ucuzluk ve kaliteden zaten 
söz edilemez.  

Eğitim

Ülkemizde, toplum 
çıkarlarına göre 
değil, uluslararası iş 

bölümünün sonucuna göre uygulanan 
bilim, teknoloji ve sanayi politikalarına 
paralel olarak eğitim politikası da 
şekillendirilmektedir.

Devletin eğitime ayırdığı pay sürekli 
azalmıştır. Bunun sonucu olarak 
eğitim ve öğretim hizmetleri piyasa 
ve sermayenin hizmetine sunulmakta, 
eğitim metalaştırılmaktadır. Daha ilk 
öğretimden başlayarak üniversitelere 

HKMO 41. OLAĞAN GENEL KURUL
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kadar eğitim yuvaları, şirket ve 
müşteri odaklı bir tarza yönelmekte, 
müfredat buna uygun biçimde yeniden 
şekillendirilmektedir.

Öte yandan, mesleğimizin içeriğinde 
yaşanan hızlı değişimlere 
baktığımızda; bilgi toplumu olma 
yolundaki çaba ve değişimlerin 
mesleki eğitimimizin geliştirilmesi 
yönünde bir şans olduğu görülmelidir. 
Bu çerçevede mesleğimizin içeriğini 
çağdaş normlara kavuşturacak 
adımların atılması kaçınılmazdır. 

Esnek İstihdam

Diğer yandan kamu 
emekçilerinin iş 

güvencelerinin ellerinden alınması 
ve esnek çalışma koşullarında 
“sözleşmeli” olarak istihdam edilmek 
istenmesi gibi yeni hak gaspları 
anlamına gelebilecek düzenlemelerin 
kabul edilmesi mümkün değildir.

Kamu hizmetlerini yaygınlaştırmanın 
ve toplumla buluşturmanın yolu kamu 
çalışanlarının varlığıdır. On binlerce 
üniversite mezunu öğretmen, doktor, 
mühendis, teknisyen dururken, 
ihtiyaç olmasına rağmen istihdam 
edilmemektedir. Anayasa’nın 128. 
maddesinde yer alan açık hükümlerine 
karşın, kapitalist politikalara uygun 
olarak geliştirilen esnek istihdam 
modelleriyle, kamu çalışanlarına düşük 
ücret ve özlük haklarının kısıtlanması 
başta olmak üzere birçok hak gaspı 
dayatılmaktadır.

Bununla birlikte haksız rekabet ortamı 
yaratan, meslek kuruluşlarının 
denetimini ortadan kaldıran, 
denetimsiz, kuralsız hizmet sunumunu 
öngören, yabancı mühendis ve 
mimarların akademik ve mesleki 

yeterlilik kriterleri aranmaksızın, 
karşılıklılık ilkesi gözetilmeden 
ülkemizde serbestçe hizmet 
sunmalarına olanak sağlanmaya 
çalışılmaktadır.

Yabancılara 
Toprak Satışı

Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında 

bulunan ormanlar, mera ve yaylaklar 
ve kıyı alanlarımız küresel sermayenin 
göz diktiği doğal zenginliklerimizdir. 
Son verilere göre ülkemizde 
37.525.330 m2 alan, 70.465 yabancı 
uyruklu özel ve tüzel kişilere satılmıştır. 

Özelleştirmeler ile satışa çıkarılan 
alanlar, tarım arazilerinden doğal 
SİT alanlarına, otoyollardan arsa 
arazilere, tarım işletmelerinden 
ormanlara ve kıyı alanlarına kadar 
uzanmaktadır.

Anayasa Mahkemesi kararı 
doğrultusunda, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından bir genelgeyle 
toprak satışı süreci durdurulmuş 
durumdadır. Ancak yeni bir düzenleme 
geliştirilerek satışlara devam edilmesi, 
Bakanlar Kurulunun gündemindedir.

Orman 
Alanlarımız

Orman alanlarımız 
ülke topraklarımızın 

% 26 sına denk gelmektedir. Orman 
Kadastro çalışmaları % 80 dolayında 
yapılmış olmasına karşın ancak 
bu miktarın 1 / 4’ü tapuya tescil 
ettirilmiştir.

Ormanlarımızla ilgili konuya bütüncül 
olarak bakıldığında sürecin; bilimsel, 

teknik, ekonomik, politik, toplumsal, 
hukuksal, etik, kentsel, ekolojik, ve 
dolayısıyla siyasal boyutlarının da son 
derece önemli olduğunu 
görülmektedir.

Dönüşüm 
Alanları / 
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm adı 
altında gerçekleştirilen uygulamalar, 
insanın en temel hakkı olan barınma 
hakkını ihlal etmekte ve neticesinde 
sosyal yıkıma yol açarak demokrasinin 
temel gereği olan birlikte yaşama 
kültürünü ortadan kaldırmaktadır. 
Demokrasi, toplumsal katılım ve sosyal 
adalet ilkeleri gibi evrensel değerleri 
yok sayan ve yurttaşını küresel emlak 
piyasalarının eşitsizliğine terk eden 
dönüşüm mantığı sermayenin yeniden 
birikim sağladığı bir süreci ifade 
etmektedir. Yerel halkın içinde yaşadığı 
mekanların düzenlenmesinde söz ve 
karar hakkı ellerinden alınarak tüm 
yaşam alanlarındaki “insan” faktörü 
hiç düşünülmeden ortadan kaldırılmak 
istenmektedir.

Sosyal Güvenlik 
Yasası

Yeni sosyal güvenlik 
yasasıyla beraber, 
açıktır ki sosyal 

devletin en temel görevlerinden olan, 
sosyal güvenliği özel sektörün 
sömürüsüne sunmak istemektedir. Yeni 
yasayla birlikte; sağlık temel hak 
niteliğinden uzaklaştırılarak, sosyal bir 
hak olmaktan çıkarılacaktır. Emeklilik 
yaşı 65’e çekilecek, emeklilik için, 
“çalışarak ölmek” anlamına gelen 7 
bin 200 işgünü prim ödenmesi 
zorunluluğu getirilecektir. Belirli süreli 
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çalışanlar, sözleşmeli olarak çalışanlar 
mevsimlik işlerde çalışanlar, esnek 
çalışanlar, çalıştıkları sürece prim 
ödemelerine karşın emeklilik haklarını 
elde edemeyeceklerdir.  Oysa, 
yapılması gereken, devletin sosyal 
güvenliğe katkısını azaltmak değil 
arttırmaktır; unutulmamalıdır ki, bir 
devletin en temel görevi 
vatandaşlarının “insanca” 
yaşamalarını sağlamaktır. Sağlığın en 
temel insan hakkı olduğu 
unutulmadan; sosyal güvenliğin 
piyasalaştırılması bir an önce 
durdurulmalıdır.

Anayasa 
Değişikliği

Anayasalar bir 
nevi toplumsal 

sözleşmelerdir. Bu nedenle 
toplumun tüm kesimlerinin görüş 
ve düşüncelerinin anayasa yapma 
sürecinde dikkate alınması gerekir. 
Farklı toplumsal katmanların 
aktif özneler konumunda olması 
gerekmektedir. Anayasa tartışmaları 
basit birer hukuk tartışması değil, 
aksine bir sistem tartışmasıdır. Halkın, 
söz, yetki ve karar sahibi olacağı, 
insan hakları üzerine kurulu, insan 
odaklı, halkı kucaklayan; eşitlikçi, 
özgürlükçü, şeffaf, gelişime açık, 
ücretsiz eğitim, sağlık, iş güvencesi, 
konut ve yaşam hakkı, sağlıklı bir 
çevre, dini simgelerin politikaya araç 
yapılamayacağı, demokratik, laik, 
sosyal hukuk devletini düzenleyecek bir 
anayasa yapılmalıdır.

Ülkemizde demokratikleşme ve daha 
insanca yaşam koşullarının 
oluşturulması, çağdaş evrensel ölçütler 
çerçevesinde mümkündür. Bu ölçütler 

belli çıkar çevrelerinin dönemsel 
olarak faydalanacağı bir araç haline 
getirilmemelidir. Sosyal devlet, 
demokrasi ve insan hakları ülkemizde 
yaşayan her kesimden insanın ihtiyaç 
duyduğu ve aynı oranda 
faydalanabileceği bir ilkeler bütünü 
olarak yürürlüğe konmalıdır. 

Demokratikleşme 
Sorunu

Ülkemizin bir 
bölgesinde çeyrek 
asırdır devam eden 

antidemokratik uygulamalar; 
binlerce insanımızın yaşamını 
yitirmesine, coğrafyamızın tahribatına, 
kentlerimizin demografik yapısının 
değişmesine, insani değerlerimizin 
yitirilmesine neden olmuştur. 

Anti demokratik yapının yol açtığı ve 
beslediği bu çatışma ortamı; milliyetçi 
söylemler ve uygulamalar nedeniyle 
toplumda kamplaşmayı artırmakta, 
çete tarzı örgütlenmelerin oluşumunu 
güçlendirmektedir.  

Devlet adına hukuk dışı işlere 
bulaşarak, Şemdinli olayı, Danıştay 
baskını, Susurluk olayı, Hrant Dink 
suikasti, Ergenekon ve benzeri olaylar 
biçiminde karşımıza çıkan bu 
yapılanma; Kürt Sorunu ve 
demokratikleşme sorunu ekseninde 
yaşanmaktadır. 

Kamu, Özel 
Sektör ve 
Uygulamalar

Yaklaşık maliyetler ve 
ihale bedelleri sektörümüzde önemli 
sorunlar yaratmaya başlamıştır. Hak 

ediş ödemelerindeki plansızlık ve 
öteleme özel sektörümüzü bir hayli 
bunaltmıştır. Diğer taraftan Kamu ihale 
yasasından da kaynaklanan nedenler 
ve özellikle meslektaşlarımızın aşırı 
düşük teklifler vermesi hem bugün 
için hem de yarınlar için çok büyük 
felaketler yaratacak bir düzleme 
doğru hızla gittiğimizi göstermektedir. 
Bu süreçte Odamıza, kurumlara ve 
meslektaşlarımıza büyük sorumluluklar 
düşmektedir. 

Demokratik mesleki kitle örgütü 
olmanın ve toplumsal muhalefet 
gücünü temsil etmenin gereği olarak; 
örgüt ve meslek ilkelerine sahip 
çıkan, mühendisliği halkın hizmetine 
sunan, bir arada yaşama kültürünü 
benimseyen, doğaya saygılı, üretenden 
yana ve toplumsal gereksinimler 
için ekonomi öneren “herkese aş ve 
iş” sloganını benimseyen, cinsiyet 
ayrımcılığına karşı olan, parasız, 
nitelikli, kamusal eğitimi ve herkese 
parasız sağlık güvencesini savunan, 
doğal kaynakları tüketmeyen, insan 
haklarını savunan bir anlayışla 
her türlü ifade ve örgütlenme 
özgürlüğümüzü sonuna kadar 
kullanarak hareket edeceğiz.

Yaşamın hiçbir olayını siyasetten 
bağımsız düşünmeyen, yaşamını 
demokratik katılımcılık süreçlerine 
göre inşa eden, toplum yararına, 
çağdaş normlarla, bilim ve teknolojinin 
ışığıyla yolunu aydınlatan çağdaş 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
olarak; bu ülkenin bütün sorunlarına 
ve sıkıntılarına; eşitlik ve özgürlükten, 
barış ve demokrasiden, emek ve 
üretimden yana taraf olduğumuzu 
kararlılıkla ifade ediyoruz. 
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41. DÖNEM YÖNETİM KURULLARI

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Ali Fahri ÖZTEN

Başkan

1963 yılında 
Trabzon’un Maçka 
ilçesinde doğdu. İlk, 

orta ve lise öğrenimini Trabzon’da 
tamamladı. 1986’da Karadeniz 
Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 
Aynı yıl yüksek lisansına devam etti. 
1987’de İller Bankasında göreve 
başladı. 1992 – 1995 yıllarında 
Kamu Emekçileri Sendikası Kurucu 
Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. 2003-2005 tarihleri arasında 
İller Bankası Mensupları Sosyal 
Yardımlaşma ve Emeklilik Vakfı 
Başkanlığı görevini yürüttü. HKMO 
34 ve 35 inci dönem Örgütlenme 
Sekreterliği, 36, 37, 38 inci dönem 
Genel Sekreterliği, 39 uncu dönem 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve 40 ıncı 
dönem Oda Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. 1995-2005 yılları arasında 
HKMO Bülten Yayın Kurulu Üyeliği ve 
Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini 
sürdürdü. 2003-2006 yılları arasında 
HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon 
ve Arazi Yönetimi Dergisi Genel 
Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. 
HKMO ve TMMOB’nin çalışma grubu 
ve komisyonları ile panel, forum, 
sempozyum ve kongrelerinde çeşitli 
görevler alarak çalışmalara katıldı.  
Halen HKMO Oda Başkanlığı görevini 
yürütmektedir. Bir çocuk babasıdır. 

Fazlı Yaşar ÇETİNTAŞ

II. Başkan

1957 yılında Yozgat 
Boğazlıyan’da 
doğdu. İlk öğrenimini 

Kayseride, Orta ve Lise öğrenimini  
Boğazlıyan’da tamamladı. 1982 
yılında İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. 1984 yılında Gerede 
Kadastro Müdürlüğünde ilk göreve 
başladı.1986-1990 yılında TKGM  
ve Çankaya Kadastro Genel 
Müdürlüğünde görev yaptı. 1990 
yılında Mühendis olarak BOTAŞ Genel 
Müdürlüğün’de  göreve başladı. Aynı 
kurumda 1992 yılında  Baş Mühendis, 
1997 yılında Müdür, 2002 yılında 
da Arazi Etüd ve Kamulaştırma Daire 
Başkanlığın’da Başkan Yardımcısı 
oldu. Halen Bu görevi Yürütmektedir. 
1990-1992 yıllarında Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyeliği, Ankara 
Şube Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği, 
çeşitli dönemlerde Kurultay Yürütme 
Kurulunda yer aldı,  2006-2008 
yıllarında Genel Merkez Yönetim 
Kurulu II. Başkanlık  görevini yürüttü. 
Evli ve İki çocuk babasıdır.

Ertuğrul CANDAŞ

Genel Sekreter

1968 yılında 
Beşikdüzü’nde doğdu. 
Lisans Eğitimini 1990 

yılında KTÜ’de tamamladı. Yüksek 
Lisans Eğitimini Türkiye ve Ortadoğu 
Amme idaresi Enstitüsü’nde Kamu 
Yönetimi alanında tamamladı. Meslek 
yaşamına 1990 yılında Kaman 
Belediyesi’nde başladı. 1993-2007 
yılları arasında Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü’nde 
mühendis olarak çalıştı. 2005-2007 
yılları arasında Kamu Yönetimi 
Uzmanları Derneği Başkanlığını 
yürüttü. HKMO Komisyonlarında 
üye olarak görev aldı. HKMO 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Saymanlığı ve Sekreterliği, 39. dönem 
HKMO Örgütlenme Sekreterliği, 40. 
Dönem HKMO Genel Sekreterliği 
görevlerinde bulundu. Nisan 2007 
tarihinden itibaren Başbakanlık 

TOKİ Başkanlığı’nda uzman olarak 
görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

ASİYE ÜLKÜ KUTLU

Genel Sayman

1972 yılında 
Trabzon’da doğdu. 
ilk, orta ve lise 

öğrenimini Trabzon’un Sürmene 
ilçesinde tamamladı. 1993 yılında KTÜ  
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. 1993-1997 
yılları arasında özel sektörde çalıştı. 
1997 yılından itibaren  Güneydoğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare 
Başkanlığı’nda Harita Mühendisi 
olarak çalışmaktadır. 9. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
Yürütme Kurulu üyesi, 10. ve 11. THBT  
Kurultayı Yürütme Kurulu Sekreteri, 
TMMOB Toprak Reformu Kongresi 
ve TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi Düzenleme ve Yürütme 
Kurulu üyesi, 1. ve 2. Kadastro 
Kongreleri Danışma ve Yürütme 
Kurulu üyesi ve 2. Kadastro Kongresi 
sekteri olarak görev yaptı. TMMOB 
Özelleştirmelerin ve Sonuçlarının 
Takibi  Çalışma Grubu ile Odamızın 
bir çok çalışma grubunda görev 
yaptı. 38, 39 ve 40. dönem TMMOB 
delegesi oldu. HKMO 40. Dönem 
Genel Saymanlık görevini yürüttü. Evli 
ve bir erkek çocuk annesidir.

UFUK SERDAR İNCİ 

Örgütlenme Sekreteri

1974 yılında Ankara’da 
doğdu. İlk öğrenimini 
Antalya’da, lise 

öğrenimini Ankara Anadolu Tapu 
Kadastro Meslek Lisesinde tamamladı. 
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1992-1993 de Acıpayam Kadastro 
Müdürlüğünde teknisyen olarak çalıştı. 
1998 de YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği bölümünden mezun 
oldu. 1994-1998 yıllarında özel bir 
şirkette Harita programı öğreticisi 
olarak çalıştı. 1998 den itibaren ortağı 
olduğu özel bir harita şirketinde Şirket 
Teknik Müdürü olarak çalışmaktadır. 
HKMO  Ankara şube yedek yönetim 
kurulu üyeliği, 40.Dönem  Örgütlenme 
sekreterliği, 11. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayi düzenleme kurulu, 
TMMOB örgütlülüğü çalışma grubu 
üyeliği, TMMOB Kamulaştırma 
Bilirkişilik çalışma Grubu, 40. dönem 
TMMOB CBS kongresi düzenleme 
kurulu üyeliği, 2. kadastro kongresi 
düzenleme ve yürütme kurulu 
üyeliği, 64. sayısından beri Harita 
Bülteni Genel Yayın Yönetmenliği 
yapmaktadır. Evlidir.

Timur Bilinç BATUR

Üye

12.03.1968 yılında 
İstanbul’da doğdu. İlk, 
orta ve lise eğitimini 

Karabük’te tamamladı. 1985 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesinde Jeodezi ve 
Fotogrametri Bölümünde başladığı 
lisans eğitimini 1990 yılında 
tamamlayarak aynı yıl Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğünde meslek 
yaşamına başladı. 1993 yılından bu 
yana özel sektörde serbest mühendislik 
hizmeti yapmaktadır. HKMO 40. 
Dönem Merkez Yönetim Kurulunda 
üyelik, Birim Fiyat Komisyonu, Hakemli 
Dergi Genel Yayın Yönetmenliği, 
Bülten Yazı İşleri Müdürlüğü, İletişim ve 
Koordinasyon Komisyonu üyeliği 
görevlerini halen yürütmektedir. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

ÖZKAN TALAY

Üye

1967 yılında 
Erzincan’da doğdu. ilk, 
orta ve lise öğrenimini 

Erzincan’da tamamladı. 1989 
yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri bölümünden 
Harita Mühendisi olarak mezun 
oldu. 11. Türkiya Harita Bilimsel ve 
Teknik  Kurultayında Yürütme Kurulu 
üyeliği yapmıştır. Halen Botaş Genel 
Müdürlüğü Arazi Etüd ve Kamulaştirma 
Daire Başkanlığında Baş Mühendis  
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Nail GÜLER 
Üye

1959 yılında Tokat ili Aktepe 
köyünde doğdu. ilk öğrenimini, 
Tokat  Yeşilırmak ilk okulunda, orta 

öğrenimini, Tokat 
Devrim ortaokulunda, 
lise öğrenimini,  Tokat 
Gaziosman Paşa 
lisesinde daha sonra 
İstanbul Bakırköy 

Lisesinde tamamladı. 1983 yılında 
Yıldız  Üniversitesi- Harita ve Kadastro 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
1983 te İstanbul Belediyesi Mesken 
ve Gecekondu iİşleri Müdürlüğünde 
Harita Mühendisi olarak başladı. 
1988-1990 TMMOB- HKMO  İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1990-
1992 TMMOB- HKMO  İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu yazman Üyeliği, 
1991-1992  İstanbul Büyükşehir  
Belediyesi Mesken ve Gecekondu 
iİşleri Müdürlüğü Müdür yardımcısı, 
1992-1994 İstanbul Büyükşehir  
Belediyesi Mesken ve Gecekondu İşleri 
Müdürlüğünde Müdür, 1994-1996 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita 
Müdürlüğünde Mühendis, 1996-
2000  İstanbul Büyükşehir  Belediyesi 
Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünde 
Mühendis, 1998-2000  TMMOB- 
HKMO  İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
II. Başkan Üyeliği,  İstanbul Büyükşehir  
Belediyesi Ulaşım Planlama 
Müdürlüğünde Mühendis, 2004-2006 
TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini 
yapmış halen TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeliğini sürdürmektedir. Evli ve 2 
çocuk babasıdır.

TMMOB Yüksek Denetleme 
Kurulu Üyesi

Yusuf Ziya DEMİR
Üye

1951 yılında Fatsa-
Ordu’da doğdu, ilk 
ve orta öğretimini 

Ordu’da tamamladı.

1977 yılında KTÜ den mezun oldu, 
bu tarihten itibaren serbest olarak 
çalışmaktadır. Oda’nın çeşitli 
kurullarında görev yaptı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

AYHAN BİNGÖL

HÜSEYİN GÜL

MELİK SARAÇ

MUSTAFA ERDOĞAN

FERİHA YAMAN

YUSUF ÇİÇEK

CEVDET ACAR

YÖNETİM KURULU YEDEKLER

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
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Halil KAYNARCA

1942 yılında 
Hekimhan’da doğdu. 
Ilk ve orta okulu orada, 
Kadastro Lisesi’ni 
Ankara’da okudu. 
1965 yılında Yıldız 

Yüksek Teknik Okulunu bitirdi. 20 
yıl süre ile çeşitli yerlerde Kontrol 
Mühendisi ve Tapulama Müdürü 
olarak görev yaptı. Halen İzmir’de 
oturmakta ve ortağı olduğu bir 
mühendislik şirketinde çalışmaktadır.

 

Fikret NERGİZ

10.12.1951 tarihinde  
Kırklareli ilinin Babaeski 
ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaokulu 
Babaeski’de, Lise 

öğrenimini Lüleburgaz lisesinde 
tamamladı.

1968 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Jeodezi bölümüne girdi.

1973 yılında buradan Harita Yüksek 
Mühendisi olarak mezun oldu. Ayni yıl 
İller Bankasında çalışmaya başladı.

1978 yılında zorunlu hizmetinin 
bitmesiyle İller Bankasından ayrıldı ve 
Mersinde Serbest  çalışmaya başladı. 
Halen bu faaliyetini sürdürmektedir.

1998-2004 yıları arasında HKMO  
Mersin il temsilciliği görevini, 2006-
2008 döneminde de ONUR KURULU 
üyeliğini  yürüten FİKRET NERGİZ evli 
olup, harita mühendisi bir erkek ve bir 
kız babasıdır.

Suat ATAY

1949 yılında 
Trabzon’da doğdu. 
1975 yılında 
KTÜ’den yüksek 
harita mühendisi 

olarak mezun oldu. 1975-1976 
yılları arasında İller Bankası Genel 

Müdürlüğünde çalıştıktan sonra 1977 
senesinden itibaren Trabzon’da serbest 
Mühendsi olarak çalışmalarına devam 
etmektedir.

1979-1980 yılları arasında Trabzon 
İl Temsilciliği, 2002-2004 yılları 
arasında Harita Mühendisleri Odası 
Trabzon Şube Başkanlığı, 2004-2006 
arasında Yönetim Kurulu üyeliği 
yapmıştır.

Şu anda Trabzon Belediyesi Meclis 
Üyesidir. Evli ve bir kız çocuk 
babasıdır. 

Halil ERKAYA

1957 yılında Burdur/
Dengere’de doğdu. 
1972’de Tapu ve 
Kadastro Meslek 
Lisesinden mezun oldu. 

1976 da lisans, 1978’de yüksek lisans, 
1987’de doktora öğrenimini Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 
1977’de 5 ay Isparta/Keçiborlu 
Kadastro Müdürlüğü’nde çalıştı. 
YTÜ’de 1978’in sonunda başladığı 
asistanlığa, askerlik (1979–1980) 
görevini tamamladıktan sonra da 
devam etti. 1988’de yardımcı doçent, 
1991’de doçent oldu. Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölüm 
Başkan yardımcılığı (1993–1995) ve 
İnşaat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 
(1995–1998) yaptı. Halen YTÜ’de 
doçent olarak çalışmaktadır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Yazmanlığı  
(1992–1993) ve 2. Başkanlığı 
(1994–1995) yaptı. Kuruluşundan beri 
Mühendislik Ölçmeleri Sürekli Teknik 
Bilimsel Komisyon Başkanlığı görevini 
yürütmektedir.

“H. Wolf  Jeodezi  Sempozyumu”  
Yürütme  Kurulu  Üyeliği  (1993); 
“1 st  International Symposium on 
Deformations in Turkey” Sempozyumu 
Yürütme  Kurulu Sekreterliği  (1994); 
“Su Kongresi ve Sergisi” Düzenleme 

Kurulu Üyeliği (1995);  4. ve 5. 
Harita  Kurultayları Yürütme Kurulu  
Üyeliği (1993, 1995); 8. ve 9. Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları  
Yürütme Kurulu  Üyeliği  (2001, 2003); 
“1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri 
Sempozyumu” Yürütme Kurulu 
Başkanlığı (2003); 2. ve 3. Ulusal 
Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumları 
Yürütme Kurulu Eş Başkanlığı (2005, 
2007); “11. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı” Yürütme Kurulu 
Başkanlığı (2007) yaptı. 

İLYAS 
OSMANAĞAOĞLU

1953 yılında 
Adapazarı’nda doğdu. 
1971 yılında İTÜ İnşaat 
Fakültesi Jeodezi ve 

Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne 
girdi. 1977 yılında İmar İskan 
Bakanlığı Belediye Teknik Hizmetler 
Genel Müdürlüğü Harita Dairesi 
Başkanlığı’nda Kontrol Mühendisi 
olarak göreve başladı. Askerlik 
yaptıktan ve özel sektörde çalıştıktan 
sonra 1983/Ekim’de de Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş 
Kurulu’na Müfettiş Yardımcısı olarak 
girdi ve halen Başmüfettiş olarak 
çalışmaktadır.

Üniversite öğrenciliği yıllarından 
itibaren HKMO’nun çeşitli 
etkinliklerinde ve  birimlerinde görev 
aldı. Son olarak 2000-2008 yılları 
arasında 4 Dönem Şube Başkanlığı 
(yaklaşık 6 ay Şube Yazmanlığı) 
görevlerinde bulundu.

TKMD/TAM-DER (Tapu ve Kadastro 
Müfettişleri Derneği) kurucu üye, 
Yönetim Kurulu Başkan, Yazman 
ve üyeliklerinde bulundu, halen 
bu dernekte yazmanlık görevini 
yürütmektedir. Aynı zamanda 
YAYED (Yerel Yönetimler Araştırma 
Yardımlaşma Eğitim Derneği) Yönetim 
Kurulu Üyesidir.

Evli ve 2 çocukludur. 

GENEL MERKEZ ONUR KURULU
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Atila KARAÇELEBİ 

1949 yılında Konya 
–Akören’de doğdu. İlk, 
orta ve lise eğitimini 
Konya’da tamamladı. 
KTÜ Harita ve Kadastro 
Bölümünden 1973 

yılında mezun oldu.1973-2004 
yılları arasında Karayolları 3. Bölge 
Müdürlüğü (Konya) ve KGM Jeodezi 
ve Fotogrametri Şube Müdürlüğü’nde 
çalıştı.2004 yılında emekli oldu. 2004 
yılından bu yana özel bir şirkette 
mühendis olarak çalışmaktadır. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

1998 –2000 yılları arasında Ankara 
Şubesi yönetim kurulunda sayman üye 
olarak, 2000-2002 yılları arasında 
oda yönetimi denetleme kurulunda, 
2002-2006 yılları arasında Oda 
Merkez Yönetim Kurulunda görev 
yaptı.

Mehmet Ümit DİKER

1958 İstanbul 
doğumlu, ortaokul 
ve liseyi Haydarpaşa 
Lisesinde bitirdi.

1982 Yılında 
IDMMA’sinden mezun 

oldu. Odamız İstanbul şubesinde 
bir dönem yönetim kurulu üyeliği ve 
çeşitli çalışma komisyonlarında görev 
aldı. 2005 Yılında İstanbul Büyükşehir 
belediyesinden emekli oldu şu anda, 
serbest çalışmakta. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.

Sebahattin BEKTAŞ

Trabzon’un Tonya 
ilçesinde doğdu. 
Haziran 1984’de 
KTÜ -Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümünü 

bitirdi. Mezuniyetinden sonra burslusu 
olduğu DSİ Genel Müdürlüğünde 
Harita Mühendisi olarak çalışmaya 
başladı. Aynı yıl KTÜ Fen Bilimleri 
Enstitüsünde lisansüstü öğrenime 
başladı. Şubat 1986’da DSİ XXII. 

(Trabzon) Bölge Müdürlüğünden 
ayrılıp KTÜ Jeodezi Bölümüne Uzman 
olarak girdi. Aynı yıl “Harita Yüksek 
Mühendisi” ünvanını aldı. 1991’de 
“Doktor” oldu. Aralık 1991 de Akdeniz 
Üniversitesi’ne “Yardımcı Doçent” 
olarak atandı. Ekim 1993’de “Doçent” 
oldu. Temmuz 1995’de Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesine Jeodezi anabilimdalına 
Doçent olarak atandı ve Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü 
kurdu. Temmuz 1997-Şubat 1998 
tarihleri arasında  Mühendislik 
Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı. 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünün 1995 yılından beri Bölüm 
Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 
1999’da Jeodezi Anabilimdalında 
Profesör oldu. Kasım 2004 den 
itibaren Ondokuzmayıs Üniversitesi 
Havza Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 
görevini sürdürmektedir. Yayınlanmış 
29 makalesi ve basılı 8 kitabı 
bulunmaktadır.

Zafer BEYDİLLİ

27.09.1965  Yılı 
Kayseri doğumlu.  
ilk, orta ver lise 
eğitimini babasının 
memuriyetinden dolayı 

Kayseri’nin değişik bölgelerinde 
tamamlamıştır. 1983 yılında girdiği 
Yıldız Teknik Üniversitesini 1987 
yılında mezun oldu. Şubat 1988 
yılından beri İller Bankası İzmir 3.Bölge 
Müdürlüğünde kontrol mühendisi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve dört 
yaşında Deniz isminde bir erkek 
çocuğa sahiptir. 

İzmir Şubesi Yönetim kurulunda üye, 
Yazman ve 2. başkan olarak birkaç 
dönem görev yapmıştır. Şube bülteni 
ve bir çok komisyonlarda görevlerde 
bulunmuştur. Geçen dönem Onur 
Kurulu Yedek üyeliği yapmıştır.

Gürkan ÖZ

1966 yılında Gaziantep 
de doğdu. İlköğrenimini 
Gaziantep orta ve 

lise öğrenimini Bursa da yaptı. 1991 
yılında İ.T.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği bölümünden mezun 
oldu. 1991-1995 tarihleri arasında 
Bursa da Serbest Harita Mühendislik 
Müşavirlik Hizmetleri yürüttü. 1995-
1998 yılları arasında Bursa Su ve 
Kanalizasyon İdaresinde, 1998-
2003 yılları arası Tapu ve Kadastro 
Bursa Bölge Müdürlüğünde Kontrol 
Mühendisliği yaptı. 2003 yılından 
beri Nilüfer Kadastro Müdürlüğünde 
Kontrol Mühendisliği görevini 
yürütmektedir.1995-1998 yılları arası 
2. ve 3. Dönem ve 2004-2006 yılları 
arası 7. Dönem HKMO Bursa Şubesi 
yönetim kurulu üyeliği, 1998-2000 
yılları arası 36. Dönem ve 2006-
2008 yılları arası 40. Dönem Oda 
Denetleme Kurulu Üyeliği görevini 
yürüttü.

Mehmet Ali AKGÜL

1980 yılında Adana 
da doğdu. Selçuk 
Üniversitesinden 2001 
yılında mezun oldu. 
HKMO Adana Şube 
7.Dönem Yönetim 

Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen DSİ 
6.Bölge Müdürlüğü Etüd ve Plan Şube 
Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Evli 
ve 1 çocuk babasıdır.

Önder Serkan 
ATAGÜN

1969 Rize Ardeşen 
doğumludur. 1987-
1988  Karadeniz 
Teknik Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri 

bölümünü kazandı.  1996-200 
yılları arasında serbest olarak çalıştı. 
2006 yılında Ardahan Kadastro 
Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi 
olarak memuriyet hayatına başladı. 
Nisan 2007 Tarihinden itibaren 
Elazığ, TCK 8. Bölge Kamulaştırma 
baş mühendisliğin de Arazi mühendisi 
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir kız 
çocuğu babasıdır.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU
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HKMO ve TKGM işbirliğinde yürütülen 
“2. Kadastro Kongresi 2008”  bilim 
insanları ve uzmanların temsil 
ettiği; kamu kurum ve kuruluşları, 
merkezi ve yerel yönetimler, 
üniversiteler, eğitim birimleri, meslek 
kuruluşları, demokratik meslek 
örgütleri temsilcileri ve özel sektör 
kuruluşlarından 494 delege, 216 
konuk, toplam 710 katılımcıyla 
Ankara’da gerçekleştirildi.

Dört gün süren 2. Kadastro 
Kongresi‘nin açılış konuşmasını yapan 
Kongre Başkanı Prof. Hüseyin ERKAN, 
kadastro çalışmalarının ülkemiz 
için önemine değinerek yoğun 
çabalar sonucunda organize edilen 
Kongre‘nin Sonuç Bildirgesinin ve 
bu çerçevede yürütülen çalışmaların 
dikkate alınmasının önemli olduğunu 
belirtti. HKMO Genel Başkanı Ali 

Fahri ÖZTEN, çok amaçlı çağdaş 
kadastro çalışmalarının ivedilikle 
yapılması gerektiğini, kamu 
ihalelerinde Harita ve Kadastro 
Mühendisleri‘nin yaşadığı sıkıntıların 
son bulması için çalışmalarını 
sürdürdüklerini ifade etti. TMMOB 
Başkanı Mehmet SOĞANCI ise 
yaptığı açılış konuşmasında, 
TMMOB‘nin bilimin ve aklın yol 
göstericiliğinde hareket eden bir örgüt 
olarak, bu tarzda yapılan etkinlikleri 
önemsediğini ve toprak insan 
ilişkilerinin yürütülmesinde önemli 
bir payı olan kadastro sektörünün 
hızla gelişmesinin ülkemiz adına 
yürütülen tüm çalışmalarda büyük 
katkısı olacağını düşündüğünü dile 
getirdi. TKGM Genel Müdürü Mehmet 
Zeki ADLI, kadastro teşkilatının 
son 4 yılda ürettiği kadastro 
paftasının ortalama 35 yılda üretilen 

paftaya eşit olduğunu ve kurum 
çalışanlarının emeklerinin bu konuda 
yadsınamayacağını belirterek bunlara 
ek olarak kurum olarak önlerinde 
yeni projeler bulunduğunu vurgulayıp 
kurum çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Faruk Nafiz ÖZAK ise TKGM‘nin 
çalışmalarını yakından takip ettiklerini 
kurum çalışanlarının yaptıkları iş 
karşılığında eşit işe eşit ücret ilkesini 
benimsediklerini ve bu çerçevede 
kurum çalışanlarının özlük haklarının 
ele alınarak çalışmalar yürütüldüğünü 
ifade etti.

Kongre Açılış Bildirisi FIG Bşk. Yrd. 
Prof. Dr. Paul Van Der MOLEN 
tarafından sunuldu. Farklı ülkelerden 
kadastro uygulamalarına ilişkin 
örnekler veren MOLEN, arazileri özel 
mülkiyet olması yerine, topluluğun 

2. KADASTRO KONGRESİ 2008 YAPILDI
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ortak kullanım aracı olarak 
görülmesini benimsediklerini belirtti.

Açılış bildirisinden sonra Ölçme 
Teknolojileri ve Yazılım Fuarı açılışı 
yapıldı. Daha sonra program 
çerçevesinde oturumlara geçildi. 
Kongrede,  e-devlet ve Kadastro, 
Türkiye Kadastrosu ve Yeni 
Yaklaşımlar, Türkiye‘de Mekansal 
Bilgi Sistemi‘nin A ltyapısını 
Oluşturmak Üzere Sayısal Kadastro 
Üretimi -Kamusal Taşınmaz Yönetimi 
Kadastro İle İlişkiler, Taşınmaz 
Değerlemesi Kadastro İlişkileri, Kırsal 
Arazi Yönetimi Kadastro İle İlişkileri, 
Çevre Koruma, Arazi Toplulaştırma 
ve Kadastro İle İlişkileri, Orman 
Kadastrosu, Orman Kadastrosu ve 2B 
Sorunu konularında  ve konuk devlet 
temsilcilerinin ülkelerinde yürütülen 
kadastro ve ölçme faaliyetleri ile 
ilgili bilgi verdikleri oturumla birlikte 
toplamda 10 oturum gerçekleşmiş ve 
43 adet bildiri sunulmuştur.

Kongreye ilişkin açılış konuşmaları, 
sunulan bildiriler, tartışmalar ile 
Kongre Sonuç Bildirgesi basılacak 
olan Kongre Kitabında yer alacaktır.

Kongremizin açılışında konuşma 
yapan Odamız genel Başkanı A. Fahri 
ÖZTEN şunları söyledi:

Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, 
Sevgili TMMOB Başkanım, Sayın 
Genel Müdürlerim, Değerli 
Delegeler, değerli katılımcılar, sevgili 
meslektaşlarım, Sevgili öğrenci 
arkadaşlarım, Basınımızın değerli 
temsilcileri,

Sizleri TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 
2 nci Kadastro Kongresine hoş 
geldiniz.

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 161 inci yılı kutlama 
etkinlikleri çerçevesinde birlikte 
üretme, birlikte paylaşma anlayışı 
içerisinde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz 
2 nci Kadastro Kongresinin bilim ve 
insanlık adına, mesleğimiz adına, 

kamu ve toplum yararı ve ülkemiz 
gelişmesi ve kalkınması adına başarılı 
geçmesini diliyorum.

Kongrenin gerçekleşmesinde katkı 
ve desteklerinden dolayı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğümüze, 
Kongre Yürütme Kuruluna, 
Düzenleme Kuruluna, Oda 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 
Ayrıca etkinliğimize bildiri sunan 
ve delege ile katılan  kamu kurum 
ve kuruluşları ile firmalarımıza, 
Bilgi Teknolojileri Fuarında yer 
alan kuruluşlara ve bizleri yalnız 
bırakmayan basın kuruluşlarına 
teşekkür ediyorum.

Değerli konuklar, değerli katılımcılar

Odamız, kuruluşundan buyana 
mühendisliği, bilim ve teknolojik 
gelişmeyi toplumsal yarara 
dönüştürerek odağında insan 
olan, kamu ve toplum yararı ilkesi 
temelinde, ülkenin kalkınması 
ve gelişmesi yönünde 54 yıldır 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Odamız 1954 yılında 60 üye ile 
kurulmuş, bugün ise üye sayısı 
11 bine yaklaşmıştır. Harita ve 
Kadastro mühendisliği bilim ve 
teknolojideki hızlı gelişmelerden en 

Prof. Hüseyin ERKAN
Kongre Başkanı

Ali Fahri ÖZTEN
HKMO Başkanı

Faruk Nafız ÖZAK
Bayındırlık ve İskan Bakanı

Prof. Dr. Paul Van Der MOLEN
FIG Başkan Yrd.
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çok etkilenen bir meslek alanıdır. 
Yeryüzünde artırılamayan kıt bir varlık 
olan toprağın insan ile ilişkilerinin 
kurulmasında ve geliştirilmesinde 
etkin rol üstlenmesi mesleğimizi 
yaşamın her alanı ile ilgili kılmaktadır.  

Ülkemizde, Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin, yüzde 30’u 
kamuda, yüzde 35 kendi adına kayıtlı 
büro ve şirkette, yüzde 25’i ücretli 
çalışmaktadır. Mühendis ve mimarlar 
arasında işsizlik oranı %25 düzeyinde 
iken Harita ve Kadastro Mühendisliği 
alanında bu oran yok denecek kadar 
azdır. İşsizlik oranının bu denli az 
olması sorunlarımızın olmadığı 
anlamına gelmemektedir.  

Değerli konuklar,

Ülkemizde 1912 yılından bu yana 
kadastro çalışmaları yapılagelmiştir. 
Ancak ülke genelinde, çalışmaların 
başlangıcının “1925 tarih ve 658 

sayılı Kadastro Yasası” olduğu kabul 
edilmektedir.

Ülkemizde uygulanan kadastro, 
hukuksal kadastro olup, daha sonra 
çıkarılan tüm yasalarda bu içeriğe 
bağlı kalınmıştır. 1925 lerden 
2000 li yıllara geldiğimizde  değişik 
yöntemlerle, farklı doğrulukta ve 
standartlarda kadastro çalışmalarının 
ancak %85 düzeyinde tamamlandığını 
görüyoruz. Son dönemde özel 
sektörden hizmet satın alınarak 

yaklaşık 11 bin köy ve mahallenin 
kadastro çalışmaları da hızla 
devam etmekte olup, kısa sürede 
tamamlanacağı ifade edilmektedir. 
Özel sektörümüzce kadastrosu 
yapılmakta olan söz konusu köylerin 
ulaşım, topoğrafya, iklim ve bitki 
örtüsü gibi güç koşullara sahip 
birimler olduğunu belirtmeliyim. 
Meslektaşlarımız zor koşullar 
altında ciddi ve başarılı mühendislik 
hizmetleri yapmaktadırlar. Kendilerini 
kutluyorum.

Kalkınma planlarında yer aldığı 
üzere, kadastro hizmetlerinin, kırsal 
alanlarda 440.000 km2, kentsel 
alanlarda 40.000 km2 olmak üzere 
toplam 480.000 km2’lik bir alana, 
780.000 km2 olan ülke yüzölçümünün 

yaklaşık %65’ine götürülmesi 
hedeflenmiştir. Buna göre bugün 
itibariyle 55 milyon dolayında 
parsel üretilmiş ve tesis kadastrosu-
kuruluş kadastrosu- çalışmaları 
tamamlanmak üzeredir. 

Hızlı nüfus artışıyla birlikte kırsal 
alanların kentsel alanlara dönüşmesi, 
yeni yerleşim yerlerinin oluşması, 
mera ve yayla alanlarında ikinci 
konutların ve özel mülkiyetin önünün 
açılması, orman vasfını yitirmiş 
alanların orman dışına çıkarılması, 
ekonomik yarar sağlaması olası 
bulunan kadastro harici alanlarda 
kadastro faaliyetlerinin yürütülmesi 
vb. nedenlerle kadastrosu yapılacak 
alanların miktar olarak hem arttığı, 
hem de kırsal ve kentsel alanlar 
bazında değiştiği gözlenmektedir.

Kadastro bilgileri, toprak mülkiyetine 
devlet güvencesi sağlaması 
yanında konumsal özellikli her 
türlü projenin tasarımında ve 
uygulanmasında başvurulan altyapı 
bilgileri durumundadır. Bu nedenle 
bu bilgilerin tüm gereksinmeleri 

karşılayacak özellikte doğru, güvenilir 
ve güncel olma zorunluluğu vardır. 

1925 yılından bu yana üretilen 
çizgisel kadastro haritaları ve 

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Başkanı

Mehmet Zeki ADLI
TKGM Genel Müdürü

Gerhard MUGGENHUBER
FIG Kadastro Komisyonu Üyesi

Fuar Açılışı
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buna dayalı tapu sicili sistemi için 
yenileme ve güncelleme faaliyetleri 
yapılamamış, bu çalışmalar da bilgi 
sistemlerine yönlendirilememiştir. 
Kadastronun yaşayan ve süreklilik 
gerektiren bir hizmet olması, kadastro 
çalışmaları sonucunda üretilmiş olan 
tapulama ve kadastro paftalarının 
teknik nedenler yanında, toplumun 
sosyo-ekonomik yapısındaki 
dinamizme paralel olarak da günün 
koşullarına ve teknolojisine uygun 
duruma getirilmesi istenilen düzeyde 
olmamıştır. Dolayısıyla kadastro da 
kendisinden çok yönlü beklentilere 
yanıt veremez duruma gelmiştir. 
Yapılan kadastro çalışmalarının 
%14’ü grafik sistemdir. Var olan 
bilgilerin yaklaşık %60-65 oranında 
yenilenmeye gerek duyduğu da 
bilinmektedir. 

Çağımızda bilgi hızla yer 
değiştirmektedir. Bütün bilgilerin %80 
ininin mekan/konum bilgisi içerdiği, 
dünya genelinde kabul edilen bir 
olgudur. Günümüzde kadastro, 
toprak insan ilişkilerini modelleyen bir 
bilgi sistemi olarak tanımlanmaktadır. 
Mekansal bilgi sistemlerinin temelini 
“harita ve kadastro bilgileri” 
oluşturmaktadır. Bu nedenle 
günümüzün ve gelecek günlerin 
harita-kadastro hizmetleri, çok 
değişik hizmetlere ve gereksinmelere 
yönelik “mekansal bilgi sistemleri”nin 
temel bilgilerini toplamak ve bu 
sistemi oluşturmak, güncel tutmak ve 
yönetmek olarak kabul edilmektedir 

Bir taraftan ülkemizde kadastroya 
konu oluşturacak alanların yeniden 
gözden geçirilmesi, diğer taraftan ise 
TKGM’nün yeni yüzyılın gelişmelerine 
ve beklentilerine uygun çağdaş çok 
amaçlı kadastroyu gerçekleştirebilecek 

mevzuata ve örgüt yapısına 
kavuşturulması yanında, mekansal 
bilgi sistemlerinin oluşturulmasında, 
güncel tutulmasında, yaşatılmasında 
ve hizmete sunulmasında, parsel 
bazlı arazi bilgi sistemleri ve CBS nin 
kurulmasında çalışmalar bütüncül 
olarak ve vakit kaybetmeden 
sürdürülmelidir. Bu süreçte herkese 
görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Öncelikle iç dinamiklerden 
yararlanma yoluna gidilmelidir.

Değerli Katılımcılar

TKGM yaklaşık 350 bin paftanın 
yenilenmesi sürecinde son yıllarda 
elde ettiği tecrübe ile hem işlerin 
zamanında ve başarılı bir şekilde 
tamamlanmasını, hemde özel 
sektörümüzün hizmet üretimindeki 
bilimsel ve teknik çalışmalarının 
denetimi ile birlikte sosyo-ekonomik 
koşullarının da geliştirilmesi 
ve korunması, kamu ve ülke 
kalkınması ve çıkarları ekseninde 
değerlendireceğine inanıyoruz.

Son beş yılda 10 milyon parsel 
üreten meslektaşlarımız, özel 
sektörümüz, az önce de belirttiğim 
üzere zor koşullarda çalışmaktadırlar. 
Medeni kanunun ön gördüğü 
çerçevede mülkiyetin kurulması, 
korunması, değişikliklerin izlenmesi 
ve denetlenmesi her şeyden 
önce sağlıklı, güvenilir ve nitelikli 
kadastro çalışmalarının yapılmasını 
gerektirmektedir. Dolayısıyla nitelikli 
eleman, çalışma koşularının kalitesi, 
çalışanların ekonomik ve özlük 
haklarının iyi olması kaçınılmaz 
ön koşul olmaktadır. Ancak gerek 
kamuda çalışan meslektaşlarımız 
ve gerekse özel sektörde çalışan 
üyelerimiz bu yönde büyük bir sıkıntı 
yaşamaktadırlar.

I. Oturum

Oturum Başkanı: Ali Fahri ÖZTEN

II. Oturum

Oturum Başkanı : Nihat ŞAHİN

III. Oturum

Oturum Başkanı: Timur Bilinç BATUR

IV. Oturum

Oturum Başkanı: Hüseyin ÜLKÜ

V. Oturum

Oturum Başkanı: Şinasi BAYRAKTAR
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Kamu ihale yasasının getirdiği 
olumsuzluklar ve yaşanan ekonomik 
sorunlar üyelerimiz arasında 
inanılmaz olumsuz bir rekabet 
ortamı yaratmıştır. Üyelerimiz onca 
yoğun ve stresli çalışma sonucu 
bırakın emeklerini almayı, maalesef 
daha da fakirleşmişler ve yılların 
birikimlerini kaybetmişlerdir. Yenileme 
çalışmalarında yaklaşık maliyetler, 
günün koşullarına ve Odamızca 
da hazırlanan birim fiyat cetvelleri 
ve analizlerinden yararlanılarak 
oluşturulmalıdır.  

TBMM gündeminde olan Kamu İhale 
Yasa tasarısında mutlaka mühendislik 
hizmetleri adına, müellifliğimiz adına 
geçmişten buyana önerdiğimiz 
olumlu adımlar atılmalıdır. Bu 
konuda üyelerimizden gelen görüşler 
yönünde oluşturduğumuz raporlar 
siyasilere iletilmektedir.  Mühendis 
ve mimarlık hizmetleri için ayrı bir 
uygulama yönetmeliğinin yapılması 
ve diğer mal ve hizmet alımlarından 
ayrılması önem içermektedir. 
Sadece özel sektör değil kamu da 
çalışan mühendislerinde Kamu İhale 
Kurumunun yorumlamasıyla emekli 
olunca 25 yıllık deneyimleri neredeyse 
yok sayılmak istenilmektedir. 
KİK, üzüntü ile ifade etmeliyim 
ki bünyesinde bir yandan harita 
ve kadastro mühendisi istihdam 
etmemekte, bir yandan da meslek 
alanımıza yönelik sürekli olarak iş 
tanımları yaparak karar vermektedir. 
Zaten özlük hakları ve ücret yönünden 
en düşük düzeyde olan kurum 
çalışanlarının emekli olunca böyle bir 
uygulama ile karşılaşmaları ayrı bir 
yıkım yaratmaktadır. 

Sayın Konuklar, değerli katılımcılar,

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak, çeyrek asırdır 
ülkemizde uygulamaya konulan 
programlar çerçevesinde gündeme 
gelen yapısal değişiklikleri yakından 
izlemekteyiz. Meslek alanlarımızdan 
hareketle bilimin ışığında ve ortak 
akılla  yaşamı ve ülkeyi tanıyan, 
algılayan ve sorgulayan bir anlayışla 
oluşturduğumuz görüş, öneri ve 
raporlarla birlikte politikalar üreterek 
ve yaşama geçirerek çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Kamu kurumu 
niteliğinde, ve demokratik bir meslek 
kuruluşu olarak mesleğimizin genel 
yararlara uygun olarak gelişmesinin 
sağlanması, meslek mensuplarımızın 
birbirleriyle ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin 
hakim kılınması, üyelerimizin hak 
ve çıkarlarının ülke ve toplum yararı 
ekseninde korunması ve geliştirilmesi 
yönünde çalışmalar yapmaktayız.

Gündeme gelen yada gündemde 
olan ve yaşam alanlarımızı bire bir 
ilgilendiren yasa düzenlemelerinden, 
ekonomik ve sosyal alandaki 
düzenlemelere kadar bağımsız 
kimliğimizle, mühendis ve aydın 
olmanın getirdiği sorumluluk 
içerisinde düşünce ve görüşlerimizi 
gündeme getirmekte ve kamuoyu 
ile paylaşmaktayız. Kamu kurum 
ve kuruluşlarının uygulamalarında 
gördüğümüz hatalı ve yanlış 
uygulamaların varsa düzeltilmesi 
yönünde gerekli girişimlerde 
bulunuyoruz. Diğer taraftan kurum ve 
kuruluşlarla birlikte ortak etkinlikler 
yaparak birlikte üretme yanında 
bilginin paylaşımı ile önemli projelerin 
hayata geçirilmesinde katkı ve destek 
oluyoruz.

VI. Oturum

Oturum Başkanı: Ömer Ali ANBAR

VII. Oturum

Oturum Başkanı: Dr. Orhan ERCAN

VIII. Oturum

Oturum Başkanı: Asiye Ülkü KUTLU

X. Oturum

Oturum Başkanı:Prof. Dr. Cemal BIYIK

X. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Hüseyin ERKAN
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Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğümüzle yaptığımız 
görüşmeler sonunda bundan 
böyle her iki yılda bir Kadastro 
Kongreleri’ni birlikte gerçekleştireceğiz. 
Kongremizde kamu kurum ve 
kuruluşlarının tapu ve kadastro 
işlemleri ve mülkiyet ile yaşadıkları 
sorun ve sıkıntıları birlikte ele almak, 

uygulamaya yönelik farklı görüş ve 
önerileri de bir arada değerlendirmek, 
tartışmak, çözüm önerilerini 
oluşturmak açıktır ki anlamlı ve yararlı 
bir süreç olmaktadır.

Kongremize ülkemizin değişik kurum 
ve kuruluşunun yanında değişik 
ülkelerden uzmanlar ve bilim insanları 

katılmaktadır. Kongremizin uluslar 
arası nitelikte olması ayrı bir özellik 
taşımaktadır. Odamız, 2010 yılında 
Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG) ‘in 
CBS Kongresinin Ülkemizde yapılması 
yanında,  yaklaşık 3 bin delegasyonun 
katılımıyla dört yılda bir yapılan 2014 
de gerekleştirilecek olan FIG’in 25inci 
Genel Kurulu ve çalışma haftasının 
Türkiye’de yapılması için gerekli 
girişimlerde bulunmaktadır. Bu konuda 
sayın Bakanımızla görüştük, olumlu 
yaklaşımlarından dolayı sizler adına 
kendilerine teşekkür ediyorum. 

Değeli konuklar, sevgili katılımcılar

Kadastro Kongremizde bizlerle birlikte 
olmanızla verdiğiniz katkı ve destek 
için sizlere teşekkürü borç biliyoruz. 
Kongrenin gerçekleşmesinde emeği 
geçenlere bir kez daha teşekkür 
ediyor, Kongremizin başarılı geçmesini 
diliyor, sizleri tekrar saygı ile 
selamlıyorum.
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TMMOB 40. Olağan Genel 
Kurulu 29 Mayıs-1 Haziran 
2008 tarihlerinde Ankara‘da 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonu‘nda 
yapıldı. Genel Kurul‘da iki 
yıllık TMMOB çalışmaları 
ile birlikte Türkiye‘de ve 
dünyada yaşanılan sosyal, 
kültürel, ekonomik, politik 
ve toplumsal gelişmeler 
değerlendirildi. Genel 
Kurul‘da ayrıca yeni dönem 
için yönetim organları 
belirlendi.

Genel Kurul 1. Gün

Genel Kurul‘un ilk günü, divanın 
oluşturulması ile başladı. Divan 
Başkanlığı‘na Oğuz TÜRKYILMAZ 
(MMO), Divan Başkan 
Yardımcılıklarına Murat GÖKDEMİR 
(İMO), Erdoğan KAYMAKÇI 
(MADENMO), Yazmanlığa Mehmet Ali 
ATAY (EMO), Muharrem TORAKOĞLU 
(MADENMO), Satılmış GÖKTAŞ 
(MMO) ve Nihal ERDOĞAN (HKMO) 
seçildi. 

Divan seçiminin ardından TMMOB 
39. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet SOĞANCI bir açılış 
konuşması yaptı. Soğancı açılış 
konuşmasında özetle; TMMOB‘nin 
onurlu, dik duruşunu; emekten, 
barıştan ve özgürlükten yana 
yürüyüşünü 39. Dönemde de 
sürdürdüğünü belirterek, kapitalist 
küreselleşmenin ihtiyaçlarına uygun 
olarak devlet ve toplum yapısının 
yeniden düzenlenirken bu alt üst 
oluş içerisinde, iktidar planında da 
kıyasıya bir kavganın sürdüğünü, 
kapitalizmin eski düzeni ile yeni düzeni 

arasındaki bu çatışmanın toplumu da 
kimi zaman laik-antilaik, kimi zaman 
da başka biçimlerde süren anlamsız 
bir kutuplaşmaya sürüklediğini ifade 
etti ve bizlerin mücadelesinin ise 
bu boğucu ikilemin, bu anlamsız 
kutuplaşmanın aşılabilmesi, bir 
başka seçeneğin, başka bir Türkiye 
umudunun ortaya koyulabilmesi 
mücadelesi olduğunu belirtti.

“Sermayenin ihtiyaçları ve taleplerine 
uygun olarak, sınırsız sömürme 
özgürlüğünü tesis etmek ve güvence 
altına almak için gerçekleştirilen 
değişim programına karşı, bağımsız, 
özgür, eşit ve demokratik bir Türkiye 
istiyoruz.” şeklinde taleplerini dile 
getiren SOĞANCI; 1 Mayıs‘ta 

TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURULU 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Başkanı

Ali Fahri ÖZTEN
HKMO Başkanı
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AKP‘nin demokrasiye bomba 
attığını, polis gücüne dayanarak 
muhalefetin ve hayatın her alanında 
kurulmaya çalışılan baskının, 1 
Mayıs günü İstanbul‘da yaşanan 
kuşatma, sıkıyönetim ve cunta 
idarelerinin aratmayacak denli özenle 
hazırlandığını vurguladı. SOĞANCI 
konuşmasını, TMMOB‘nin 2006-2008 
dönemindeki çalışmaları hakkında 
bilgi vererek sonlandırdı.

SOĞANCI‘nın konuşmasının 
ardından Genel kurula katılan emek 
örgütü, meslek örgütü ve siyasi parti 
temsilcileri konuşmalarını yaptılar. 
Sırasıyla KESK Genel Başkanı İsmail 
Hakkı Tombul, EMEP Genel Başkanı 
Levent Tüzel, ÖDP Genel Başkanı 
ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, 
TKP Genel Başkanı Aydemir Güler, 
Sosyalist Demokrasi Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Taka ve 
DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün 
söz aldı. Konuşmacıların her biri 
temsil ettikleri örgüt adına özellikle 
son dönem gündeme gelen konular 
hakkında değerlendirmeler yaptılar. 

Açılış konuşmalarının ardından 
gündemde yer alan komisyonlarının 
oluşturulmasına geçildi. Bu çerçevede 
Mali İşler ve Bütçe Komisyonu, Genel 
Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu, 
Yönetmelikler Komisyonu ve 
Karar Taslakları Komisyon üyeleri 
belirlendi. oluşturuldu. Genel Kurul 
komisyonlarının oluşturulmasının 
ardından TMMOB 39. Dönem Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Hüseyin YEŞİL 
Çalışma Raporunu, TMMOB 39. 
Dönem Sayman Üyesi Selçuk ULUATA 
mali raporu, Denetleme Kurulu Üyesi 
Mustafa ÖZDEMİR Denetleme Kurulu 
raporunu, Onur Kurulu Üyesi Nevzat 
UĞUREL Onur Kurulu raporunu 
sundular.

39. Dönem çalışma raporlarının 
okunmasından sonra raporlar üzerine 
görüşmelere başlandı.

Genel Kurul 2. Gün
Genel Kurul‘un ikinci gününde 
Çalışma Raporu üzerine görüşmelere 
geçildi. Otuzbeşin üzerinde konuşmacı 
Çalışma Raporu üzerine görüşlerini 
sundular. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası‘ndan Genel 
Başkan A. Fahri ÖZTEN, Adana 
Şube Başkanı Hasan ZENGİN, Celal 
BEŞİKTEPE ve Volkan TÜRKYILMAz söz 
alarak görüşlerini ifade ettiler.

A. Fahri ÖZTEN konuşmasında 
mevcut siyasal iktidarın ikinci dönemi 
ile birlikte ekonomide ve politikada 
neo-liberal yeniden yapılanma 
süreçlerinin hız kazandığına şahit 
olunduğunu, uygulamaya konulan 
yapısal değişiklikler AB, IMF, DB, DTÖ. 
vb kuruluşların dayatmaları ile hayata 
geçirildiğini belirtti. Gündemde olan 
Tapu Kanununda değişiklikle imar 
alanlarının % 10‘unun satışının önü 
açıldığını bu oranın konut alanlarında 
% 40-50‘ye varabildiğini, Turizm 
Teşvik Kanunu‘ndaki değişikliklerle 
beraber, üstün kamu yararı ilkesi 
anayasa mahkemesince belirtilmesine 
rağmen, yeni yasada golf sahaları, 
lüks oteller, kıyı alanları içerisinde 
yapılaşmalar, yat turizmi, sağlık 
turizmi vb. adı altında orman alanları 
ve hazine arazilerinin tahsisinin önü 
açıldığını, ülke yüzölçümünün %56‘ 
sını (44 Milyon hektar) oluşturan mera, 
yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve 
çayırların, günümüzde 
12.3 milyon hektara 
düştüğünü ve ülke 
yüzölçümünün %16‘ 
sını oluşturacak 
seviyeye kadar 
gerilediğini, Bakanlar 
Kurulu‘nun acil 
kamulaştırma kararları 
ile maden işletmesi adı 
altında orman, mera 
ve yayla alanlarının, su 

rejimi ve su havzalarının oluşumunda 
hayati önem taşıyan baraj ve su 
toplama alanlarının yok edildiğini, 
kentsel dönüşüm adı altında ve 
TOKİ işbirliği ile kentler rantsal 
alanlara dönüştürüldüğünü, insana 
yabancılaştırıldığı ve kentlerde 
varolan kimlikler yok edildiğini, Kamu 
İhale Kanunu ile, müellifliğimizin 
ticari şirketlere kaydırılmasıyla ve 
acımasız bir rekabet ortamının 
yaratılmasıyla geleceğimizin yok 
edilmeye çalışıldığını, serbest çalışan 
üyelerimizin her geçen gün daha da 
fakirleştiğini ifade etti.

ÖZTEN, Kürt sorunu ile ilgili “Diğer 
taraftan gündemde yer tutan Kürt 
sorunu barış ve özgürlük temelinde 
mutlaka çözüme ulaştırılmalıdır. 
Silahların gölgesi bu süreçten uzak 
tutulmalıdır. İktidar ve muhalefet ve 
diğer siyasetçilerin çözümsüzlüğe 
sürüklediği bu konu, toplumsal 
muhalefetin bileşenleri olan 
demokratik kitle örgütleri, sivil toplum 
kuruluşları ve yerel yönetimlerin 
katılımıyla samimi bir şekilde masaya 
yatırılmalı ve çözüm aranmalıdır.” 
şeklinde taleplerini dile getirdi.

Üniversitelerin sermayenin kıskacında 
şekillendirilirken; bilimsellikten uzak, 
diplomalı işsiz yetiştiren kurumlar 
haline getirilmeye çalışıldığını 
mühendis ve mimarların işsizlik oranı 
% 25 dolaylarındayken son beş yılda 
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açılan üniversite sayısının 40-50‘ye ulaştığını ve üniversitelerin 
liseye dönüştürülmekte olduğunu vurgulayan ÖZTEN, özerk 
ve demokratik üniversiteyi savunan TMMOB‘nin, üniversitenin 
bileşeni olan öğretim elemanları ve öğrencileriyle daha sıkı 
buluşmasının ve başta Odalar olmak üzere bilimsel, sosyal, 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve gençlik örgütlenmelerine 
ağırlık verilmesinin gerekliliğini belirtti.

Yargı süreci ile ilgili görüşleri “Yargı alanında gündeme getirilen 
“Hukuk Reformu Strateji Planı” kendi iç dinamiklerinden hiçbir 
görüş ve öneri alınmadan oluşturulan taslak raporlar AB 
temsilcilerine sunulabilmektedir. Bu girişimle yargı bağımsızlığı 
yok edilmek istenilmektedir. Benzer uygulama Anayasa Taslağı 
çalışmalarında da yapılmıştır.” şeklinde ifade etti.

ÖZTEN, TMMOB‘nin 2 yıllık döneminde hem mesleki hem de 
toplumsal, politik ve sosyal alanda çalışmalarını sürdüğünü 
hazırladığı rapor ve düzenlediği etkinliklerle toplumu aydınlatma 
ve bilinçlendirme görevini yerine getirmeye çalıştığını ancak 
mutlaka eksiklerin olacağını bu noktada yapıcı eleştiri ve öz 
eleştiriyi içselleştirerek; ilkeli, verimli bir şekilde, ortak akıl ve 
sağduyuyla hareket etmek gerektiğini belirtti. 

Genel Kurul 3. Gün
Üçüncü günün sabah bölümünde Mehmet Soğancı Yönetim 
Kurulu adına gelen eleştirileri yanıtladı. TM MOB Yönetim 
Kurulu Genel Kurulca aklandı. Öğleden sonraki bölümde 
komisyon raporları görüşüldü. Mali İşler ve Bütçe Uygulama, 
Yönetmelikler, Karar Taslakları ve Sonuç Bildirgesi Komisyon 
Raporları görüşülerek karara bağlandı. Karar taslaklarında 
beş bakanın ihraç istemiyle Onur Kurulları‘na sevk edilmesine 
ilişkin karar taslağı üzerine uzunca bir tartışma süreci yaşandı. 
Bazı tartışmaların amacı dışına çıktığı, bilimsel verilerden ve 
sağduyudan uzak ön yargılı olduğu görüldü. Çoğunluklu karar 
beş bakanın (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Bayındırlık ve 
İskan Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, 
Çevre ve Orman Bakanı) ihraç istemi ile Onur Kurulları‘na sevki 
yönünde çıktı. 

Genel Kurul‘un son günü (dördüncü gün) 40. Dönem 
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu‘ nun 
belirlenmesi için seçime geçildi. “Çağdaş Liste”, “Devrimci, 
Demokrat Çağdaş Liste”, “Demokrasi Barış Eşitlik ve Özgürlük 
Mücadelesinde Katılımcı ve Üretken TMMOB listesi” olmak üzere 
seçime üç liste ile çıkıldı. TMMOB kurulları her listeden adayların 
katılımı ile aşağıdaki şekilde oluştu. 39. Dönem TMMOB başkanı 
Mehmet SOĞANCI‘ nın yer aldığı liste ağırlıklı olarak yönetime 
girdi. 

TMMOB 40. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi açıklandı. 
Bildirge aşağıdaki ekte yer almaktadır.

TMMOB 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Ethem Torunoğlu ......................... Çevre Mühendisleri Odası 

Emir Birgün ............................... Elektrik Mühendisleri Odası 

Ekrem Poyraz ..................................Fizik Mühendisleri Odası 

Tuncay Şenyurt .............................Gemi Mühendisleri Odası 

Muammer Yağız ... Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası 

Kadir Dağhan ................................Gıda Mühendisleri Odası 

Nail Güler ................ Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Feyyaz Ataç ............................................. İç Mimarlar Odası 

Selçuk Uluata .............................. İnşaat Mühendisleri Odası 

Oğuz Gündoğdu ....................... Jeofizik Mühendisleri Odası 

Ö. Ersin Gırbalar .........................Jeoloji Mühendisleri Odası 

Alaeddin Aras ..............................Kimya Mühendisleri Odası 

İlker Ertem ..................................Maden Mühendisleri Odası 

Mehmet Soğancı ........................Makina Mühendisleri Odası 

Cemalettin Küçük ..................... Metalurji Mühendisleri Odası 

A. Deniz Özdemir ................ Meteoroloji Mühendisleri Odası 

M. Sabri Orcan ........................................... Mimarlar Odası 

Mehmet Çelik ...............................Petrol Mühendisleri Odası 

Gülay Odabaş ................................. Peyzaj Mimarları Odası 

Yaser Gündüz ..................................... Şehir Plancıları Odası 

Güngör Durur ............................. Tekstil Mühendisleri Odası 

Ergin Özügür ............................... Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Sırdaş Karaboğa ........................ Elektrik Mühendisleri Odası 

Taner Yüzgeç ............................... İnşaat Mühendisleri Odası 

Ertuğrul Işık ................................Maden Mühendisleri Odası 

Tevfik Peker ...............................Makina Mühendisleri Odası 

Aytimur Güpgüpoğlu .................................. Mimarlar Odası

TMMOB DENETLEME KURULU

M. Macit Mutaf .......................... Elektrik Mühendisleri Odası 

Yusuf Ziya Demir ...... Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Köksal Şahin................................ İnşaat Mühendisleri Odası 

Nadir Avşaroğlu .........................Maden Mühendisleri Odası 

A. Kirami Kılınç ..........................Makina Mühendisleri Odası
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Halkımıza;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin 40.Genel Kurulu, küresel 
sermayenin yeni bir dünya krizine 
girmekte olduğu, kapitalizmin 
kural tanımaz uygulamaları sonucu 
dünyamızın hızla doğal dengesini 
kaybettiği, küresel ısınmanın tüm 
canlıları yok edebilecek düzeylere 
yükselme eğilimi taşıdığı günlerde 
yapıldı.

1980’li yıllardan bu yana dünyamız 
küreselleşme adı altında yeniden 
yapılandırılmaktadır. Küresel sermaye, 
dünyadaki tüm ekonomik yapıları 
hegemonyası altına almakta, IMF ve 
Dünya Bankası gibi kurumlar aracılığı 
ile kendi programlarını gelişmekte 
olan ülkelere dayatmaktadır. Küresel 
gelirin %55’i nüfusun sadece %5’i 
tarafından gasp edilmektedir. Bu 
durum gelir dağılımı uçurumunu daha 
da derinleştirmektedir.

Sermaye, yeni yatırımlar yapmak 
yerine, özelleştirmeler sonucu hazır 
bir pazar olan kamu işletmelerine ve 
kamu tarafından sağlanan hizmetlere 
el koymakta, ancak uygulanan bu 
politikalar pazarın daralmasının 
önüne geçememekte ve yeni bir 
dünya krizinin başladığı artık herkes 
tarafından kabul edilmektedir. 
Geçtiğimiz aylarda ABD’de konut 
kredilerinde başlayan kriz, petrol ve 
gıda krizi ile birlikte yayılmaktadır. 

Tek kutuplu dünyamızda jandarmalığa 
soyunan ABD, özellikle enerji 

kaynakları üzerinde hegemonya 
sağlamak için dünya halklarına 
saldırılarını artırarak sürdürmektedir. 
Bu emperyalist politikalar, 
Afganistan ve Irak’ta işgaller, 
Lübnan ve İran’da ise askeri saldırı 
politikaları olarak sergilenmektedir. 
Her ekonomik bunalım ABD ve 
AB güçlerini pervasızlaştırmakta, 
saldırganlaştırmaktadır. Emperyalizm 
sadece finansman ve ekonomik gücü 
ile değil, askeri gücü ile de egemenlik 
alanlarını genişletmektedir.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesiyle 
gündeme getirdiği kendine bağlı 
kukla ve ılımlı İslam’ın iktidar olduğu 
devletler oluşturma çabaları ülkemizi 
de büyük bir çatışmanın içine 
yuvarlamaktadır.

Türkiye kapitalist küreselleşmeye 
eklemlenme doğrultusunda bir değişim 
süreci yaşamaktadır. Ekonomiden 
siyasete ve gündelik hayata kadar her 
şey sermayenin yeni düzenine uygun 
olarak yeniden düzenlenmektedir. 12 
Eylül ve ANAP ile başlayan ve bugüne 
kesintisiz süren bu değişimin son 
ve en güçlü aktörü ise AKP’dir. AKP, 
emperyalist odaklardan aldığı güçle, 
“üsttekilere han hamam, alttakilere din 
iman” politikaları ile iktidarını kamusal 
alanda ve gündelik hayat içerisinde 
giderek yerleştirmektedir.

Türkiye’de emperyalizmin ve egemen 
sınıfların taşeronu AKP Hükümeti, 
kapitalist küreselleşme ve neo-liberal 
politikalar ekseninde, her alanda 
özelleştirme, kuralsızlaştırma ve 

TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURUL

SONUÇ BİLDİRGESİ 

(29 Mayıs - 1 Haziran 2008 ANKARA)

Plaket Töreni
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piyasalaştırmayı uygulamakta, dışa 
bağımlı yapıyı pekiştirmektedir.

Ülkemizde sınai yatırımlar durmuş, 
KOBİ’lerin önemli bir kısmı pazardan 
çekilmiş, işsizlik kronik bir sorun 
haline gelmiştir. Ülkemizi IMF’ye 
teslim edenler, meslektaşlarımızı 
işsizliğe, düşük ücrete, meslek alanı 
dışında çalışmaya ve beyin göçüne 
zorlamaktadırlar.

İstihdam verileri büyük olumsuzluklar 
taşımaktadır. İşsizlik oranı gayri 
resmi rakamlara göre %20
’leri bulmuştur. Özellikle sanayi 
yatırımları çok sınırlı kaldığından yeni 
istihdam alanları açılamamaktadır. 
Verimlilik artışı senaryosu ile işgücü 
sömürüsü katmerleşmiştir. Genç 
işsizliğinin tırmandığı ülkemizde, 
nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, 
sınırlı ölçüde katıldıkları istihdam 
alanından uzaklaştırılarak evlerine 
kapatılmaktadır. Yeni yayınlanan 
istihdam paketi ile gençlere iş bulma 
adı altında yaş grupları arasında yer 
değiştirme yapılacak, 30 yaş üstü 
işsizlik artırılacak, böylece sermayeye 
ucuz iş gücü temin edilmiş olacaktır.

Yıllardan beri izlenen ekonomik 
politikalar ülkemizi ucuz işgücü 
deposuna çevirmekte, her türlü 
sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda 
işçilerin çalıştırılmasına yol açmaktadır. 
Son yıllarda bu koşullarda çalışan 
tersanelerde, maden işletmelerinde ve 
benzeri pek çok işyerinde iş cinayetleri 
meydana gelmektedir.

Ülkemizde esnek üretime, doğal 
kaynakların kuralsız tüketimine, kamu 
varlıklarının satışına, katma değeri 
düşük üretime dayalı bir büyüme 
masalı halkımıza anlatılmaktadır. 
Ayrıca söz konusu büyüme oranları 
ile bugünkü Avrupa Birliği kişi başına 
gelir ortalamasının yarısına, ancak 
2050 yılında varılabilecektir.

Suni anayasa tartışmaları ile laik, 
demokratik, sosyal hukuk devletine 
dayalı, eşitlikçi bir anayasa yerine, 
toplumsal uzlaşı aranmaksızın türbanla 
örtülmüş piyasa usulü bir anayasa 
halkımıza dayatılmaktadır. 

Toplumumuz bugün cemaat ve tarikat 
yapıları eliyle gerici düşüncelerin 
etkisi altına alınmaktadır. 12 Eylül ile 
başlayan bu gericileşme dalgası AKP 
iktidarına yaslanarak güç kazanmakta, 
etkinliğini arttırmaktadır. Bu siyasetin 
simgesi haline gelen türban, 
toplumun muhafazakâr bir yaşam 
biçiminin baskısı altına alınmasının, 
özgürlüklerin tehdit edilmesinin, 
özellikle kadınların toplumsal 
yaşamdan tecrit edilmesinin bir unsuru 
haline gelmiştir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası yasaları ile çalışanların 
kazanılmış hakları budanmakta, 
Sağlık ve eğitim piyasanın insafına terk 
edilmektedir.

Sıcak paraya dayanan ekonomimiz 
gittikçe büyüyen cari açığı, dışa 
bağımlılığı ve 500 milyar dolara 
yaklaşan iç ve dış borçları ile toplumu 
hızlı bir çöküşe sürüklemektedir.

AKP iktidarı toplam yatırımlar içinde 
bütçeden GAP’a ancak %7 kaynak 
ayırmış, tarımın yatırımlar içindeki 
payını %33’ten %8’e, sulama 
yatırımlarının tarım içindeki payını ise 
%29’dan %7’ye indirmiştir. Şu anda 
büyük bir kuraklığın hüküm sürmekte 
olduğu Güneydoğu Bölgesinde, 
GAP’a adeta bir çivi bile çakmayan 
AKP iktidarının bugün eylem planı 
açıklıyor olması, bölge halkına yönelik 
bir siyasi manüplasyondur. Siyasi 
iktidar köylümüzü çok uluslu şirketlerin 
marabası haline indirgemiş, üreticinin 
alınterinin karşılığını almasını, aracı 
ve tefeciyi zenginleştirerek tüketicinin 
uygun fiyatla gıdaya erişimini 
engellemiştir.

Ülkemizin su kaynakları hızlı 
nüfus artışı, çarpık sanayileşme ve 
endüstriyel tarım ile kirlilik unsurlarının 
baskıları altındadır. Havzalarımız 
kurumsal, yasal, yönetsel ve sosyo-
ekonomik unsurlar ile birlikte, 
planlama/karar verme sürecinden 
uzak bir anlayış ile piyasalaştırılmaya 
çalışılmaktadır. Esas olarak bugün 
çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de 
de yaşanan su sorunlarının temelinde 
yanlış ve eksik, yönetim ve politikalar 
yatmaktadır. 
Türkiye’nin en temel sorunlarından 
biri olan Kürt sorunu ekonomik, 
toplumsal, kültürel, tarihsel, siyasal 
ve sosyal boyutları olan bir sorundur. 
Bu sorunun demokratik yollarla 
çözülemeyişi, askeri yöntemlerin 
sürdürülmesi, demokrasinin Türkiye’de 
tüm kurum ve kurullarıyla köklü 
bir şekilde yerleşmesinin önünde 
engeldir. Siyasi erkin yaygınlaştırdığı 
çözümsüzlük ülke kaynaklarını 
tüketmekte, ülkenin gelecekteki 
ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel 
gelişimini ipotek altına almaktadır. 

1980 öncesi ve sonrası dönemde 
gerçekleşen faşist saldırı ve 
katliamların derin acısını yaşamış 
olan halkımız, yakın dönemde 
gerçekleşen bombalı, silahlı, bıçaklı 
saldırı, suikast ve katliamlar ile bir 
kez daha sarsılmıştır. Özellikle Hrant 
Dink’e sıkılan kurşun Türkiye’de eşit ve 
özgür yaşamak isteyen, tek tip olmayı 
reddeden, buna karşı mücadele eden 
bütün insanları hedef almıştır.

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Gününde İstanbul’u sıkıyönetim 
alanına çeviren, vatandaşlarına polis 
terörü uygulatan siyasal iktidar; emek 
meslek örgütlerine ve toplumsal 
muhalefet güçlerine saldırılarını 
sürdürmektedir. 

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu, 
emperyalizme karşı başka bir dünya 
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kurma mücadelesinin içinde olduğunu 
vurgulamaya kararlıdır.

Genel Kurulumuz, ülkemizin emekten 
ve halktan yana güçlerinin kararlılığını, 
mücadele azmini, birlik ve dayanışma 
bayrağını yükseltme iradesinin önemini 
bir kez daha dile getirmektedir.  
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği;

- Ülkemizin tüm varlıklarının özel 
sermaye istismarından kurtarılarak 
özelleştirmelerin durdurulması, 
özelleştirilen halka ait varlıkların 
kamulaştırılması ve kamu 
kuruluşlarının yeniden güçlendirilmesi 
için,

- Hizmet Ticareti Genel Anlaşması 
(GATS) ile kamu hizmeti alanlarının 
piyasalaştırılarak yabancı sermayenin 
istilasına açılmasına karşı çıkmak için,

- Toplumsal gönencimizin 
arttırılmasına yönelik ulusal, bölgesel 
ve kentsel düzeyde planlı ve kamusal 
bir ekonomi politikası doğrultusunda, 
kamusal kaynaklara dayalı ve planlı 
modeli esas alan istihdam odaklı 
sanayileşme ve kalkınma için,

- Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri 
kuruluşların dayattıkları, yerli 
işbirlikçilerin uyguladıkları “yapısal 
uyum ve istikrar programları”nı 
reddederek, emeğin iradesini 
egemen kılan ekonomik ve toplumsal 
politikaların üretilmesi için,

- Ülkemize dayatılan dışa bağımlı 
enerji politikalarının terk edilmesi, 
yenilenebilir, yerli enerji kaynaklarına 
ve hidroelektrik esaslı santrallere 
öncelik veren tüm yatırım ve 
düzenlemelerin kamu tarafından 
yapılması için,

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılmasında sürdürülebilir enerji ve 
kalkınma modeli izlenmesi ve “kirlet 
bedelini öde” politikasının tamamen 
terk edilmesi için,

- Standart dışı ve enerji yoğun 
teknolojilerin ithal edilmesinin 
önlenmesi, mevcut tesislerde enerji 
verimliliğini artıracak, çevreyi 
koruyacak, çevre dostu teknolojiler 
uygulanması için,

- Nükleer enerji santralleri ile 
yabancılara imtiyaz tanıyan maden 
aramalarından vazgeçilmesi ve ulusal 
kaynaklara dayalı, maden arama, 
işletme ve enerji politikası izlenmesi 
için, 

- Madenlerimizin, jeotermal 
kaynaklarımızın, kıyı ve ormanlarımızın 
yerli ve yabancı sermaye tarafından 
yağmalanmasına karşı çıkmak için,

- Üniversitelerde özerk ve katılımcı bir 
eğitim ortamı sağlanması için,

- Eğitimde öğrencileri müşteri 
olarak gören girişimlere ve eğitim 
hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline 
getirme çalışmalarına karşı durarak; 
ilköğretimden üniversiteye parasız, eşit, 
bilimsel, demokratik ve fırsat eşitliğine 
dayalı anadilde eğitim için,

- Mimarlık, mühendislik, şehir 
planlamacılığı eğitim ve öğretim 
programlarının çağdaş teknolojiye 
ve bilim politikalarına uygun olarak 
emekten ve halktan yana yeniden 
düzenlenmesi için, 

- Sağlık ve eğitimin temel insan 
hakları olduğunu esas alarak, her 
türlü özelleştirmeye son verilmesi, yeni 
sağlık ve güvenlik yasasının çalışan 
lehine ve kamu yararına düzenlenmesi 
için,

- 12 Eylül Anayasası ile gasp edilen 
grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma 
hakkının bütün çalışanlara yeniden 
tanınması için,

- Kapitalizmin emeği baskı altına 
alan stratejilerine karşı, istihdamın bir 
hak olarak tanınması, artırılması ve 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi için,

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda 
acilen yasal ve idari önlemlerin 
alınması için,

- Başta düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğü olmak üzere tüm 
demokratik hak ve özgürlüklerin, 
demokrasinin önündeki engellerin 
kaldırılması için, 

- Meslek alanlarımızı yakından 
ilgilendiren Yabancılar Yasa tasarısına 
ve mesleki düzenlemeler adı altında 
TMMOB’nin yetkilerine yapılacak her 
türlü saldırıya karşı çıkmak için,

- 1 Mayısları özgürce 1 Mayıs 
alanlarında tüm emek ve meslek 
örgütleri ile birlikte kutlamak için,

- Saldırı ve katliamların ardındaki 
gerici-faşist çete tipi örgütlenmelerin 
her türlü bağlantıları ile ortaya 
çıkarılması ve sorumlularının adalete 
hesap vermesinin ve hukukun 
üstünlüğünün sağlanması için,

- Toplumsal ilişkilerde tehlikeli bir 
şekilde gelişmekte olan “linç kültürü” 
ve “darbe çığırtkanlığı”nın önlenmesi 
için,

- 12 Eylül Faşist Cuntasının hazırladığı 
mevcut Anayasa ve AKP tarafından 
hazırlanan yeni Anayasa Taslağı 
yerine, tüm toplumsal ve siyasi 
oluşumların katılımının sağlandığı, 
eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik yeni 
bir Anayasa yapılması için,

- Yeniden düzenlenen ihale yasasının 
giderek yozlaştırılmasına, rant ve 
talana açılmasına karşı çıkmak için,

- Özel sektöre tahsis belgesi ile verilen 
hidroelektrik santral projelerinin 
çoğunluğu doğanın tahribatına yönelik 
unsurlar içerdiğinden bunların iptal 
edilmesi için, 

- Karayollarına ağır bir yatırım 
gerektiren duble yolların ulaşım 
politikasında tek çözüm olarak 
sunulmasına karşı çıkmak için,
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- Bir deprem ülkesi olan ülkemizde 
deprem gerçeği siyasi iktidarlarca 
umursanmamakta ve kabul 
edilmemektedir, Ulusal Deprem 
Konseyi dağıtılmıştır. Deprem gerçeğini 
sürekli gündemde tutmaya yönelik 
çalışmaları etkin olarak yapmak için, 

- Siyasi iktidarın TOKİ öncülüğünde 
halka konut yapma adı altında 
sunduğu projelerin, zamanla rant 
sağlamaya dönüşmesine karşı çıkmak 
için,

- Kentsel mekanın, toplumsal yarar 
ve kullanım değeri ilkesi etrafında 
üretilmesi-paylaşılması, ve doğal-
kültürel varlıkların koruma-kullanma 
dengesi içerisinde yaşatılması için,

- Kentsel dönüşüm projeleri ile rant 
çevrelerine çıkar alanları açılmasına 
karşı çıkmak için,

- Kadına yönelik şiddeti ve toplumsal 
hayatın her noktasında cinsiyet 
ayrımcılığını önlemek, politik, 
ekonomik ve kültürel alanda 
pozitif ayrımcılığı desteklemek, 
TMMOB örgütlülüğü içinde kadın 
örgütlenmesini geliştirmek, tüm emekçi 
kadınların mücadelelerinin yanında 
olmak-birlikte mücadele etmek için,

- Tarım arazilerinin yok olmasına, 
kirlenmesine, genetik tohum ve 
gıdaların ülkemize sokulmasına, 
çiftçimizi üretimden, tarlasından 
koparan işsiz, yoksul bırakan 
politikalara karşı durmak için,

- GAP Projesi kapsamındaki sulama 
projelerinin IMF ve Dünya Bankası 
dayatmalarına karşı çıkılarak hızla 
bitirilmesi ve bölgedeki halkın yararına 
gerçek bir toprak reformuna gidilmesi 
için,

- Yabancılara karşılıklılık ilkesi 
gözetilmeksizin yapılacak toprak 
satışlarına karşı çıkmak için,

- Dünya Bankası’nın baskıları ile suyun 
özelleştirilmesine karşı çıkmak, suyun, 
özellikle temiz suyun bir hak olduğunu 
vurgulamak için,

- Bir yandan küresel ısınma, diğer 
yandan suyun sanayide hatalı 
kullanımı ve çarpık kentleşme olmak 
üzere, su kaynaklarının kirlenmesine 
ve yok edilmesine karşı çıkmak için,

- Su ve suya bağlı hizmetlerde çevre 
ve insan esas alınarak suyun mülkiyeti 
ve hizmetlerinin kamuda kalmasının 
sağlanması amacı ile 2009 yılında 
yapılacak Alternatif Dünya Su Forumu 
çalışmalarına katkı sağlamak için,

- Ülkemizin ırkçı şoven yaklaşımlar 
temelinde kamplaştırılmasına karşı 
çıkmak, Kürt sorununu çözmek için; 
bir arada kardeşçe yaşamı, barış, 
demokrasi ve halkların kardeşliğini 
savunmak ve demokratik yaklaşımları 
egemen kılmak için,

- Emperyalizmin savaş ve işgal 
politikalarına hayır demek, ABD’nin, 
İncirlik başta olmak üzere savaşa 
lojistik destek olan üsleri, limanları ve 
nükleer başlıkları ile ülkemizi derhal 
terk etmesi için,

- AB müzakere sürecinde, AB 
yetkililerinin ülkemize yaptıkları hukuk 
dışı müdahalelerine karşı çıkmak için,

- Emeğin Avrupa’sı için mücadele eden 
emek ve meslek örgütlerinin, siyasal 
ve toplumsal hareketlerin katıldığı 
2010 yılında ülkemizde yapılacak 
olan Avrupa Sosyal Forumuna katkı 
sağlamak için,

- Hasankeyf’te, Bergama’da, Eşme’de, 
Belek’te, Kazdağları’nda, Fırtına 
Vadisi’nde, Munzur’da, Sinop’ta, 
Aloinoi’de, Efem çukurunda ülkemizin 
tarihi, kültürel, doğal ve tarımsal 
varlıklarını yok edenlere, doğanın 

tahribine zemin hazırlayanlara dur 
demek için,

- “Gençlik geleceğimizdir” şiarını 
her zaman her alanda daha güçlü 
haykırmak ve gençliğe pozitif 
ayrımcılığı yaşama geçirmek için, 

- Eşitlikçi bir toplum yaratma 
mücadelemizde, özgürlüklerimizi 
savunmak, gündelik hayatın her 
alanını kuşatmaya çalışan gerici 
ablukaya karşı mücadele etmek için, 

- Kendi örgütlü özgücümüze 
dayanarak, bütün emek ve demokrasi 
güçlerinin birlikte mücadelesi ile 
küresel kapitalizmin ve onun temsilcisi 
AKP’nin saldırılarına karşı durabilmek 
için,

- Üreterek büyüyen ve paylaşarak 
gelişen bir ülkede insanca ve barış 
içinde yaşamak için,

- Birlikte karar alma, birlikte üretme, 
birlikte yönetme ilkesini yaşama 
geçirmek için,

Önümüzdeki dönemde de, Odaları 
ve üyeleriyle birlikte çalışma, birlikte 
uygulama ilkesiyle ülkemizdeki ve 
dünyadaki emek güçleriyle dayanışma 
içinde, bağımsızlıkçı, eşitlikçi ve 
özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya için 
çalışmalarını sürdürecektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin 
askeri, ekonomik, politik ve kültürel 
tüm örgütlerinden bağımsız, “Bir 
Başka Dünya, Bir Başka Türkiye 
Mümkün”dür. 

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ

MÜCADELEMİZ.

YAŞASIN TMMOB

ÖRGÜTLÜLÜĞÜ.
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Odamızın hazırladığı Bir Dönemin Yansıması “Sözlü 

Tarih” adlı kitabın sunumu 30 Mayıs 2008 Cuma 

Akşamı düzenlenen bir yemek ile yapıldı. Yönetim 

Kurulu üyesi Timur Bilinç BATUR‘un açılış konuşmasının 

ardından Sözlü Tarih Çalışma Komisyonu; Hüseyin 

ÜLKÜ, Ali Fahri ÖZTEN, Arslan ABANOZ, Muhittin 

İPEK, Ayhan KALYONCU, Namık GAZİOĞLU, Erdal 

AKDAĞ, Mehmet Ali ALGANCI ve Saadet TOKDEMİR 

plaketlerini kitabı yayına hazırlayan Ahmet Yıldız ve 

editör Metin YEĞİN’den aldılar.

Çalışma Komisyonu başkanı Mehmet Ali ALGANCI 

çalışma grubu adına yaptığı konuşmada özetle; 

TMMOB ve Odaların özellikle 1970 li yıllarda ortaya 

koyduğu hem mesleki hem de toplumsal alandaki 

mücadelesini anlattı. Mühendis ve mimarların TMMOB 

örgütlülüğü  içerisinde büyük bir sorumluluk anlayışı 

içerisinde hareket ettiklerini ifade eden sayın ALGANCI, 

mühendisliğin bilimi ve tekniği toplumsal yarara 

dönüştürme ve ülke kalkınmasında verilen onurlu 

mücadeleye vurgu yaptı. 

Anlatılarıyla kitabı meydana getiren eski dönem oda 

başkanlarımızdan; M. Asrı ÜNSÜR, Kemal AKMAN, 

BİR DÖNEMİN YANSIMASI

“SÖZLÜ TARİH”
KİTABININ SUNUMU VE YEMEĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Mahmut ŞATIR, Enver ÖZTÜRK, Hüseyin ERKAN, Evren 

KAYNAK, Arif DELİKANLI, Ceyhan TOKMAK, Celal 

BEŞİKTEPE, Andaç KAYNAK, Erdal AKDAĞ, Atilla 

AYDIN, Muhittin İPEK, Ensar KILIÇ, Hüseyin ÜLKÜ 

gecemize katılıp plaketlerini aldılar. 40. Dönem ve 

41. dönem Oda başkanımız Ali Fahri ÖZTEN de 

gecede plaketini alan başkanlarımızdandı. Meslekte 

50. yılını kutlayan, Oda ve Sözlü Tarih çalışmalarında 

oldukça emeği geçen Ayhan KALYONCU da gecede 

plaketini aldı. Oda Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN‘in 

tarih bilincinin hem mesleki hem toplumsal önemini 

vurgulayan bir konuşma yaptığı gecede yapılan 

konuşmalarda Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası‘nın geçmişte olduğu gibi bugünde toplumsal 

sorumluluk bilinciyle hareket ettiği, demokrasi ve 

barışın yanında olduğu vurgusu ön plandaydı. Plaket 

töreni ve konuşmaların ardından müzik dinletisine 

geçildi. Gecede, katılan konuklara “Sözlü Tarih” kitabı 

hediye edildi.

“Sözlü Tarih” kitabı için 21 Oda Başkanı ve 2 Üyemizle 

görüşmeler yapıldı. Görüşme yapılan her konuğa 

aynı sorular yöneltildi. Günler süren ve yaklaşık beş 

bin sayfadan oluşan bu görüşmeler, özetlenerek bu 

kitapta son şeklini aldı. Kitapta söyleşi yapılan kişiler, 

sayfa boyutu açısından olabildiğine özgür bırakıldı. 

İstenildi ki,  geride söylenecek söz kalmasın. Katılımcı 

başkanlarımız da görsel malzemeler ve çeşitli haber/

makalelerle söylediklerini güçlendirdiler. Yaşadıkları  

yıllarda, kişiliklerini oluşturan siyasal, mesleki tüm bilgi 

ve etkenleri açığa vurmaları istenildi. Bu ağır tarih 

siyasal, meslek içi konuşmalarla örülü dev yapıtın, 

okuru sıkmaması için konuşma biçimlerine dil bilgisi 

açısından fazla kural konulması uygun bulunmadı. 

Söyleşi biçiminin doğal haliyle kalınmasına özen 

gösterildi. Geceye katılan konuklarımızın, Sözlü Tarih 

Kitabını ilgi ve beğeniyle inceledikleri gözlemlendi. 

Eski ve yeni kuşak mühendislerin biraraya geldiği, 

eski oda başkanlarımız ile sohbet ortamının yaratıldığı 

ve birlikte eğlenildiği, deneyimlerin paylaşıldığı gece 

bir dayanışma toplantısı örneği olarak yaşandı. Oda 

Başkanlarımız, kitaplarını imzalamalarını isteyen 

üyelerimize büyük bir mutlulukla imza verdiler.
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PANEL - FORUM - SEMPOZYUM

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ 

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

ÖĞRENCİLERİYLE FORUM

04.04.2008 günü, Erciyes 

Üniversitesi Jeodezi Ve 

Fotogrametri Mühendisliği 

Bölümü öğrencileriyle, 

Kayseri Temsilcimiz Mustafa YILDIZ ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Joedezi 

ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erkan BEŞDOK,  

Odamız Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, II. Başkanı Yaşar ÇETİNTAŞ‘ın 

katılımıyla Forum yapıldı. İki saat süren Forumda mesleğimiz ve eğitimi, 

Odamız ve Türkiye‘deki toplumsal süreç hakkında görüşmeler yapıldı. 

Etkinlikte ayrıca; mesleğin kapsamı, çalışma alanları, özel ve kamu sektörü, TMMOB ve Odamızın kuruluş amacı ve 

faaliyetleri, öğrenci sorunları, son dönemde Türkiye‘de yaşanan toplumsal gelişmeler ve bu süreçte Odanın yeri vb. 

konular hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Öğrencilerin soruları yanıtlandı. Oda ve Harita ve Kadastro Mühendisliği 

öğrencileri arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapıldı.
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“LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO 

MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK VE 

KAT MÜLKİYETİ YASASI” Konulu 

Konferans HKMO İzmir Şubemiz 

Tarafından Gerçekleştirildi 

HKMO İzmir Şubesi tarafından 

6 Haziran 2008 tarihinde 

gerçekleştirilen ‘Lisanslı Harita ve 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları 

Yönetmeliği ve Kat Mülkiyeti 

Yasası‘ konulu konferansa; Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü Fen 

Dairesi Başkanı Yusuf MEŞHUR, 

Tapu ve Kadastro 3. Bölge 

Müdürü Doğan SARI, HKMO 

Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN 

konuşmacı olarak katıldılar. 

Konferansın yürütücülüğünü 

yapan HKMO İzmir Şube Başkanı 

Muhittin SELVİTOPU yaptığı açılış 

konuşmasında; HKMO İzmir 

Şubesi olarak mesleki gelişmeler 

ve yasal süreçler konusunda 

meslektaşlarımızı bilgilendirmek 

amacıyla bu tür konferans, 

panel vb. etkinliklerin sürekli 

düzenlenmesi gerektiğini belirtti. 

SELVİTOPU özellikle gündemde 

olan konularda meslektaşlarımızı 

aydınlatmak ve konunun ilgilileriyle 

buluşturulmalarını önemsediklerini 

ifade etti. Konferansa katkı veren 

tüm katılımcılara teşekkür ederek ilk 

sözü Doğan SARI‘ ya verdi. 

Tapu ve Kadastro 3. Bölge 

Müdürlüğü ve projeleri hakkında 

genel bir bilgilendirme yapan 

SARI; 8 Kasım 2007 tarihinde 

yayımlanarak yürürlüğe konulan 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 

Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 

yürürlüğe girdiği 28 Kasım 2007 

tarihinden önce onaylanmış 

mimari projelere göre kat irtifakı/

kat mülkiyeti tesisi için yapılan 

başvuruların kabul edileceğini 

ancak kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 2 yıl içerisinde tüm 

yapıların kat mülkiyetine geçmesi 

zorunluluğu olduğu ve geçmediği 

taktirde cezaya tabi olacağını 

belirterek bu konuda yöneticilerin 

ve vatandaşların bilgilendirilmesi 

gerektiğini vurguladı. Ayrıca toplu 

yapılarda; yapılar tamamlandıkça, 

tamamlanan yapılara ilişkin 

kat irtifaklarının kat mülkiyetine 

çevrilebileceğini ifade eden SARI; 

“LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK VE KAT 
MÜLKİYETİ YASASI”

Konulu Konferans  
HKMO İzmir Şubesi 
Tarafından Gerçekleştirildi
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kat irtifakı kurulan yapılarda 

alım satım işlemlerinde kontrol 

yapılmasına dair yasal bir  altlığın 

olmaması nedeniyle vatandaşın 

mağdur olduğuna değindi.

TKGM Fen Dairesi Başkanı Yusuf 

MEŞHUR; Lisanslı Harita ve 

Kadastro Mühendisleri ve büroları 

hakkında yönetmelik konusunda 

katılımcılara bilgi verdi. Bu 

düzenleme ile; kadastro teknik 

hizmetlerinin yerine getirilmesinde 

tescile tabi olmayan işlerde yapım 

ve kontrolü, tescile tabi olan 

işlerde ise yapım sorumluluğunun 

lisanslı harita ve kadastro 

mühendisine verildiğini; diğer 

yandan; kadastro müdürlüklerinin 

iş yükünün azaltılarak, kadastro 

müdürlüklerinin kadastral 

haritaların sayısallaştırılması, 

yenilenmesi ve güncellenmesi 

çalışmaları ile 3402 sayılı Kanunun 

1.maddesinde öngörülen mekânsal 

bilgi sisteminin alt yapısının 

oluşturulması ve Tapu ve Kadastro 

hizmetlerinin modernizasyonu 

kapsamında çalışmalara 

yönlendirilmesinin hedeflendiğini 

belirtti. Devam eden konuşmasında; 

lisanslı büro komisyonu, lisans ve 

büro için aranan şartlar, lisanslı 

büro kurulacak yerler ve hizmet 

gruplarının belirlenmesi, lisanslı 

büroların görev ve sorumlulukları, 

denetimi konusunda detaylı bilgi 

veren MEŞHUR; yönetmeliğin 4. 

maddesinde belirtildiği şekilde 

lisanslı büro komisyonunun 

İdareden 5 kişi ve Odadan 2 

kişinin (biri akademisyen) olmak 

üzere 7 kişiden oluşturulacağı ve 

yönetmeliğin diğer maddelerine 

ilişkin çalışmaların HKMO ve TKGM 

bünyesinde halen devam ettiğini ve 

çalışmanın 2008 yılı sonuna kadar 

süreceğini ifade etti.

HKMO Genel Başkanı Ali Fahri 

ÖZTEN; TKGM‘nin özellikle 

TUCBS ve çok amaçlı kadastroya 

geçilmesi konusundaki çalışmalara 

hız vermesi gerektiğini bu 

çerçevede “yenileme” çalışmalarını 

önemsediklerini vurguladı. Öte 

yandan Lisanslı Harita ve Kadastro 

Mühendisleri ve Büroları hakkında 

yönetmeliğin uygulanabilmesi 

için altyapının iyi hazırlanması 

gerektiğini, bu nedenle HKMO 

olarak hassas davrandıklarını ve 

yasa ile yönetmelik arasında geçen 

2 yılda yönetmeliğin hazırlanması 

konusunda TKGM ile çalışmalar 

yapılarak sorunların giderilmesine 

yönelik çaba sarf ettiklerini belirtti. 

2007 yılı için 9700 aktif üyenin ve 

2400 büro ve şirketin bulunduğunu, 

2008 yılı için tescili yenileyen büro/

şirket sayısının 2100 olduğunu, 

2006 yılında mesleki denetimi 

yapılan işlem hacminin 50.000, 

2007 yılında ise 54.000 olduğunu 

ifade eden ÖZTEN, yönetmelik 

gereği 600-800 arasında lisanslı 

büro açılabileceğini bunun sektörde 

tekelleşmeye yol açabileceğini; 

HKMO olarak lisans belgesi alan 

mühendislerin her yerde büro 

açabilmesi yönünde olduğunu 

ancak TKGM ile bu konuda 

mutabakata varamadıklarını 
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belirtti. Ayrıca, lisanslı büroların, 

diğer mesleki alanlarda da hizmet 

üretimi yapabilmesi yönünde görüş 

bildirirken, üyelerimizin farklı 

görüşlerde olduğu, ağırlıklı görüşün 

genel olarak tekelleşmeye gitmemesi 

yönünde olduğunu vurguladı. 

Aynı büroda lisanslı ve lisans 

kapsamında olamayan hizmetlerin 

yürütülebileceği, 5 yıllık deneyim şartı 

ve kurulan büronun uzun dönem 

çalışacağı değerlendirildiğinde yeni 

lisanslı büroların açılmasının çok 

yavaş işleyeceği, dolayısıyla ceza 

almadıkça kapanmayacağından 

dolayı gençlerin önünün kapatılması 

gibi sorunları beraberinde 

getireceğini daha da önemlisi 

altyapısı büyük sıkıntı ve sorunlar 

yaşayan Kadastro Müdürlüklerinde 

işlemlerin istenilen düzeyde 

olamayacağını dile getirdi. Odamız 

Genel Başkanı ÖZTEN teknik 

yönden altyapı sorunları çözülmeden 

yönetmeliğin çıkartılması önemle 

dikkate alınarak belki de pilot 

bölgelerde hayata geçirilmesinin 

yararlı olacağını ifade etti. 

Denetimin çok önemli olduğunu 

ifade eden ÖZTEN; denetimi TKGM 

ile birlikte yapmayı önerdiklerini, 

bunun yönetmeliğe girmediğini 

ancak; HKMO olarak denetimleri 

takip ederek, denetim sürecinde 

çok duyarlı olacaklarını bildirdi. 

Yönetmelikte uygulamaya yönelik 

bazı eksik ve yanlışların olduğunu 

fakat yönetmeliğinde, yasanında 

değişebileceğini dile getirdi. Birlikte 

üretme, birlikte paylaşma ve birlikte 

karar alma süreçlerinin işletilmesi, 

Oda‘ya, mesleğe sahip çıkarak 

birlikte ortak adımların atılmasıyla 

daha doğru ve uygulanabilir bir 

sürecin yaratılmasının mümkün 

olduğunu belirtti.HKMO İzmir 

Şubesi‘ ne bu konuda bir ilki 

gerçekleştirdikleri için teşekkür eden 

ÖZTEN; bu konferansların diğer 

Şube ve illerde de gerçekleşmesi için 

çalışmalar yapacaklarını bildirdi. 

Konuşmacıların konuşmalarını 

tamamlamalarının ardından soru 

cevap kısmına geçilerek konferans 

sonuçlandırıldı.
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Serbest Harita 
Ve Kadastro 
Mühendislerinin Üye 
Sicil Durumlarının 
Uygunluğu Hakkında 
TKGM Genelgesi 
Yayınlandı 

Odamızca gündeme 
getirilen Harita ve Kadastro 
Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetlerinin yapılması 
sürecinde, müellif Serbest 
Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin o andaki 
üye sicil durumlarının 
uygun olup olmadıklarına 
yönelik Oda onayının 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünce 
aranmasına ilişkin Tapu 
ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 24-04-
2008 tarih 2008/8 
Genelgesi ektedir. 

İlgi Genelge 
Oda birimlerine 
ulaştırılmıştır. 

Bilgilerinize.

HKMO’DAN HABERLER
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39. Dönem IV. TMMOB Danışma 
Kurulu Toplantısı, 26 Nisan 2008 
cumartesi günü, İMO Teoman 
ÖZTÜRK Salonunda 298 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Danışma 
Kurulu‘nda, 40. Dönem TMMOB 
Genel Kuruluna yönelik konular 
gündeme getirilirken, söz alan üyeler 
yeni dönemde TMMOB‘nin üzerinde 
önemle durması ve mücadele 
vermesi gereken konu başlıklarını 
ifade ettiler ve TMMOB çalışmalarını 
değerlendirdiler.

Açılış konuşmasında TMMOB 
Başkanı Mehmet SOĞANCI, Avrupa 
ülkelerinde 50-60 yılda yaşanan 
olayların ülkemizde 1-2 yılda 
gerçekleştiğini vurgularken, bu denli 
hızlı gelişmeleri sorunlu bir ülkede 
yaşamanın, meslek örgütlerinin 
üzerine düşen görevi ve sorumluluğu 
arttırdığını ifade etti. 

Sayın SOĞANCI ülkenin politik 
gündemi çerçevesinde, 14 Ekim 
TMMOB Mitingi, 1 Mayıs 2007‘de 
Taksim‘in özgürleştirilmesi, “3 Kasım 
Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi Bir 
Türkiye” mitingi, SSGSS‘ye karşı 
yapılan eylemleri, TMMOB olarak 
her alanda verilen mücadeleleri 
vurgularken konuşmasında, 
“..katıldığımız, düzenleyicisi ya 
da çağrıcısı olduğumuz miting ve 
benzeri etkinliklerde hep bağımsız, 
demokratik ve özgür bir Türkiye‘ için 
yükselttik sesimizi. İlkeli işbirlikleriyle, 
emekten ve halktan yana çaba 
gösteren tüm örgütlerle omuz 
omuza ve yan yana durarak Türkiye 
demokrasi mücadelesinin içinde yer 
aldık” ifadelerine yer verdi.

Sayın SOĞANCI konuşmasının 
devamında, 39. Dönem çalışmaları, 
verilen hukuksal mücadeleler 

ve TMMOB radyo ve web sitesi 
üzerinden üyeler arası bilgi akışının 
sağlanması hakkında bilgi verdi.

Odamız adına  Genel Başkan Sayın 
Ali Fahri ÖZTEN konuşmasında;”..
insanın ürettiği ile var olurken, 
kapitalizmin bu varoluşu hiçe 
sayarak; iktidar hırsını gelişim, kâr 
hırsını kalite, asimilasyonu ise çok 
seslilik maskesi altında sunduğunu, 
üreteni ürettiğine, insanlığa çevre ve 
doğaya yabancılaştırdığını; siyaseti, 
ekonomiyi, bilim ve teknolojik 
gelişmeyi tüm dünya düzenini kendi 
lehine dönüştürmek ve sermaye 
sahibini kollamak için kullandığını” 
ifade etti. Sayın ÖZTEN son günlerde 
meydana gelen siyasi gelişmelere 
özetle değinerek özellikle 1 Mayıs 
kutlamaları konusunda “ayaklar başı 
yönetmeye başlarsa kıyamet kopar” 
şeklindeki açıklamalar ile toplumu 

TMMOB 39. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 

TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI
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alt kattakiler üst kattakiler şeklinde 
ayırmanın emekçileri ayak takımı 
olarak görmenin yanlış bir yaklaşım 
olduğunu ifade etti. 

Sayın ÖZTEN toplumdaki derin siyasal 
kamplaşma hakkında “..Toplumsal 
ve kamusal yaşam, devlet ve ülke 
yönetimi dini referanslara göre 
düzenlenmek istenilmektedir. Yerel 
seçimlere doğru hızla giderken 
din ve etnik kökene dayalı siyaset 
yapılması bazı bölgelerimizde ağırlık 
kazanmaktadır. Laikliğin yok sayıldığı, 
ırkçı ve şoven milliyetçi söylemlerin 
tırmandığı, milliyetçi/liberal, laik/
antilaik kamplaşmaları karşısında 
bir üçüncü seçeneğin sunulması ile 
bu egemen kamplaşmanın ideolojik 
atmosferinden ve kıskacından mutlaka 
çıkılması gerekmektedir” dedi.

Tapu ve Köy kanununda yapılan yasa 
değişiklikleri ile yabancılara yapılan 
toprak satışı konusunda HKMO 
tarafından hazırlanan raporda dile 
getirilen sakıncalar yönünde anayasa 
mahkemesince karar verilerek yasanın 
yürürlüğünün durdurulduğunu, 2003 
yılında Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanununda yapılan değişiklikler 
sonucu yabancı şirketlerin taşınmaz 
edinimine ilişkin hükümlerinin, Mart 
2008 tarihinde iptal edilmesine kadar 
geçen süre zarfında; yabancı şirket 
sayısının 18.400‘e ulaştığını, 3 bine 
yakınının gayrimenkul kiralama ve 
satış faaliyeti ile uğraştığını, 2003-
2006 yılları arasında özelleştirme 
uygulamaları dahil 10 milyar dolarlık 
toprak satışının gerçekleştirildiğini, 
Turizmi Teşvik Kanunu‘nun Orman 
alanlarının yerli ve yabancı kişiye 
tahsisini öngören yasa maddesinin 
iptali sonrası gündeme gelen yeni 
yasa tasarısının ise lüks oteller, golf 

sahaları, yat turizmi vb adlar adı 
altında orman ve hazine arazilerinin 
talanını daha da genişleterek 
gündeme getireceğini, 4345 sayılı 
Mera Kanununda 2005 ve 2007 
yıllarında yapılan değişiklikler ile 
mera, yaylak ve kışlakların özel 
mülkiyete dönüşmesinin önünün 
açıldığını ve yapılan kaçak inşaatlarla 
yaratılan işgallere af çıkarıldığını ifade 
eden sayın ÖZTEN, Orman alanları 
konusunda mevcut anayasada devlet 
tarafından yönetilir ve işlettirilir ifadesi 
yerine taslak anayasa hükmünde 
“işlettirilir” ifadesi ve 2B arazilerinin 
orman alanları sınırı dışarısına 
çıkarılması konusunda “başka alanlara 
dönüştürülmesinde kesin yarar 
olduğu” ifadesi ile orman alanlarının 
özelleştirilmesinin önünün açılacağına 
dikkat çekti.

Bir önceki dönemde İller Bankası 
Yasa Tasarısı ile kurumun anonim 
şirket haline getirilmek istendiğini, 
HKMO tarafından hazırlanan 
raporun kitaba dönüştürülerek başta 
belediyeler olmak üzere kamuoyunu 
bilgilendirdiklerini, yasa tasarısının 
kadük olduğu ancak tasarının bu 
yasama yılında yeniden gündeme 
gelebileceğini, belediyeler yasası ile 
de, ilgili yöre halkının rızası alınmadan 
belediye statüsünün geri alınmasının 
anayasaya göre hak ihlali olduğu 
ve belediyelerin kapatılmasında tek 
ölçütün nüfus değerinin alınmasının 
anti demokratik olduğunu söyleyen 
Sayın ÖZTEN, Su Kanunu Yasa 
Tasarısı Taslağı ile DSİ‘nin yetkilerinin 
elinden alındığını ve bu tasarı ile 
Dünya Bankası‘nın “Sulama ile Su 
Kaynaklarının Özelleştirilmesi ve 
Yönetimi” anlayışına hizmet edildiğini 
ifade etti.

Sayın ÖZTEN geleceğe yönelik olarak 
“..Önümüzdeki süreçte gündeme 
gelecek olan Kamu İhale Kanunu‘nda 
değişiklik çalışmalarının TMMOB ve 
Odalar ile diğer kurum ve kuruluşlarca 
ayrıntılı olarak yapılan çalışmalar ve 
oluşturulan raporlar doğrultusunda 
değişikliklerin gündeme getirilmesi 
ve özellikle mühendislik mimarlık 
hizmetlerinde ayrı bir uygulama 
yönetmeliğinin çıkarılması ve aşırı 
düşük tekliflerin geçerli sayılmaması 
için mutlaka bir düzenlemenin 
yapılması, Toplulaştırma Tüzüğü ile 
ilgili; toplulaştırma çalışmalarının 
%80‘ inin Harita ve Kadastro 
Mühendisliğinin yetki alanı içerisinde 
olması nedeniyle BÖHHÜY dikkate 
alınarak bu konuda çalışmaların ilgili 
meslek disiplinlerinin ortak katılımıyla 
yapılmasının doğru bir yaklaşım 
olacağı, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
(CBS) karar destek sistemlerinin en 
önemli aracı haline geldiği, teknik, 
yönetimsel sosyal ve kültürel alanlarda 
ki gelişmelerin takip edilmesi ve 
yönlendirilmesi noktasında da 
CBS‘ nin önemli bir araç olduğu, 
dolayısıyla bundan böyle her iki yılda 
bir TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresini HKMO‘nun sekreteryasında 
düzenlenebileceği, TMMOB‘nin gerek 
Türkiye Sosyal Forumu, Avrupa Sosyal 
Forumu, Dünya Sosyal Forumu ve 
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gerekse özgürlükçü, demokratik 
ve sosyal kuruluşlarla ilişkilerini 
geliştirerek sürdürmesinin gerekliliği 
değerlendirilerek bu çerçevede 
Avrupa Sosyal Forumunda TMMOB 
adına “Kentsel Dönüşüm Mülkiyet 
ve Demokrasi” başlıklı bir bildiri 
sunulması yönünde Oda olarak 
çalışmaların devam ettiğini, bununla 
birlikte Orman Yasası, Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Yasası, Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Yasası, Turizmi 
Teşvik Yasası, Özelleştirmeler, kamuda 
çalışan mühendis ve mimarların 
özlük ve ekonomik haklarının 
iyileştirilmesi, grevli toplu sözleşmeli 
sendikal hakların elde edilmesi 
yönünde uğraş verilmesi, meslek ve 
hizmet içi eğitimlerin aktif bir şekilde 
sürdürülmesi, mühendisliği, bilimi ve 
teknolojiyi toplum ve kamu yararı ve 
ülkenin gelişmesi yönünde, bağımsız, 
demokratik ve özgür bir düşünce 
çerçevesinde her türlü çalışmanın 
yürütülmesi gerektiğini vurguladı. 

Sayın ÖZTEN konuşmasını, iki yıllık 
çalışma dönemi içerisinde onlarca 

panel, sempozyum, kongre, miting 
ve gösterilerle yasa ve yönetmelikler, 
sosyal, kültürel, toplumsal ve politik 
etkinlikleriyle üyeleri ile halkın 
buluşmasında bunca emek ve katkı 
veren başta TMMOB Yürütme Kurulu 
başkanı ve yürütme Kurulu ve Yönetim 
kurulu üyeleri ile TMMOB çalışanlarına 
ve tüm Oda yöneticilerine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarında sırasıyla 
Mehmet Soğancı (TMMOB YK 
Başkanı); Serdar Harp (İMO YK 
Başkanı), Ali Ekber Çakar (MMO 
YK), Erhan Karaçay (EMO İstanbul), 
Ali Fahri Özten (HKMO YK Başkanı), 
Mehmet Torun (MADENMO YK 
Başkanı), Kaya Güvenç (MMO), 
Hüseyin Önder (EMO YK), Kemal Zeki 
Taydaş (GIDAMO YK), Şevket Akdemir 
(TMMOB Yüksek Onur Kurulu-ZMO), 
Hüseyin Atıcı (Adana İKK Sekreteri), 
Nevzat Ersan (İMO Ankara), Hakkı Atıl 
(JMO YK), Kadir Dağhan (GIDAMO 
YK), Cihat Mazmanoğlu (İMO Hatay), 
Ramazan Pektaş (EMO Ankara), 
Mehmet Besleme (KMO YK Başkanı), 
Kurtuluş Kaya (EMO İstanbul), Mehmet 

Akdemir (MMO Kocaeli), Durmuş 
Nar (İMO Antalya), Özgür Coşar 
(EMO Ankara), Turan Kapan (İMO 
Diyarbakır), Hülya Yılmaz (GIDAMO 
İzmir), Semra Ocak (ÇMO İstanbul), 
Ferdan Çiftçi (İzmir İKK Sekreteri), 
Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJ MO YK 
Başkanı), Başak Koç (EMO İstanbul), 
Emin Koramaz (MMO YK Başkanı) söz 
aldılar.

KATILIM İSTATİSTİKLERİ
TMMOB Yönetim Kurulu 10
TMMOB Yüksek Onur Kurulu 1
TMMOB Denetleme Kurulu 1
TMMOB Genel Sekreterlik 4
Çevre Mühendisleri Odası 3
Elektrik Mühendisleri Odası 23
Fizik Mühendisleri Odası 2
Gemi Mühendisleri Odası 4
Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası 2
Gıda Mühendisleri Odası 26
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 21
İç Mimarlar Odası 4
İnşaat Mühendisleri Odası 62
Jeofizik Mühendisleri Odası 1
Jeoloji Mühendisleri Odası 8
Kimya Mühendisleri Odası 14
Maden Mühendisleri Odası 16
Makina Mühendisleri Odası 52
Metalurji Mühendisleri Odası 1
Meteoroloji Mühendisleri Odası 4
Mimarlar Odası 3
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası 12
Şehir Plancıları Odası 4
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası 13
İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri 8
TOPLAM 298
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HKMO’DAN KISA KISA

TKGM’de İntibak Eğitimi Alan 
Meslektaşlarımızla Yemek

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nde (TKGM) göreve yeni 
başlayarak kurumda intibak eğitimi 
alan meslektaşlarımızla, 25 Mart 
2008 tarihinde Oda lokalinde akşam 
yemeğinde buluşuldu. Yemeğe 
Odamız Genel Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN ve Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleri, eski Oda Başkanımız 
Hüseyin ÜLKÜ, TKGM Genel 
Müdür Yardımcıları Nihat ŞAHİN 
ve Şinasi BAYRAKTAR, Ankara Şube 
Başkanımız Doç. Dr. Halil AKDENİZ 
ve Şube Yöneticileri, Odamız 
Onur Kurulu üyesi Fikret NERGİZ 
katılmışlardır.

İlk olarak söz alan Ankara 
Şube Başkanımız Doç. Dr. Halil 
AKDENİZ şube etkinlik alanındaki 
çalışmalardan ve Şubemizin 
yapacağı etkinliklerden özetle 
bahsederken, Odamız Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN Odamızın 
kuruluş amaç ve ilkeleri, Odamızın; 
üyelerimizle buluşma alanlarından 
hareketle düzenlediği etkinlik ve 
yapılan çalışmalarına, TKGM‘nin 
meslek alanımızdaki yeri ve 
önemine, son dönem çalışmalarına, 

yaklaşık 500 bin paftanın 
yenilenmesi ve bu süreçte kurumda 
görev yapacakların yetki, sorumluluk 
ve başarılarının önemine değindi. 
Ayrıca çalışanların ekonomik ve 
özlük haklarını dile getirdi. TKGM 
Genel Müdür Yardımcısı Nihat 
ŞAHİN intibak eğitimi almakta olan 
üyelerimizin kurumla ve Odayla 
tanışmaları açısından yaşadıkları 
evrenin kendilerine ve TKGM‘ye 
kazandıracaklarından bahsederek 
kadastro haritalarının yenileme 
işlemlerinin yapılması gibi ciddi bir 
iş yükünün önlerinde durduğunu 
vurgulayarak, TKGM‘nin yürütmekte 
olduğu projelerden örnekler verdi. 
TKGM Genel Müdür Yardımcısı 
Şinasi BAYRAKTAR HKMO sayesinde 
üyelerin yalnızlık çekmediğini ve 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası‘nın tüm organlarıyla üyeleri 
yararına faaliyetler yürüttüğünü 
belirterek Oda ve TKGM‘nin son 
dönemdeki ortak çalışmalarına ve 
önemine değindi. Geceye katılan 
üyelerimiz adına bir meslektaşımız 
söz alarak kendileri için HKMO 
ve TKGM tarafından yürütülen 
faaliyetler için teşekkür ederek 
duydukları memnuniyeti ve önemi 
dile getirdi.

Herkes İçin Sağlık, Güvenli 
Gelecek

TBMM gündeminde olan Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasa Tasarısı‘na karşı 
KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB 
tarafından yapılan eylem çağrısıyla 

emekçiler alanlara çıktı. TMMOB 
ve DİSK üyelerinin bulunduğu 
Akay Kavşağına CHP Milletvekilleri 
Çetin SOYSAL ve Durdu ÖZPOLAT, 
meslektaş milletvekilimiz Yaşar 
AĞYÜZ ile DTP Milletvekilleri Sevahir 
BAYINDIR, Özdal ÜÇER, Gülten 
KIŞANAK gelerek, polislerle TBMM‘ye 
geçiş için izin verilmesi yönündeki 
görüşmelere katıldılar. Ancak, 
emek-meslek örgütü temsilcileri ve 
emekçilere meclise geçiş için izin 
verilmedi. 

TMMOB ve bileşeni Odalar, diğer 
demokratik kitle örgütleri, emek 
örgütleri, çeşitli siyasi partiler 
ve öğrencilerin katıldığı ortak 
eylemde geleceğimizi, yaşamımızı 
ilgilendirecek olan, şekillendirecek 
olan yasa tasarısının TBMM‘de 
görüşülmesi sürecinin lehimize 
çevirme mücadelesi verildi.

İstenilen, dile getirilen ortak talep bu 
yönde yapılacak yapısal değişikliğin 
IMF, DB, AB ve küresel sermayenin 
dayatmaları doğrultusunda değil; 
emekçilerin, halkın çıkarları 
ekseninde düzenleme yapılmasıdır.

ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN 
OLACAK !
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HKMO Kayseri Temsilciliği 
Kendi Hizmet Binasına Taşındı

13.09.1999 tarihinde kurulan 
HKMO Kayseri Temsilciliğinin etkinlik 
ve çalışmalarını sürdüreceği yeni 
hizmet mekanı HKMO Genel Başkanı 
Ali Fahri ÖZTEN, 2. Başkan-Yaşar 
ÇETİNTAŞ, Kayseri Vali Yardımcısı 
Uğur ALADAĞ, Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürü Mehmet POSTACI, 
Kadastro Müdürleri, Kurum 
Yöneticileri, meslektaşlarımızın, 
üniversiteden bilim insanlarının, 
öğrencilerin ve Parti İl Temsilcilerinin 
katıldığı açılışla hizmete girmiştir. 

Öğrenci Temsilcileri Odası ve Eğitim 
Salonu da bulunan hizmet binası, 
Kayseri Vali Yardımcısı İbrahim 
YURDAKUL ve Odamız Genel 
Başkanı Ali Fahri ÖZTEN tarafından 
kesilen kurdeleyle açılışı yapılmıştır. 
Açılış kurdelesinin kesilmesinden 
sonra kokteyle geçilmiş ve kokteyl 
esnasında katılımcılar sohbetlerine 
devam emişlerdir. Açılış törenine 
katılamayanlar da kutlama mesajları 
göndermişlerdir. 

Kayseri Temsilciliğimizin kendi hizmet 
binasına sahip olmasını hizmette 
kurumsallaşma yönünde önemli 

bir adım olarak görmekte olup, 
temsilciliğimize yeni hizmet binasında 
başarılar diliyoruz. 

Hizmet Binasının açılışında emeği 
geçen, katkı ve destek veren başta 
İl Temsilciliğimiz olmak üzere, tüm 
arkadaşlara teşekkür ederiz.

“TMMOB Adana Kent Sorunları 
Sempozyumu” 9-10 Mayıs 2008 
Tarihlerinde Düzenlendi

Sekreteryası Adana TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından 
yürütülen, “TMMOB Adana Kent 
Sorunları Sempozyumu”, 9-10 Mayıs 
2008 tarihlerinde düzenlendi. 
Sempozyum kapsamında 10 oturum 
gerçekleştirildi. Oturumlarda 
Adana‘nın ulaşımından altyapısına, 
planlamadan, kentsel dönüşüm ve 
toplu konut yapımına, imar 
planlarından afet yönetimine ve alt 
yapıya kadar birçok sorun ele alındı.

Sempozyum kapsamında Odamız 
Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, 
kentsel dönüşüm içerikli oturumda, 
Odamız Adana Şube Başkanı Hasan 
ZENGİN altyapı, su havzaları ve 
tarımsal alanlar içerikli oturumda, 
oturum başkanlığı görevlerini 
yürüttüler.

Sempozyumda Odamız üyeleri, 
M.Özer İSKENDER, “Zağnos Vadisi 
Kentsel Dönüşüm Projesi” konulu 
bir sunum ve HKMO Adana Şube 
Başkanı Hasan ZENGİN “Coğrafi 
Bilgi Sistemleri” konulu sunum 
yaptılar. İki gün süren etkinliğe Genel 

Sayman Asiye Ülkü KUTLU, Adana 
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
Adana Şube İl-İlçe temsilcilerimiz ve 
üyelerimiz katıldılar.

KTÜ Öğrencileri Düzenlenen 
Teknik Gezi Kapsamında 
Odamızı Ziyaret Ettiler

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliğince, 3. sınıf 
öğrencilerinin katılımı ile 9-10 
Mayıs 2008 tarihlerinde düzenlenen 
teknik gezi kapsamında Odamız 
Genel Merkezi, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Harita Genel 
Komutanlığı ve Inta SpaceTurk 
firması ziyaret edilmiştir.

Odamız ziyaretleri kapsamında, 
genç mühendis adaylarına; Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
mesleki ve sosyal sorumlukları 
doğrultusunda, bilim ve teknolojinin 
öncülüğünde mesleğimiz ve yeni 
açılımların ifade edildiği, üye ve 
öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilen 
etkinliklerinin anlatıldığı, Odanın 
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kamu kurumu niteliğinde demokratik 
bir meslek örgütü olarak yasal 
mevzuat çerçevesinde yerine 
getirmekle hükümlü olduğu görev, 
sorumluluk ve yetkilerinin bildirildiği 
kısa bir film gösterimi ve sunum 
yapıldı. Film gösteriminin ardından 
verilen yemekte ve ziyaret süresince, 
HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Oda hakkında merak 
edilen teknik ve sosyal içerikli sorulara 
verdikleri cevaplarla mühendis 
adaylarını bilgilendirdiler.

DR. Haldun ÖZEN Toplantıları - 
4 "Kamu Ölçmeleri" Paneli

HKMO Ankara Şubesi tarafından Dr. 
Haldun ÖZEN anısına gerçekleştirilen 
anma etkinliklerinin dördüncüsü 
09.05.2008 Cuma günü Afyon 
Kocatepe Üniversitesinde  "Kamu 
Ölçmeleri" konulu panel adı 
altında  gerçekleştirildi.  Etkinliğe 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA , 
Jeodezi ve Fototgrametri Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Tamer BAYBURA, Öğretim Üyeleri, 
meslektaşlarımız, HKMO Genel 
Merkezinden Örgütlenme Sekreteri 
Ufuk Serdar İNCİ, Ankara Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri ve bölüm 
öğrencileri katıldı.

HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
adına Örgütlenme Sekreti Ufuk 
Serdar İNCİ açılış konuşmasında 
özetle; Odamızın kuruluşundan 
günümüze içinden geçtiği süreç ve  
Odamızın bu sürece bakışı hakkında 

genel görüşlerini sundu.

Meslek sorunlarımızın ülke 
sorunlarından ayrı tutulamayacağını 
belirten sayın İNCİ, son iki yıl 
içerisinde odamızın gerçekleştirdiği 
etkinlikleri özetle anlattı.

Kocaeli Üniversitesi I. Harita 
Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Kocaeli Üniversitesi Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü ile İstanbul Şubemiz, 23 
Mayıs 2008 tarihinde, bölüm 
öğrencilerinin, bölüm ve fakülte 
öğretim elemanlarının, Oda Genel 
Merkezimizin, konukların ve yerel 
basın temsilcilerinin katılımıyla 
"Kocaeli Üniversitesi I. Harita Günü" 
başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Etkinliğin açılış konuşmaları 
bölümünde; Bölüm Öğrenci Temsilcisi 
Gökçe Deniz KINAY, Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Haluk KONAK, İstanbul 
Şube Başkanı  Yrd. Doç. Dr. M. 
Tevfik ÖZLÜDEMİR ve Oda Genel 
Sekreterimiz Ertuğrul CANDAŞ söz 
aldılar.

Bölüm Öğrenci Temsilcisi Gökçe 
Deniz Kınay, bölüme ilişkin ilk 
izlenimlerini katılımcılarla paylaşarak; 
haritacıların, 5000 yıllık bir bilimin 
taşıyıcısı olduklarını ve bugün de 
bilimde kullanılan bütün mekansal 
verilerin sayısal ortamda işlenmesiyle 
çalışmalarını geliştiren, üreten 
mühendisler olduklarını dile getirdi. 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk 
KONAK yaptığı açılış konuşmasında; 
bölümün kurucu öğrencilerinin 

bölümün güvencesi ve kendilerinden 
sonra gelecek arkadaşlarının 
öncüleri olduğunu ve gerektiğinde 
sıralarını taşıyarak dersliklerini, 
gerektiğinde bilgisayarlarını taşıyarak 
laboratuvarlarını açtıklarını belirterek, 
bölüm öğrencilerinin uygarlık 
uzayında birer yıldız olduklarını dile 
getirdi. Istanbul Şube Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR 
konuşmasında; birlikte üretme ve 
paylaşma heyecanıyla düzenlenen bu 
etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini 
ileterek bu ve benzeri etkinliklerin 
sürdürüleceğine inandığını vurguladı.

Oda Genel Merkez Sekreterimiz 
Ertuğrul CANDAŞ, Odamızın 
eğitime bakışını özetleyerek, eğitimi 
tamamlanan bir unsur olarak 
değil yaşam boyu süren bir uğraş 
olarak gördüklerini, eğitimin her 
kademede parasız olmasını, eğitimde 
fırsat eşitliği yaratılmasından yana 
olduklarını, ezberci eğitimin karşısında 
olduklarını, öğretim üyelerinin 
eğitimle ilgili sıkıntıların yanında 
ekonomik ve sosyal sıkıntılarının 
çözüme kavuşturulmasından yana 
olduklarını, özerk-demokratik 
üniversiteler istediklerini ve 
üniversitelere bilimsel araştırmalar 
için ayrıca ve yeterince katkı 
sağlanması gerektiğini vurguladı. 
Ertuğrul CANDAŞ, konuşmasının 
devamında Genç Haritacılar Günleri 
ve İzmir Şube'nin yürütücülüğünde 
gerçekleştirilen Yaz Eğitim Kamplarını 
da eğitim sürecinin bir parçası 
olarak gördüklerini ve Odamızın 
olanakları ölçüsünde tüm öğrencileri 
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bu etkinliklere dahil etmek istediklerini 
dile getirdi. Ayrıca, TMMOB 
bünyesinde işsizlik sorunu olmayan tek 
meslek disiplininin Harita Mühendisliği 
olduğunu vurgulayan CANDAŞ, bu 
durumun sıkıntılarımızın olmadığı 
anlamına gelemeyeceğini, mesleki 
alanlardaki eksikliklerin giderilmesi 
ve üyelerimizin kendilerini bu yönde 
geliştirmesi durumunda meslek 
alanlarımızın geliştirilebileceğini 
söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş 
AYBERK de yaptığı açılış konuşmasında 
katılımcıları selamlayarak başarılı bir 
etkinlik olması yönündeki dileklerini 
paylaştı. Açılış konuşmalarının 
ardından bölüm öğrencilerinden 
oluşan müzik topluluğu tarafından 
bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. 
Dinletinin ardından ise, "Meslek 
Kültürümüze Katkı Koyanlar" başlıklı 
bir söyleşi gerçekleştirildi. Prof. Dr. 
Haluk KONAK‘ın yönlendiriciliğinde 
yapılan söyleşide, konuşmacılar Şair-
Yazar Ruşen HAKKI, Prof. Dr. Ahmet 
AKSOY ve Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK 
mesleki deneyimlerini ve yaşamlarında 
iz bırakan anılarını katılımcılarla 
paylaştı. Söyleşi, konuşmacılara 
katkılarından dolayı katılım 
belgelerinin verilmesiyle son buldu.
Söyleşiden sonra Kocaeli Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümü, Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ 
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan 
Algılama Laboratuvarının hizmete 
açılış töreni gerçekleştirildi.

Tapu Planları Tüzüğü 
Danıştay‘da Görüşüldü

4721 sayılı Medeni Kanununun 1003 
üncü Maddesi çerçevesinde Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nce 
hazırlanan “Tapu Planları Tüzüğü 
Taslağı” 02 Haziran 2008 tarihinde 
Danıştay 1. Daire Başkanlığ‘ında 
görüşülmeye başlanmıştır. Tapu 

Planları Tüzüğü hazırlık çalışmalarına 
Odamız oluşturduğu görüş ve raporu 
ile katkı vermiştir. Danıştay 1. Dairesi 
Başkanlığınca düzenlenen toplantılara 
Odamızda davet edilmiştir. Toplantıya 
TKGM, HKMO, Başbakanlık, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı 
temsilcileri katılmışlardır.

Tapu Planları Tüzüğü Taslağının 
hazırlanması aşamasında Tapu ve 
Kadastro ile yapılan görüşmelerde 
Odamız önerileri arasında yer alan söz 
konusu tüzük adının “Tapu Harita ve 
Planları Tüzüğü” şeklindeki değişiklik 
önerisi dile getirildi. Sunulan bu öneri 
ilgili mevzuatta yasal karşılığı olmadığı 
gerekçesiyle tüzük adının “Tapu 
Planları Tüzüğü” olarak kalması, 
tüzüğün amaç ve kapsam bölümünün 
ise yapılan önerileri kapsadığı ifade 
edilmiştir. 

Tüzük görüşmelerinin yapıldığı 
toplantılarda ; Harita ve Kadastro 
Mühendisliği‘ nin yetki ve sorumluluğu,  
gibi tanımların önemi vurgulanarak, 
tüzüğün daha da anlaşılır olması 
açısından bu tanımlara yer verilmesi 
üzerinde duruldu. 

Ayrıca Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları ile, Serbest 
Harita Mühendislik Müşavirlik 
Bürolarının görev ve sorumluluk 
alanlarına vurgu yapıldı. 

Hazırlanan tüzüğün bütün maddeleri 
tek tek incelenerek kurum ve 
kuruluşların görüşleri dikkate 
alınarak değerlendirildi. Odamız 
sürece hazırlıklı katılarak mesleğimiz 
yönünden olumlu adımların atılmasına 
katkı verdi.

Danıştay 1. Dairesince son şekli 
verilecek olan tüzük kısa sürede 
başbakanlığa gönderilecektir. Danıştay 
1. Dairesi başkanlığına yakın zamanda 
gündeme gelecek olan “Tarım 
Arazilerinin Korunması Kullanılması ve 
Toplulaştırmasına ilişkin Tüzüğü” ve 

“Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanuna İlişkin 
Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu 
Tüzüğü” ile ilgili çalışmalarda katılım 
istediğimizi bu süreci yakından takip 
ettiğimizi belirttik.

Ferdi Kaza Sigortası

Odamız tarafından üyelerimize 
sunulan “Ferdi Kaza Sigortası” hizmeti 
kapsamında; İzmir Foça’da mesleğini 
icra ettiği sırada yaşamını yitiren 3529 
sicil numaralı üyemiz İsmail ÜNVER’in 
kanuni mirasçılarına, vefat teminatı 
olan 15.000 ytl ödenmiştir. 

Mersin'den 11.04.2008 tarihinde arazi 
çalışması dönüşünde geçirdiği trafik 
kazası sonucunda yaralanan 2057 
sicil numaralı üyemiz Mehmet ÇINAR'a 
tedavi masrafı teminatı olarak 1.180.
YTL ödenmiştir.

Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi Mezuniyet Yemeği

13 Haziran 2008 Cuma günü HKMO 
Ankara Şubemiz ve Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümünün 
ortaklaşa düzenlediği mezuniyet 
yemeğine HKMO Genel Merkezi adına 
Mustafa ERDOĞAN, Dekan Yardımcısı 
Sayın Doç. Dr. Hakan KUTOĞLU, 
Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Şenol 
KUŞÇU, Öğretim üyeleri,  şube 
Başkanımız  Doç. Dr. Halil AKDENİZ, 
şube İkinci Başkanı Atakan SERT, 
Şube Yazmanı Burak KUKUL, Şube 
Saymanı Rabia SATIR, şube çalışanı 
Murat İŞBİLİROĞLU ve bölümümüzden 
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bu yıl mezun olan genç mühendis 
arkadaşlarımız katılmışlardır.

Mezuniyet yemeğinde Mustafa 
ERDOĞAN, şube başkanımız Halil 
AKDENİZ, dekan yardımcımız Şenol 
Hakan KUTOĞLU, bölüm başkanımız 
Şenol KUŞÇU birer konuşma 
yapmışlardır. 

Mustafa ERDOĞAN yaptığı 
konuşmada özetle;

Odamızın geleceği sizin elinizde, 
sizden beklentimiz ilişkilerinizin 
sağlam, düşüncelerinizin dürüst 
olması,çükü böyle bir ortamda 
birlikteliklerin dostluğa dönüşmesi 
çok daha kolay oluyor ve kurulan bu 
dostlukların yıkılmasını gerektirecek 
koşulların minimilize edilmesi olanaklı 
hale geliyor.

Yakınlarınızda oluşacak çirkinliklerin 
farkında olursanız onları güzelliklere 
çevirme şansınız artar, bunun için çok 
fazla uyanık olmanız gerekiyor.

Mesleğinizi Emperyalister ve 
sömürgenler yararına değil halkımızın 
hizmetine sunacağınıza olan inancımla 
sizlere aramıza hoş geldiniz diyorum...
şeklindeydi.

Genç mühendisler dört yılın verdiği 
yorgunluk ve üzüntüleri bu gecede 
üzerlerinden atmaya çalıştılar. Ancak 
yeni dönemde daha çok sorumluluk ve 
güçlüklerin kendilerini beklediklerinin 
bilinci içerisindeydiler.

Kentleşme Şurası İstişare 
Toplantısı Yapıldı

Kentleşme Şurası İstişare toplantısı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
bünyesinde 26 Haziran 2008 
Perşembe günü Müsteşar Sabri Özkan 
ERBAKAN başkanlığında gerçekleşti. 
TMMOB, TMMOB‘ye bağlı Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, 
Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları 
Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası ile Müsteşar 
Yardımcısı Mahmut KÜÇÜK, Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü 

Hami YILDIRIM ile Şura sekreteryası 
toplantıya katıldılar. 

Bakanlık tarafından yıl sonunda 
gerçekleştirilmesi planlanan Kentleşme 
Şurası‘nda; kurum ve kuruşlar, 
meslek odaları, bilim insanları, 
akademisyenler ve uzmanların geniş 
katılımıyla; geleceğe yönelik açılımlar 
ve saptamaların yapılmasının, çağdaş 
kentleşme adımlarının atılmasının 
ve daha önemlisi bugünü iyi tahlil 
ederek sorunların tespitinin, çözüm 
önerilerinin öne çıkarılmasının 
planlandığı ifade edildi. Bu kapsamda 
bilim insanları, akademisyenler, kamu 
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 
meslek odaları ile ayrı ayrı hazırlık 
toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Kentleşme ve planlama süreçlerinin 
masaya yatırılması hedeflenerek, 
planlı kentsel yapılanma için çeşitli 
komisyonlar oluşturulması kararıyla, 
kentsel sorunlara ve sorunların 
çözümüne odaklanılması planlanmıştır. 
Bu çerçevede oluşturulan "mekansal 
planlama sistemi ve kurumsal 
yapılanma; kentsel teknik altyapı ve 
ulaşım; kentsel dönüşüm, konut ve 
arsa politikaları, afetlere hazırlık ve 
kentsel risk yönetimi; doğal, kültürel, 
tarihi miras ve kentsel tasarım; iklim 
değişikliği, doğal kaynaklar, ekolojik 
denge, enerji verimliliği ve kentleşme; 
kentsel yoksulluk, göç, kır-kent ilişkisi 
ve sosyal politikalar; bölgesel eşitsizlik, 
yerel kalkınma ve rekabet edebilir 
kentler; kentlilik bilinci, kültür ve 
eğitim; yerel yönetimler, katılımcılık ve 
kentsel yönetim" başlıklı komisyonlara 
ve alt başlıklı konulara öneriler 
yapılması ve çalışmalara her alandan 
katılım sağlanması toplantıda olumlu 
görüldü.

Odamız Başkanı Ali Fahri ÖZTEN 
yaptığı değerlendirmede, yöneticilerin 
şimdiye kadar siyasi çıkar uğruna 
çarpık kentleşmeye göz yumduklarını 
ifade ederken; kentli nüfusun % 
70‘lere ulaştığı günümüz koşullarında 
bu sorunun daha yakıcı biçimde 

hissedildiğini vurguladı. ÖZTEN, 
çarpık kentleşmenin afetlerin etkisini 
arttırdığına ve afet yönetiminin 
planlama sürecinin ayrılmaz bir ayağı 
olduğuna dikkatleri çekti. ÖZTEN 
konuşmasında % 65-% 70 dolayında 
kaçak ve ruhsatsız yapılanmanın 
hakim olduğu çarpık kentleşme 
modelinin oluşumunda başta 
siyasi iktidarlar, yerel yöneticilerin 
ve mühendis ve mimarların 
sorumluluklarının bulunduğunu 
vurguladı. 

Özellikle 1980 sonrası uygulamaya 
konulan neoliberal politikalar 
sonucu üretim ekonomisinden 
uzaklaşılmasıyla; mera kanunu, yerel 
yönetimler kanunu gibi birçok alanda 
yapılan değişiklikler sonucunda 
ve özelleştirmeler aracılığıyla kent 
alanlarının ve kent topraklarının 
ticari değer olarak görülmeye 
başlandığını; toplumsal ve kamusal 
değerlendirmenin yok sayıldığını 
sözlerine ekledi. ÖZTEN gelişmiş 
ülkelerde 16. yüzyılda başlayan 
kentleşme olgusuyla ülkemizin çok 
daha geç bir tarihte karşılaştığını 
ancak hiçbir örnekleme alınmadığını; 
imar ve planlama, içmesuyu, 
kanalizasyon, ulaşım gibi altyapı 
hizmetlerinin çözülmediği gibi çarpık 
kentleşmenin önünün imar afları ile 
açıldığını dile getirdi.

Odamız, Şura Toplantısı‘nın kentsel 
hizmetlerin adil şekilde dağıtıldığı, 
sağlıklı ve güvenli kentleşmenin 
önünü açacak ve çarpık kentleşme ile 
yüzleşilecek bir zemin yaratmasına 
katkı sağlamak amacıyla, önümüzdeki 
süreçte komisyonlarda aktif olarak 
katılım sağlayacağını ve herkesin 
üzerine düşen görevi yapması 
gerektiğini ifade etti.

Bu amaçla; www.hkmo.org.tr 
adresinde söz konusu haberin ekinde 
sunulan, konu başlıklı ve alt başlıklı 
komisyon çalışma alanları hakkında 
görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
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BASINA VE KAMUOYUNA

İşçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 
olan 1 Mayıs başlangıcından bu güne mücadeleyi anlatan 
bir gün olmuştur. Kapitalist toplumsal formasyonda 
üretimin esas öznesi olan işçilerin hak ettiklerini alma 
mücadelesidir 1 Mayıs‘a anlam ve önemini veren.

Sanayi devrimi ile birlikte sayısal anlamda ivme kazanan 
işçi sınıfı, emekçiler, sermayenin devasa gücü karşısında 
1800‘lü yıllardan bu yana insanca yaşam mücadelesi 
vermektedir. Varoşlardaki olumsuz yaşamın yanında 
fabrikalardaki ağır çalışma koşulları, uzun çalışma 
saatleri, düşük ücretler, kadın ve çocuk emeğinin 
ucuz emek olarak görülmesi dönemin karakteristik 
özelliğini ortaya koymaktadır. Uzun ve ağır çalışma 
koşulları ve emeğin yok sayılmasına karşı yükselen 
tepkiler ve toplumun kendini savunmak için geliştirdiği 
ve daha sonra sosyal içeriğe kavuşan hareketler klasik 
liberalizmi geriletmeye başlamış ve çalışma yaşamının 
düzenlenmesini gündeme getirmiştir. 1866‘da İşgününün 
8 saate düşürülmesi için, Uluslararası İşçi Birliğinin 
dünya işçilerine çağrısı üzerine, 1886 yılı 1 Mayısı‘nda 
Amerikanın her köşesinde gerçekleştirilen iş bırakma 
eylemlerinde ve mitinglerde bir çok emekçi öldürüldü ve 

işten çıkarıldı. Bu olaylar üzerine 1889 yılında yapılan 
Uluslararası İşçi Kongresi‘nde alınan kararla 1 Mayıs İşçi 
sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 
olarak ilan edildi.

Ülkemizde 1 Mayıs‘ın tarihi 20.yüzyılın başlangıcına 
uzanmaktadır. 1906 yılında Cibali Tütün Fabrikasında 
işçiler 1 Mayıs‘ı kutlarken 1922 yılında işgal altındaki 
İstanbul‘da yapılan 1 Mayıs kutlamaları bağımsızlık 
mitinglerine dönüşmüştür. Ne yazık ki işçi sınıfından ve 
onun mücadele geleneğinden korkan siyasal iktidarlar 1 
Mayıs‘ı çok uzun yıllar yasaklamışladır. 1 Mayıs kitlesel 
bir miting olarak ilk kez Taksim Meydanı‘nda DİSK‘in 
öncülüğünde 1976‘da kutlandı. Onu izleyen 1 Mayıs‘ta 
dünya emekçilerinin kanlı tarihine bir sayfa daha eklenmiş 
oldu. 1 Mayıs 1977‘de, yüz binlerce kişinin katıldığı miting 
sonlarına doğru meydana hakim konumda bulunan 
sular idaresi duvarı üzerinden ve Intercontinental Otelin 
çatısından kitleye ateş açıldı. 34 kişinin yaşamını yitirdiği 
1977 tarih sayfalarına, işçi ve emekçilerin zihinlerine Kanlı 
1 Mayıs olarak yerleşti. 

1978 yılında yine yüz binlerin katılımı ile 1 Mayıs 
kutlamaları Taksim Meydanı‘nda gerçekleştirildi. 

YAŞASIN 1 MAYIS İŞÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, 

DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ

“Türkiye işçi sınıfına selâm! 
Selâm yaratana! 

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm! 
Bütün yemişler dallarınızdadır. 

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir, 
haklı günler, büyük günler, 

gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, 
ekmek, gül ve hürriyet günleri.”

Nazım Hikmet
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Bu mitingin en önemli 
istemi 1977 katliamını 
yaratanların bulunmasıydı. 
12 Eylül 1980 askeri 
darbesiyle demokrasinin 
rafa kaldırılması ile birlikte 
1993 yılına kadar alanlara 
inilemedi. 1995 yılı içerisinde 
sendikalar, demokratik kitle 
örgütleri ve meslek odalarının 
yer aldığı Demokrasi 
Platformu tarafından 
düzenlenen ortak mitingler 
ile 1 Mayıs etkinlikleri büyük 
kentlerimizde gerçekleştirildi. 
90‘larda tekrar canlanan 
toplumsal muhalefetin 
eşliğinde 1996‘daki 1 
Mayıs onbinlerin katılımıyla 
kutlandı.

2007‘de 1 Mayıs‘ı Taksim‘de 
kutlamak isteyen işçiler, 
emekçiler ve demokratik kitle 
kuruluşları Kanlı 1 Mayıs‘tan 30 yıl sonra bir kez daha 
yoğun bir şiddetle karşılaştılar. 2007 ile birlikte Taksim‘in 
işçi ve emekçilere de açılması gerektiği vurguları arttı.

1 Mayıs‘ın, özelleştirmelerin arttığı, onlarca kamu 
kuruluşunun özelleştirme ile tasfiye edildiği, özelleştirme 
adı altında emekçilerin işten çıkartıldığı, kamuya ait 
işletmelerin hızla içinin boşaltılıp peşkeş çekildiği, 
çalışanların sosyal haklarına, ücretlerine, yaşam alanlarına 
şiddetli bir saldırının söz konusu olduğu, emekçilerin 
insanlık dışı çalışma koşullarına mahkum edilmeye 
çalışıldığı bir dönemde kutlanacak olması bu günün önemi 
ve anlamını daha da derinleştirmektedir.

Ülkemizde Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni adı altında 
dayatılan neoliberal politikalar ve oluşturulan programlar 
sonucu AB, İMF, DTÖ ve Dünya Bankası çerçevesinde 
hayata geçirilen özelleştirmeler ile bir yandan ülkenin iç 
dinamikleri yok edilirken diğer yandan işçilerin kazanılmış 
sosyal haklarına en ağır darbeler vurulmaktadır. İşsiz 
sayısı 10 milyonu bulurken, enformel sektör genişlemekte; 
sigortasız ve iş güvencesiz çalışma neredeyse kural 
halini almakta ve asgari ücretler iyice erimektedir. 

Ülkemizde resmi verilere 
göre 10 milyon 655 bin kişi, 
sosyal güvencesiz, sigortasız 
çalışmaktadır. Bireyleri 
sosyal güvenlik haklarından 
mahrum bırakan politikaların 
yaygınlaştığı bir dönemde 
Sosyal Güvenlik Yasası 
(SSGSS) ile yeni bir saldırı 
daha başlamıştır. Reform 
adıyla uygulamaya konulan 
yasalarla sosyal güvenlik 
sistemi piyasalaştırmaya, 
emeklilik hayal haline 
getirilmeye çalışılmaktadır. 
Emekçiler adeta geleceksiz, 
güvencesiz bırakılmak 
istenilmektedir.

İşçiler, emekçiler bu saldırılara 
karşı artık dur demek üzere 
harekete geçmiştir. Ülkenin 
dört bir yanındaki işyeri 
ve fabrikalardan örgütlü 

mücadele haberleri gelmektedir. Sosyal sağlık hakkını 
gasp etmeye yönelmiş olan SSGSS yasasına karşı 
protestolarla birlikte emek kesiminde de canlanma hız 
kazanmaktadır. Bu protestolar sürecinde bir dayanışma 
ağı örülmüş ve örgütlü bir zeminde mücadelenin önemi 
kavranmıştır. Bugün parasız sağlık, parasız eğitim, iş ve 
sağlık güvencesi, diğer özlük ve sosyal hakların aranması 
için; sömürüye, savaşa, işgale, şovenizme, faşizme ve 
emperyalizme karşı 1 Mayıs alanları doldurulmalıdır.

Bu süreçlerden geçerken 1 Mayıs 2008 büyük bir coşkuyla 
karşılanacaktır. İnsanca yaşam, eşit, özgür, sömürüsüz, 
savaşsız, demokratik, çağdaş ve aydınlık bir yaşamı var 
etme mücadelesinde bütün emekçi ve işçilerle birlikte, 
Uluslararası İşçi Bayramı‘nda, 1 Mayıs alanlarında 
yerlerimizi alacağız.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 
dayanışmayı büyütmek, birlikte mücadeleyi yükseltmek 
üzere bizimle yürümek isteyenleri 1 Mayıs alanlarına 
çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs!

TMMOB 
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
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1 Mayıs 2008…

Yer İstanbul…

İstanbul‘a çevre illerden 4500 
çevik polisle takviye yapıldı…

Toplam 1700 gaz bombası 
kullanıldı…

Toplam 530 emekçi göz altına 
alındı…

Resmi rakamlara göre 36 
kişi gaz bombalarından, 
coplardan ve darbelerden 
dolayı yaralandı…

Taksim Meydanı bariyerlerle, 
polis ve jandarma kordonuyla 
sadece emekçilere değil, tüm 
halka kapatıldı...

İstanbul Valisi Muammer 
Güler polisi başarılı bulduğunu 
açıkladı…

Yer Roma, Moskova, Paris, 
Londra Atina…

Milyonlarca insan coşku içinde 
işçi ve emekçi bayramını 
kutladı…

Polis görevini yaptı: Eylemcileri 
olası saldırılardan korudu…

1 Mayıs 2008 hükümetin, yerel 
idarenin ve güvenlik güçlerinin ortak 
çabası sayesinde tarihe bir utanç 
tablosu olarak geçti. İstanbul devlet 
tarafından açık faşizm dönemlerini 
aratmayacak şekilde terörize 
edilmiş, Taksim ve Taksim‘e ulaşımı 
olan tüm kara, deniz ve raylı yollar 
bir bütün olarak ablukaya alınmış, 
diğer semtlerden alana gelmek 
için harekete geçen insanlar kendi 
bölgelerinde taciz ve saldırılara 
uğramışlardır. Polis açık bir şekilde 
şiddet kullanmış, savaş psikolojisi 
içinde binlerce emekçiyi düşmanı 
kabul ederek elindeki bütün 
silahlarla saldırmıştır. 

Emekçilere yönelik ilk saldırı saat 
06.30‘da DİSK Genel Merkezi 
önünde bina içindeki ve binaya 
ulaşmak isteyen emekçilere polisin 
boyalı su ve gaz bombası yoluyla 
müdahalesi ile gerçekleşti. Binanın 
içine dahi gaz bombası atarak, 
kastının ne olduğunu belli eden 
kolluk kuvvetleri, gün boyunca 
emekçilere saldırısına devam etti. 
Tüm Şişli‘yi göz yaşarması, burun 
tıkanması, burun ve boğazda şiddetli 
yanma, şuursuzluk, baş dönmesi 
ve nefes darlığı gibi ciddi etkilere 
sahip Spede-Heat CS gazına boğan 
“güvenlik!” güçleri, tüm bir şehre 
öfke kustu. Odamızın 7 üyesini 
de hiçbir gerekçe gösteremeden 

İstanbul Şubemizin hizmet binasının 
girişinde gözaltına alan polis, 
gecenin ilerleyen saatlerinde serbest 
bıraktılar. 

Hükümetin ve polisin tüm şiddetine 
rağmen yılmayan binlerce emekçi, 
tüm şehri Taksim Meydanına çevirdi. 
Gün boyunca “Yaşasın 1 Mayıs”, 
“Zafer Direnen Emekçinin Olacak!” 
sloganlarıyla tüm baskılara rağmen 
1 Mayıs‘ı Şişli, Pangaltı, Nişantaşı, 
Harbiye, Elmadağ, Dolapdere, 
Tarlabaşı, Cihangir, Gümüşsuyu, 
Beşiktaş, Dolmabahçe, Kuledibi ve 
birçok cadde ve sokakta kutladılar. 

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak, 
emekçilere uygulanan şiddeti 
kınıyor, bu şiddet olaylarından 
sorumlu bütün yetkilileri başta 
İstanbul Valisi Muammer Güler, ve 
İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin 
Cerrah‘ı istifaya çağırıyoruz. 

Dün caddeleri ve alanları “Yaşasın 1 
Mayıs!” şiarıyla dolduranları Taksim 
meydanına çıkamasalar da yılmayan 
ve bayramlarını sloganlarla 
kutlayanları, demokrasi, barış ve 
adalet temsilcilerini selamlıyor, 
“Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın İşçi ve 
Emekçilerin Bayramı!” diyoruz.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 

İŞÇİ BAYRAMINDA ŞİDDET UYGULAYAN YETKİLİLERİ 

İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUZ…
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Hükümetten IMF’ye Garanti: Özelleştirilmedik Yer 
Kalmayacak! 

Türkiye‘de 1980 sonrasında uygulamaya konulan neo-liberal politikalar, 
sosyal devletin tasfiyesini hedef almış, emekçilerin kazanılmış hakları ile 
birlikte, halka ait olan varlıkların da tasfiyesini hayata geçirmiştir. Uygulamayı 
işaret eden özelleştirme tanımı değerlerle yüklü bir kavramdır. Bu bağlamda, 
özelleştirmeler, kamu varlıklarının kaça satıldığı, kime gittiği gibi tartışmaların 
ötesinde yeni bir devlet yapısı, yeni bir toplum ve iktisadi yapının taşıyıcısıdır. 
Bu nedenle, özelleştirmeler, sonuçları ile incelendiğinde gerçek anlamını 
kazanmaktadır: “Halkın ve yaşam kaynaklarının sömürülmesi ve sömürünün 
sürdürülebilir hale getirilmesi için kamu varlıklarının aşama aşama 
satılması” Devletin yeni bir düzlemde büyük sermayenin lehine yeniden 
inşası, vatandaşlık, kamu hizmeti ve kamu yararı gibi kavramların da 
anlamlarında değişiklikler yaratmıştır. Gelinen noktada, devlet ticari şirkete 
dönüştürülmekte, kamu ve toplum yararı ilkesi ile değil, kar amaçlı çalışması 
öngörülmekte; vatandaşlık bağı müşteri ilişkilerine indirgenmekte, kamu 
hizmetlerinin uygulama alanı ise daraltılmaktadır. 

Uygulamaya konulan bu yapısal değişiklikler AB, IMF, DB, DTÖ…vb. 
kuruluşların dayatmaları ile hayata geçirilmektedir. Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ile yürütülmekte olan Stand-By düzenlemesi kapsamında 
yedinci gözden geçirmeye ilişkin niyet mektubu 28 Nisan 2008 tarihinde 
sunulmuştur. IMF ile olan ilişkinin tazelenmesi yönündeki bu adımla bir kez 
daha Türkiye‘de başta ekonomik olmak üzere sosyal ve siyasal yaşamın IMF 
direktifleri çerçevesinde şekillendirilmekte olduğunu görmekteyiz. Siyasal 
iktidarın büyük bir heyecanla haykırdığı “2008 özelleştirme yılı olacak” 
iddiası da bu Niyet Mektubu‘nun içeriğinde görülmektedir. 

Bu süreçte, niyet mektubundaki bazı noktalara bakmak yararlı olacaktır: 
“Yeni Politikalar” başlığı altında, “Mali sürdürülebilirliğe önemli katkıda 
bulunacak bir sosyal güvenlik reformu kabul edilmiştir (15. paragraf)” 
denilmektedir. Mali sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak denilen “reform” 
aslında sağlığı sosyal hak olmaktan çıkarıp metalaştırmaktadır. Aylık geliri, 
127 YTL‘ nin üzerinde olan herkesten, gelirine göre her ay için 64-431 lira 
arasında değişen miktarlarda sağlık sigortası primi alınacağı gibi, tedavi 
için başvuranlardan ayrıca kurumca belirlenecek miktarda katkı payı da 
alınacaktır. 

NİSAN 2008

IMF NİYET MEKTUBU

Hükümet Niyet Mektubunda 
“niyetinin” sermayeyi 
kollamak, halkı ise daha 
da yoksullaştırarak sermaye 
karşısında güçsüz bırakmak 
olduğunu açık bir dille ifade 
etmekten çekinmemiştir. 
Ekonomik bağımlılığın hızla 
artmasının siyasi ve diğer 
alanlarda da bağımlılığı 
beraberinde getirdiği 
gözden kaçırılmamalıdır. 

Kamu emekçilerinin 
ücretlerini düşürmek, 
emekçiyi işveren karşısında 
“sosyal güvencesiz” 
bırakmak, eğitim ve sağlığı 
hak olmaktan çıkararak 
metalaştırmak, köprü, 
otoyol, elektrik dağıtım 
ve üretimini özelleştirmek 
yoluyla sosyal devlet 
anlayışından çıkarak, 
halkı müşteri haline 
getirmeye çalışmak, kamu 
taşınmazlarını ve hazine 
arazilerini elden çıkarmak 
kabul edilemez.
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Verilecek sağlık hizmetlerinin süresini miktarını belirleme 
yetkisi kuruma verilerek sigortalıların sağlık hakkı kurum 
yönetiminin takdirine bırakılmaktadır. Sağlık hakkı, sadece 
belirli hizmetlerin karşılanması ile sınırlandırılabilecektir. 
Tedavi için gerekli olan yöntem ve hizmetlere ulaşmak 
parası olanların “hakkı” olacaktır. Sistemin bu şekilde 
tasarlanması ile özel sağlık sigortalarına yönelme teşvik 
edilecek, sosyal güvenlik kurumundan kaçış hızlanacaktır. 

Emeklilik yaşı 65‘e çıkarılarak, emeklilik için, “çalışarak 
ölmek” anlamına gelen 7200 işgünü prim ödenmesi 
zorunluluğu getirilerek, belirli süreli çalışanlar, sözleşmeli 
olarak çalışanlar mevsimlik işlerde çalışanlar, esnek 
çalışanlar, çalıştıkları sürece prim ödemelerine karşın 
emeklilik haklarını elde edemeyeceklerdir. Emekli 
aylıklarının hesaplanma yöntemi değiştirilerek, emekli 
maaşları, dörtte bir ila üçte bir arasında değişen oranlarda 
azalacaktır. 

Emeklilerin ulusal gelir artışından pay almaları 
önlendiğinden, bugün geçinmeye yetmeyen aylıklar sefalet 
ücretine dönüşecektir. Kamu görevlilerinin prim yükü 
artırılarak ücretleri düşecektir. Kapsam dışında bıraktığı 
kesimler nedeniyle, sosyal sigortalar toplumun tümü için 
güvence sağlamayacaktır. Açıktır ki, SSGSS reform değil, 
devletin vatandaşların hakkını ihlal etmesidir. 

Niyet mektubunda “Kamu Maliyesi” başlığı altında 
İstihdam paketi övülerek “İstihdam düzeyinin düşük 
kalmasına ve kayıtdışılığın artmasına neden olan ve 
sonuçta, büyümeye sekte vuran işgücü piyasası katılıkları 
ve istihdam üzerindeki mali yüklerin azaltılması için 
kapsamlı bir reform paketi hazırlanmış olup, paketin yakın 
gelecekte hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu 
reform paketi: (i) özel sektörün tâbî olduğu özel istihdam 
ve ruhsat yükümlülüklerinin yumuşatılması da dahil olmak 
üzere, mali olmayan yükleri azaltmakta, (ii) aktif işgücü 
piyasası programlarını genişletmekte, (iii) geçici istihdam 
üzerindeki kısıtlamaları hafifletmekte ve (iv) işverenlerin 
sosyal güvenlik katkı paylarının 5 puan azaltılmasının 
yanında, gençlerin istihdamına yönelik ilave teşvikler 
getirmektedir.” denmektedir. 

İşçilerin kazanılmış haklarından olan ve işverenin 
işçileri işten çıkarması önünde önemli bir güvence 
olan kıdem tazminatının kaldırılması, 18-29 yaş arası 
genç işçi çalıştıran işverene prim teşviği getirilmesi, 

kurum ve şirketlerin özel sağlık kuruluşları ile sözleşme 
imzalamasının önü açılarak işyeri hekimi uygulamasının 
sonunun gelmesi birer marifet gibi sunulmaktadır. Oysa 
programda işverenin yükü azaltılırken, emekçilerin 
serbest piyasa koşullarında daha da yoksullaştırılması ve 
yalnızlaştırılması öngörülmektedir. 

“Yapısal Kamu Maliyesi Reformları” başlığı altında 
maddelenen “Esnekliği artırmak, performansı teşvik 
etmek ve beşeri sermaye birikimine daha fazla öncelik 
vermek suretiyle kamu hizmetlerinde verimliliği artıracak; 
maaş düzenlemelerine yönelik mevcut yasal çerçeveyi 
birleştirmek suretiyle benzer işe farklı ücret uygulamasının 
önüne geçecek; istihdamın ve ücret politikalarındaki 
değişikliklerin daha etkin bir biçimde izlenmesi yoluyla 
personel harcamalarının toplam kamu harcamaları 
içerisindeki payını azaltacak bir kamu personel reformunu 
gerçekleştirme konusundaki kararlılığımız sürmektedir” 
taahhüdüyle de kamu çalışanlarının, maaşları azaltılacak, 
iş güvenlikleri ve gelecekleri rahatça “tehdit edilecek” 
hale gelecektir. 4 kişilik ailenin açlık sınırının 696 YTL, 
yoksulluk sınırının ise 2.269 YTL olduğu ülkemizde, devlet 
memurları da özel sektör zihniyetiyle zaten mevcut olan 
yoksulluklarına bir de açlık tehlikesini ekleyeceklerdir. 

Niyet mektubunda, TÜSİAD ve Merkez Bankası‘nın yapmış 
olduğu araştırmadaki verilere göre açlık sınırının altında 
yaşayanların oranının % 2‘lerde, yoksulluk sınırı altında 
yaşayanların oranının %26 ve gerçek işsizlik oranının %20 
olduğu ve açlık sınırının gitgide yükseldiği ekonomimizin 
gidişatı; tüm bunlara ve artan enflasyon oranına rağmen 
iyi olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme çok 
açık biçimde ekonomiyi yönetenlerin halkın yaşam 
koşullarını ve ülke ekonomisinin bağımlı konumunu dert 
edinmediklerini, sermayenin gücünü arttırmasının halkın 
sağlığı ve refahından önce geldiğini anlatmaktadır. 

“2008 yılına ilişkin Makroekonomik Çerçeve” başlığı 
altında “2008 yılında doğrudan yabancı yatırımların, 
devam eden birleşme ve satın alma faaliyetleri ile yeniden 
canlanan özelleştirme uygulamalarının desteğiyle, cari 

…İnsan olan vatanını satar mı? 
Suyun içip ekmeğini yediniz. 
Dünyada vatandan aziz şey var mı? 
Beyler bu vatana nasıl kıydınız? 

Nazım Hikmet
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işlemler açığının dörtte birinden fazlasını finanse etmesi 
beklenmektedir” iadesine yer verilmektedir.

İstanbul Boğazı‘nda 57 500 m2 lik Sevda tepesinin 
Suudi Kralına satışı, Ofer-Kutman‘ın çeşitli yerlerden 
değişik adlar altında taşınmaz satın alması, İETT garajı ve 
Galataport Projesi gibi örnekler yüceltilmektedir.

Devletin mülksüzleştirilmesi ile mülkiyetin yerli yabancı • 
sermayedarlar elinde toplanması sonucunda mülkiyetin 
belli ellerde merkezileşmesi, tekelleşmesine ve kamusal 
alanların halka kapatılması, 

Gayrimenkul piyasasını düzenlemek için elinde • 
olan kaynakları devretmesi ile düzenleyici rolünün 
tasfiye edilmesi, bu nedenle piyasanın vahşileşmesi 
durumunda bir kontrol mekanizmasının ortadan 
kalkması, 

Kentleşmenin altgelir grubunun barınmasını • 
sağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesinde kamuya 
ait alanlardan yararlanılması imkanının ortadan 
kalkması bir marifet gibi sunulmaktadır. 

Niyet mektubunda 2008-2010 dönemi özelleştirme 
uygulamalarında halka arz yöntemine öncelik verileceği 
iddiası sermaye mantığının ve neo-liberal hegemonyanın 
topluma benimsetilmesi ve meşruluğunun sağlanması 
yönünde bir adım olarak kurgulanmıştır. Bu kurguda, 
önce Telekom‘un %15‘lik hissesi halka arz edilmiş, % 
70‘i yabancılara satılmıştır. Önümüzdeki 2 yılda da önce 
kamuya ait elektrik dağıtım şirketlerinin, ardından elektrik 
üretim şirketlerinin özelleştirilmesi süreci başlayacaktır. 

Açıktır ki, hükümet tüm bu özelleştirme politikalarıyla, 
devleti kamudan tamamen çekilmeye ve vatandaşlarının 
temel ihtiyaçlarını sermayenin insafına bırakmaya 
çalışmaktadır. Sosyal devlet anlayışı, hizmetin geniş 
bir halk kesimine ulaştırılmasına odaklanmakta 
iken, bu anlayıştan uzaklaşılarak devletin şirket 
zihniyetiyle yönetildiğini ve kamu hizmetlerinin birer 
birer özelleştirildiğini görmekteyiz. Devlet yatırım ve 
işletme faaliyetlerinden çekilmekte, bu alan kar hırslı, 
ticari şirketlere bırakılmaktadır. Bu nedenle, hizmetten 
yararlanan kesimin yayıldığı alan artık amaç değildir, 
özel sektörde asıl olan kar mantığıdır. Sermayenin 
karını arttırmak içinse neo-liberal politikaların takipçisi 
hükümetler tarafından 1980 yılından bu yana, yapılan 
özelleştirmeler ile, fabrikalar, madenler, araziler, tarlalar, 

limanlar, bankalar, hastaneler, TÜPRAŞ, Telekom, 
Petkim…vb gibi ülkenin devasa kurumları teker teker elden 
çıkarılarak, eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye, 
tarıma ve sosyal güvenliğe kadar tüm alanlar kar amaçla 
yabancı sermaye ve yerli işbirlikçilerine devredilmektedir. 
Bugüne dek yapılan özelleştirmelerde, özelleştirmeden 
önce varlıklara yapılan iyileştirme harcamaları neredeyse 
satış fiyatlarına denk gelmektedir. Ayrıca son beş ylda 
satışı yapılan gayrimenkullardan 10 milyar dolar elde 
edildiği ifade edilmektedir. 

Bu zihniyetle yola çıkan hükümet, önümüzdeki dönemde 
de hızını kesmeden her alanda; otoyollardan köprülere, 
barajlara ve suya; tarım alanlarından, 2B arazileri, kıyı 
alanları ve kamu arazilerinden enerjiye ve fabrikalara 
kadar özelleştirme sürecini devam ettireceğini niyet 
mektubunda ifade etmektedir. Bunun için, Tapu Kanunu, 
Turizmi Teşvik Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu, Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı. 5148 sayılı 
Özelleştirme Kanunu, Milletlerarası Tahkim Kanunu…vb 
yasalar çıkartılmakta ve değiştirilmektedir. 

Özetle, hükümet Niyet Mektubunda “niyetinin” sermayeyi 
kollamak, halkı ise daha da yoksullaştırarak sermaye 
karşısında güçsüz bırakmak olduğunu açık bir dille 
ifade etmekten çekinmemiştir. Ekonomik bağımlılığın 
hızla artmasının siyasi ve diğer alanlarda da bağımlılığı 
beraberinde getirdiği gözden kaçırılmamalıdır. 

Kamu emekçilerinin ücretlerini düşürmek, emekçiyi işveren 
karşısında “sosyal güvencesiz” bırakmak, eğitim ve sağlığı 
hak olmaktan çıkararak metalaştırmak, köprü, otoyol, 
elektrik dağıtım ve üretimini özelleştirmek yoluyla sosyal 
devlet anlayışından çıkarak, halkı müşteri haline getirmeye 
çalışmak, kamu taşınmazlarını ve hazine arazilerini elden 
çıkarmak kabul edilemez.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, 

Sermayeye “söz verilen” özelleştirmelerin bir an önce • 
durdurulması, 

Hükümetin sermayeye değil, halka hizmet etmesi, • 

Çalışanların, çarkta birer dişli değil, insan olduklarının • 
anımsanması

Gerektiğini bir kez daha dile getirmek istiyoruz. 
TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
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Anayasa Mahkemesi tarafından sürekli iptal edilen 
yabancılara toprak satışıyla ilgili yasa maddesi yeniden 
meclis gündemine geldi

1924‘TEN 2008‘E  YABANCILARA TOPRAK 
SATIŞI

Anayasa Mahkemesi, 29.12.2005 tarihli 5444 
sayılı kanun ile Tapu Kanununun değiştirilen 35 inci 
maddesinin; “... Yabancı gerçek kişilerin edinebilecekleri 
taşınmaz yüzölçümü miktarını ikibuçuk hektardan otuz 
hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” 
ve “..yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında 
edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne 
göre binde beşi geçmemek üzere oranını belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir…” hükümlerinin iptaline karar 
vermiş, iptal kararı 16.01.2008 tarihinde Resmi Gazete‘de 
yayınlanarak yürürlüğe girmişti. 

Yabancılara taşınmaz satışı konusunda Anayasa 
Mahkemesi‘nin iptal kararı dikkate alınarak hazırlandığı 
iddia edilen Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, TBMM Adalet komisyonundan 1 Mayıs 
2008‘de geçti.

Yasa Tasarısıyla beraber; 

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip 
ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, sit, 
inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken 
alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği 
nedeniyle korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik 
yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından 

taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hak 
edinemeyecekleri alanları, ilgili kurum ve kuruluşlarının 
tescile esas koordinatlı harita ve planları içeren teklifi 
üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır.

Teklif ile yabancı uyruklu gerçek kişilerin merkez ilçe ve 
ilçeler bazında uygulama imar planı ve mevzi imar plan 
sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümünün 
yüzde onuna kadar kısmında taşınmaz ile bağımsız 
ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hak edinebilmelerinin 
sağlanması öngörülmektedir. 

Konuya bütüncül açıdan bakıldığında konunun sade bir 
yasa düzenlemesi olmadığını biliyoruz. Bundan dolayı 
yabancılara toprak satışı konusunda 1954 ten 2008 e 
elli dört yılda nasıl bir sürecin işletildiğine bakılmasının 
gerekliliğine inanıyoruz.

Lozan Antlaşmasından 8 ay sonra, 1924 yılında çıkartılan 
442 sayılı Köy Kanununda “..Türkiye Cumhuriyeti 
tabiiyetinde bulunmayan gerek kişiler, gerek kişilik 
hükmünde olan cemiyet ve şirketlerin nüfusu 2 bin den 
aşağı yurt olarak tanımlanan köylerde arazi ve emlak 
almaları yasaklanmıştır..”. Cumhuriyetin ilanından bir yıl 
sonra bu yasal düzenlemeyle nüfusu 10 milyon civarında 
olan Türkiye‘de yabancıların taşınmaz ediniminde ilk kez 
getirilen karşılıklılık ilkesi dahil büyük ölçüde sınırlamaya 
gidildiğini görüyoruz. 

Karşılıklılık ilkesi, Anayasa Mahkemesinin tanımında, 
“bir yabancının Türkiye‘de bir haktan yararlanabilmesi, 

YABANCILARA TOPRAK 

SATIŞINDA YENİ YOLLAR: 

TAPU KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YASA 

TASARISI YENİDEN 

MECLİS GÜNDEMİNDE
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Türkiye vatandaşlarının da o yabancının ülkesinde aynı 
tür ve nitelikte olan haklardan yararlandırılmasına bağlı 
olması”nı ifade etmektedir (Anayasa Mahkemesi, 2005/14 
Sayılı Kararı). Türkiye ile 88 ülke arasında karşılıklılık ilkesi 
bulunmaktadır.

Diğer yandan 1934 yılında çıkartılan 2644 sayılı Tapu 
Kanunu ile, karşılıklılık olmak ve kanunlarda konulmuş 
kısıtlamalara uymak koşulu ile yabancı gerçek kişilere 
taşınmaz edinimi konusunda yeni bir yasal düzenlemeye 
gidilmiştir.

1924 ten 1984 yılına kadar yabancıların mülk ediniminde 
yasalarda belirtilen çerçevede yılda ortalama 250 konut 
düzeyinde satış yapıldığı kayıtlara geçmekteydi.

1984 ve 1986 yıllarında Özal Hükümeti tarafından 
Tapu Kanunu ve Köy Kanununda yapılan değişiklikler 
ile, karşılıklılık ilkesi aranmadan İstanbul Boğaz‘ında 57 
bin m2 lik Sevda Tepesi Araplara satılmıştır. Anayasa 
Mahkemesi bu kanunlarda yapılan değişiklikleri iptal 
etmiştir.

Yabancıların mülk edinimi 2003 yıllarında yeniden 
gündeme gelmiş, Köy Kanunu ve Tapu Kanununda tekrar 
değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikleri gerekçesi bu kez 
23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı‘nda açık bir şekilde görülmektedir. “AB 
Müktesebatının Üstlenilmesine Dair Ulusal Program”da 
Sermayenin Serbest Dolaşımı başlıklı 4 üncü maddesinde 
“..Türkiye‘deki bütün sektörlerde AB menşeli yatırımların 
önündeki bütün kısıtlamaların kaldırılması, AB vatandaşları 
ve tüzel kişilerin gayrimenkul ediniminin önündeki bütün 
kısıtlamaların kaldırılması...” hükümlerine bu kararda yer 
verilmiştir. 

2003 yılından itibaren Köy Kanunu, Tapu Kanunu, 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Turizmi Teşvik 
Kanunu ve Endüstri Bölgeleri Kanunu gibi bir çok yasada 
yabancıların taşınmaz edinimi önündeki kısıtlamalar teker 
teker kaldırılmaktadır.

Anayasa Mahkemesi belirtilen yasalarda yabancıların 
taşınmaz edinimi yönündeki kısıtlamaların kaldırılmasına 
ilişkin değişiklikleri Anayasa‘ya aykırı bularak iptal 
etmektedir. Siyasal İktidarlar ise Anayasa mahkemesinin 
iptal gerekçelerinin ruhuna aykırı ancak şekil yönünden 
uyumlu görülebilecek fakat daha da olumsuz yönde olmak 

üzere kanunlarda değişikliklere hız kesmeden devam 
etmektedir.

Tapu Kanununda, Turizmi Teşvik Kanunu‘nda bu 
yönde değişiklikler ivedi olarak TBMM nin gündemine 
getirilmektedir.

Yabancılara Toprak Satışında İstatistiki 
Veriler

İstatistiklere bakıldığı zaman 2000 yılından sonra 
yabancıların taşınmaz edinimindeki yıllık satış oranı 4 bini 
bulmaktadır. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 2003-
2007 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde yabancıların 
Türkiye‘de aldıkları gayrimenkullerin toplamı 10 milyar 
dolar değerine ulaşmıştır. Özetle, verilerden alınan 
bilgilere göre 10 milyar dolar değerinde taşınmaz 
sattığımız görülmektedir. Toprak satışından elde edilen 
gelir ile bütçe açığı kapatılmaya çalışılmaktadır. 

2007 yılı sonu itibariyle 71 bin civarında yabancı kişiye 
60.000 adet arsa, arazi ve bağımsız bölüm olmak üzere 
toplam 36 milyon m2 taşınmaz satıldığını görmekteyiz. 

Taşınmaz edinimindeki ilk on sırayı ve en çok taşınmaz 
edinilen beş ili aşağıda veriyoruz

SIRA İL KİŞİ SAYISI

1 Antalya 24.282

2 Muğla 11.638

3 İstanbul 8.526

4 Aydın 6.995

5 Bursa 5.291

Almanya 15.319

İngiltere 12.962

Yunanistan * 10.094

İrlanda 3.182

Danimarka 3.101

Hollanda 2.950

Avusturya 1.978

Norveç 1.866

Belçika 895

A.B.D. 833
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Türkiye‘de taşınmaz edinen yabancı uyrukluların sayılarına 
göre dağılımında ilk beş sırada yer alan ülkelere 
bakıldığında, karşılıklılık ilkesinin fiilen uygulanamadığı 
görülmektedir. Yabancı uyrukluların taşınmaz ediniminde 
ilk sıralarda olan Yunanistan, kendi ülkesinde adalarda 
ve sınıra yakın topraklarda mülk ve toprak satışını 
yasaklamıştır. Avusturya‘da da mülk ve toprak satışı 
sadece AB üyesi ülke vatandaşlarına yapılabilmektedir. 
İngiltere‘de ise taşınmaz mülkiyeti kraliyete ait olup, 
taşınmazın sadece kullanım hakkı verilmektedir.

Türkiye de Ticaret kanununa göre kurulan yabancı 
sermayeli şirketler ile yabancı şirketlerin edindikleri 
taşınmaz sayısı hakkında bilgi almak, tapu kayıtlarında 
yalnızca şirket adının yazılı olması nedeni ile mümkün 
olmamaktadır. Yabancı yatırımcıların Türk Ticaret 
Yasasına göre satın aldıkları Türk şirketi el değiştirse 
de (ticaret sicilinde) malik oldukları taşınmazların tapu 
kayıtlarında herhangi bir belirtme yapılması da söz konusu 
değildir.

Yukarıda verilen bilgiler tamamı gerçek kişilere yani 
şahıslara ait bilgilerdir. Bu bilgiler Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünde tutulmaktadır. Ancak gerek Tapu 
Kanununda ve gerekse Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ve Özelleştirme Kanunu 
kapsamında olsun diğer özel kanunlar çerçevesinde Tüzel 
Kişiliği olan yabancı şirketlere yapılan taşınmaz satışı 
konusunda elimizde bilgiler olmayıp, hiçbir kurum bu 
yönde bir sicil tutmamaktadır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde 
Türkiye‘de kurulan şirket sayısı 18.308 olup, bu 
şirketlerden 3 bine yakını gayrimenkul alım satım üzerine 
kurulmuştur.

Diğer taraftan Turizmi Teşvik Kanunu ile mera ve orman 
alanlarında binlerce dönüm arazi golf sahalarından 
turistik tesislere değin kullanılmak üzere yabancılara tahsis 
edilmektedir.

Gerek 29 aralık 2005 tarihli 5444 sayılı Kanun ve gerekse 
yeni düzenlenen taslak kanun ile Tapu Kanununda yapılan 
ve yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildiğinde;

Osmanlı Devletinde borçlara karşılık gösterilen ülke 
topraklarının yabancılara satışının, Osmanlı Devleti‘nin 

parçalanmasının ve Anadolu‘nun sömürgeleşmesinin 
nedenlerinden biri olduğu unutulmamalıdır.

1934 yılında 1984 yılına kadar yürürlükte kalan yasal 
düzenlemelerin 1984 yılından sonra neden ısrarla 
değiştirilmeye çalışıldığı sorusunun yanıtı, neo-liberal 
politikalarda aranmalıdır. Yabancılara toprak satışı, 
1984‘de başlayan küresel dünyaya eklemlenme hedefi 
doğrultusunda küresel çok uluslu şirketlerin yürütme 
organı olan uluslararası kredi kuruluşlarının ürettiği neo-
liberal politikalarla gündeme getirilmektedir.

Dış borca karşılık, geleceğini ipotek altına alan Türkiye, 
topraklarını da diğer kıt doğal kaynakları gibi ticari bir mal 
haline getirerek Hazineye kaynak yaratma telaşı içerisinde 
çok uluslu şirketlerin kullanımına açmamalıdır.

Yabancılara toprak satışı ile ilgili düzenlemeler, Dünya 
Bankası Borç Antlaşmaları, IMF Niyet Mektupları ve 
Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgelerinde borç karşılığı 
gösterilen ön koşullar olarak önümüze çıkmaktadır. 
Yabancılara toprak satışı, salt mülkiyet sorunu Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu, Endüstri Bölgeleri Kanunu, 
Turizmi Teşvik Kanunu, Özelleştirme Kanunu, Petrol 
Kanunu, Maden Kanunu, Orman, Hazine ve 2B 
arazilerindeki düzenlemelerle birlikte değerlendirilmelidir.

Neo-liberalizmin hayata geçirilmesinde sürece bütünsellik 
içerisinde bakıldığında; ülkemizde yaşanan, stratejik 
öneme sahip devasa kurumların (Petkim, Tüpraş, 
Seydişehir Aluminyum, Tekel, Telekom), madenlerin, 
limanların, elektrik ve suyun özelleştirilmesi ile birlikte 
enerjiden haberleşmeye, tarımdan sanayiye kadar tüm 
alanlarda yapısal değişiklik sürecinde, bu alanlardan 
devletin çekilmesi mülkiyet kavramını ve özelinde toprağın 
satışını da öne çıkarmaktadır.

Toprağın ele geçirilmesinin, siyasi ve kültürel bağımsızlığın 
da elden çıkarılması anlamına geldiği gözden 
kaçırılmamalıdır.

Görüş Ve Öneriler

Kıt bir doğal kaynak ve toplumsal bir değer olan toprak 
ticari bir meta olarak görülemez.

Toprak yönetiminde uzun dönemli, bütüncül politikalar 
zaman kaybedilmeden oluşturulmalıdır.
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Karşılıklılık ilkesinin hem hukuken hem de fiilen 
uygulanabilirliği sağlanmalıdır.

Tapu kayıtlarında geçen yerli ve yabancı şirketlerin Sanayi 
Bakanlığı verileri ile ilişkilendirilerek yabancı uyruklu 
gerçek kişilerin hisse oranları ve taşınmaza ortaklığı net 
olarak belirtilmeli ve yıllık takibi yapılmalıdır.

Yabancılara taşınmaz satışı şeffaf, uygulanabilir kayıtlarla 
takip edilmeli, Taşınmaz bilgi sistemi ve arazi yönetimi 
ve çok amaçlı çağdaş kadastro bilgi sistemi ivedilikle 
kurulmalıdır.

İmar sahası içerisinde yer alan ve öncelikli korunması 
gereken, tarım arazileri, su havzaları, orman ve 2B 
alanları, kıyı alanları, doğal sit vb. alanlar ile, İmar Planı 
Uygulamasında Düzenleme Ortaklık Payı çerçevesinde 
%40 oranına kadar tutulan ve kamusal alan olarak 
tahsis edilen yol, park, otopark, yeşil alan, eğitim ve 
sağlık yerleri, ibadet yerleri vb. alanlar imar planı 
yüzölçümünden düşüldükten sonra kalan konut ve ticari 
alanlar üzerinde %10 uygulaması yapılmalıdır. 

İmar planı sınırı içerisinde kalan alan üzerinden %10 
uygulaması yapılması halinde bu oran konut ve ticaret 
alanları üzerinden %30-50 seviyesine denk gelmektedir. 
Bu orana demografik yapı dahil oldukça sakıncalı bir 
durum ortaya çıkacaktır. 

Örneğin, Trabzon ili merkez ilçenin imar planı alanı 
3063 hektardır. (30.630 dönüm). Ancak, imar planının 
sadece 1300 hektarı (13.000 dönüm) konut ve ticaret 
alanıdır. Diğer alanlar kamuya ait yeşil alan, yol, otopark, 
eğitim alanı, tarım alanı vb... alanları içermektedir. Eğer 
yasa teklifinde yer aldığı üzere imar planının yüz ölçümü 
üzerinden %10‘u alındığında 306 hektar (3.060 dönüm) 
yapmaktadır. Halbuki yasa yabancılara konut ve işyeri 
amaçlı satışa olanak vermektedir (karşılıklılık ilkesi de 
bu çerçevededir). Alınması gereken, %10 oranı, imar 
planı yüzölçümü üzerinden değil, konut ve ticaret alanı 
üzerinden olmalıdır. Dolayısıyla, Trabzon için bu oran 
konut ve ticari alan üzerinden yapılması durumunda 130 
hektar (1300 dönüm) olmaktadır. Ancak teklife göre, tüm 
imar alanı üzerinden yapıldığında 306 hektara (3060 
dönüm) denk gelmekte, bu miktar da konut ve ticaret 
alanlarının % 30‘u düzeyindedir. 

Diğer bir örnek, Muğla ili merkez ilçenin imar planı 
alanı 3.965 hektardır(39.650 Dönüm). Ancak, imar 
planının sadece 639 hektarı (6.390 dönüm) konut ve 
ticaret alanıdır. Diğer alanlar kamuya ait yeşil alan, yol, 
park, otopark, eğitim ve sağlık alanı, maden rezerv alanı 
,orman, fuar+rekreasyon, askeri tesisi vb... alanları 
içermektedir. Eğer yasa teklifinde yer aldığı üzere imar 
planının yüz ölçümü üzerinden %10‘u alındığında 397 
hektar yapmaktadır. Halbuki yasa yabancılara konut ve 
işyeri amaçlı satışa olanak vermektedir (karşılıklılık ilkesi 
de bu çerçevededir). Alınması gereken, %10 oranı, imar 
planı yüzölçümü üzerinden değil, konut ve ticaret alanı 
üzerinden olmalıdır. Ancak yasa teklifine göre, tüm imar 
alanı üzerinden yapıldığında alan büyüklüğü 396 hektara 
denk gelmekte, bu miktar da konut ve ticaret alanlarının 
% 63‘ü düzeyindedir. Özetle konut ve yerleşim alanının 
%63 nün yabancılara satılabileceği anlamı çıkmaktadır. Bu 
oran karşılıklılık ilkesi olan hiçbir ülkede yer bulmayan bir 
yaklaşımdır.

Mevcut yasada ve yasa tasarısında yabancı tüzel kişilere 
toprak satışına herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

Ülkemiz topraklarında korunması gerekli hassas alanlara 
ve kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından stratejik 
yerlere ait haritalar yapılmadan, arazi yönetimi planları 
oluşturulmadan ve taşınmaz bilgi sistemi kurulmadan, 
bu bölgeler ile ilgili tespitler yapılmadan satışın 
yapılmasındaki telaş anlamlı görülmemektedir. 

Cumhuriyet döneminde toprak paylaşımında adaletsizliğin 
giderilmesi için yapılan toprak reformu, toprak ve tarım 
reformu, arazi düzenlemesi ile kırsal refahın arttırılması 
yoluna gidilmişken, yabancıların mülk ediniminin önünün 
açılması ile topraklarımızda yeni “feodal senyör”e davetiye 
çıkarılmaktadır. 

Enerji koridoru olarak adlandırılan, Orta Doğu ve Avrupa 
gibi iki önemli bölgeyi birleştiren, jeopolitik öneme 
sahip Türkiye‘de yabancılara toprak satışının, uzun 
dönemli bütüncül bir toprak politikası üretilmeden hayata 
geçirilmesi hatalıdır. Sadece bugün için değil, gelecek için 
de önemli sakıncalar doğuracak, gelecek nesillere büyük 
sorunlar yaratabilecektir.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
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Metin MÜNİR‘in 23 05 2008 tarihinde kaleme aldığı “AKP 

neden Kamu İhale Yasası‘nı elli defa değiştirdi?” yazısı 

üzerine kendisine gönderdiğimiz cevaba 30 Mayıs 2008 

tarihinde köşesinde yer verdi. 

Yazısının sonuna “Geçen hafta yazdığım, “AKP, ihale 

yasasında elliden fazla değişiklik yaptı ve buna kimse 

itiraz etmedi” konulu yazılarıma Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası “Biz ettik” diye itiraz etti. Mektuplarını 

bugün milliyet.com.tr’de çıkan yazımın altında 

bulabilirsiniz. Beni ikna edemediler, belki sizi ederler.” 

notunu ekleyen Sayın Münir‘e Odamız tarafından yapılan 

açıklamayı aşağıda yayınlıyoruz.

“Sayın Münir, 23 Mayıs 2008 tarihinde Milliyet‘teki 

köşenizde yer verdiğiniz Kamu İhale Kanunu üzerine 

yazdıklarınıza cevaben bu yazıyı kaleme alma gerekliliği 

duyuyoruz. “AKP neden Kamu İhale Yasası‘nı elli 

defa değiştirdi?” başlıklı yazınızda tekrar gündeme 

taşınan Kamu İhale Kanunu hakkındaki eleştirilerinizi 

sunmaktasınız. Kamu İhale Kanunu‘nda değişiklik 

yapılması 2002‘den bu yana aralıklarla gündeme 

taşınmaktadır ve sizin de belirttiğiniz gibi 15. kez 

değiştirilmesi söz konusudur.

Kamuya ait hizmet alım satımları için bu kadar önemli bir 

konuda yeterince söz söylenmemiştir. Ancak, gerek Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, (TMMOB) gerekse 

bu birliğe bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız 

süreci yakından takip ederek, gerekli çalışmaları yerine 

getirmiştir.

2002 yılında 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası‘nın gündeme 

gelişi ile birlikte hem TMMOB hem de Odalar gerekli 

tepkilerini ortaya koymuşlardır. Ardından 2003 yılında 

yapılacak değişikliklere yönelik değerlendirmelerimiz ve 

doğrudan maddelere yönelik teknik önerilerimiz olmuştur. 

Yine, 3 Haziran 2005‘de 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı‘na ilişkin TMMOB görüşü Kamu İhale Kurumu‘na 

iletilmiştir. 2 Şubat 2007 tarihinde TBMM Başkanlığına 

iletilen “Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi”, sözü edilen ve uygulamada yaşanılan 

sıkıntılardan hareketle TMMOB ve Odamız tarafından 

oluşturulan görüş, öneri ve raporlar yok sayılarak, dikkate 

alınmayarak düzenlenmiştir. Bu durumu da Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası olarak yasal süreci anlatan 

basın açıklamasıyla dile getirdik; değişiklik ısrarlarını 

göz önünde bulundurduğumuzda çalışmalarımızın çok 

da dikkate alınmadığı gerçekliği ortadır. Ancak gerek 

TMMOB ve gerekse Odamızın yasanın ilk çıkışı ile birlikte 

yasa değişiklikleri de dahil yaşanan sıkıntıları dile getiren 

rapor ve görüşleri olmasına rağmen ilgi tarihli yazınızda 

sessiz kaldığımız yönündeki ifadeleriniz hem TMMOB hem 

de Odamıza yapılan bir haksızlıktır.

Önümüzdeki dönemde de sorumluluk sahibi bir meslek 

kuruluşu olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye 

çalışacağız. İlgili meslek odaları ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımı bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesinin ve şeffaflığının garantisidir. Ne yazık ki, 

yaşananlar bizim talep ettiğimiz yönde değil, sermaye 

gruplarının çıkarları doğrultusunda olmuştur. Bu durumda 

yapılması gereken değişiklik tasarısının neler getirdiğini 

geçmişte de yaptığımız gibi basına ve kamuoyuna 

duyurarak, sosyal ve siyasi hayata seyirci değil, dahil 

olmaktır.”

TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

MİLLİYET GAZETESİ KÖŞE YAZARI

METİN MÜNİR’E CEVAP



60 Haziran 2008

YAZIŞMALAR

KAMU İHALE YASASI TASARISI ÜZERİNE
Kamu İhale Yasası ve bugünlerde TBMM gündeminde olan Kamu İhale Yasası Değişiklik  Yasa Tasarısı, Harita ve 

Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri çerçevesinde değerlendirildiğinde öncelikle; 
1. İş Deneyim Belgelerinin kabulü, 
2. İlgili meslek odasına kayıt belgesi
3. Aşırı düşük fiyatla iş verilmesinden kaynaklanan sorunlar

Yasanın yürürlüğe girdiği Ocak 2003’den beri sürekli gündemde olan sorunların bir bölümü olduğunu ifade 
etmeliyiz. 

1.	İŞ	DENEYİM	BELGELERİNİN	KABULÜ	YÖNÜNDE;	
Etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı ve benzeri Mühendislik Mimarlık hizmet işlerinin 

yapımla ilişkili hizmet alanı içerisinde yer alıp almaması konusunda Kamu İhale Kurulu tarafından verilen karaların, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı/Yüksek Fen Kurulu görüşü ve Yargı kararıyla çeliştiği, bu nedenle sorunların yaşandığı görülmektedir. 

Yapımla ilgili olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 4. maddesinde yer alan tanımlarda Yapımla ilgili hizmet işleri 
ile ilgili bir tanım bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan; yapım tanımında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi, yapılabilmesi için özetle;

1. Mülkiyet tespitinin teknik ve hukuki olarak belirlenmesi için Kadastro işlemlerinin  sonuçlandırılması,

2. Kadastro işleminin sonuçlanması ile inşaat ve yapım için gerekli olan arazilerin temin edilmesi ve Kamulaştırma 
işlemlerinin yapılması,

3.  Her türlü alt yapı ve üst yapı tesislerin konumlarının ve arazinin topoğrafik yapısının kot ve koordinatları ile  belirlenmesi  
için hali hazır haritasının yapılması,

4. Her türlü ölçekte yapılan hali hazır harita üzerinden; 
kırsal arazi düzenlemesi ve toplulaştırma projelerinin,• 
yapım ve inşaata yönelik her türlü projelerin,• 
kadastro durumlarının işlendiği imar planlarının ve uygulama planlarına göre yapılacak olan konut, sanayi, ticaret, • 
sosyal donatılar ve benzeri tesislerin inşaat ve mimari projelerinin yapılması ve bu projelerin Kadastroda tescil gören 
Kadastral Vaziyet Planının  zeminde uygulanması,
Yapım ve inşaatla ilgili projelerin yerlerinin belirlenmesi ve g• üzergah etüdlerinin, yapılması,

KAMU İHALE YASASI DEĞİŞİKLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Yürürlüğe girdiği 2003 yılından bu yana 15. kez değişiklikliğe uğrayan Kamu İhale Yasası yeniden gündemde

Odamız tarafından yasa değişikliği ve yaşanılan sıkıntılar dikkate alınarak oluşturulan rapor ve görüşler 03.06.2008 
tarihinde Odamız Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN ve 2. Başkan Fazlı Yaşar ÇETİNTAŞ tarafından TBMM Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na sunuldu.

Sayın ÖZTEN ve Sayın ÇETİNTAŞ Komisyon Başkanı Mustafa DEMİR ile yaptıkları görüşmede, yasanın mevcut halinin 
sektörümüze ve meslektaşlarımıza getirdiği sıkıntı ve sorunları dile getirdiler. Mevcut yasa ve yasa tasarısına ilişkin Odamız 
görüş, öneri ve raporunu Komisyon Başkanı‘na ileterek özellikle de mühendis ve mimarlık hizmetlerine yönelik olarak ikincil 
mevzuatta (yönetmelik) ayrı bir uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe konulmasının önünü açacak şekilde yasada değişiklik 
yapılmasının önemini vurguladılar.

Yasa tasarısına ait Odamız değişiklik önerisi ve raporu :
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5. Ayrıca her türlü  boru hatları, karayolları, demiryolları, sulama kanalları ,baraj ve benzeri tesislerin yerleşimlerinin ve 
güzergah etüdlerinin  belirlenmesinde, ileriye yönelik yatırımların  ve gelişme alanlarının belirlenmesine yönelik küçük 
ölçekli haritalar üzerinden nazım imar planlarının ve çevre düzenleme planlarının  yapılması,

6. Her türlü ölçekteki haritaların üretilmesi ve bu haritalar üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri / Kent Bilgi Sistemlerinin 
oluşturulması ve ileriye yönelik yatırımın planlanması,

işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Mevcut Yasaya bakıldığında,

“Tanımlar” başlıklı “ 4. Maddesinde”•  ön proje ve kesin proje tanımında da “hali hazır harita,projeyi içeren 
kesit görünüş ve profiller ile mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan,” şeklinde tanımlama  ile “harita” 
yapımına atıfta bulunulmaktadır. Ayrıca,

“İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı • 

62 nci maddesi (c) bendinde (Değişik: 4761/ 17 md.) (Ek: 4964/ 38 md.) (Değişik: 5625/ 5 md.) “Yapım işlerinde 
arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri 
yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî 
özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama 
projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal 
afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, 
her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar 
ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, 
yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar 
teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale 
yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale 
hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, 
petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz”. denilmektedir.

Bununla birlikte, 

a) 2.2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre  Kamulaştırmanın yapılması için;

Kanunun 7.maddesinde  (Ek-) özetle “Kamulaştırma yapılacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırlarını ve 
yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı 
yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini belirler” denmektedir. Kamulaştırma planlarının hazırlanmasında yapılması için 
Kadastro paftaları kullanılmaktadır. 

Kadastro görmemiş yerlerde tespit işlemi ise yine kanunun 9.maddesine göre (Ek-) kadastro tespit işlemi 
yapılmaktadır.

Bilindiği üzere mülkiyet sınırları belirlenmeden yeni kadastro haritaları yapılmadan, hiçbir mühendislik hizmetine 
başlanamaz. Temel altlık halihazır harita ve kadastro haritalarıdır. 

Diğer taraftan  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının TKGM’ne yazmış olduğu 
25.03.2007 tarih 99/374 sayılı yazılarında; Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin çalışma alanları, yetki ve 
sorumlulukları ifade edilerek “...Arazinin topografik durumu ve mülkiyete esas olmamakla birlikte mevcut mülkiyet sınırlarını 
gösteren fotogrametrik ve yersel yöntemlerle üretilen sayısal halihazır harita işlerinin sonuç ürün olan haritanın kapsadığı 
alan içerisinde arazi ve büro çalışmalarına dayalı olarak yapılan ve üretimi aşamasında malzeme ve işçilik girdileri olan, alt/
üst yapı, mühendislik hizmetlerine proje ve yapım aşamalarında altlık oluşturan işler olduğu, ayrıca bu işlerin; idarelerin ve 
yüklenicilerin bünyesinde çalıştırılan Harita Mühendislerince fiilen mesleki denetim ve kontrollüğünün yapıldığı bir gerçektir. 

Kadastral sayısal harita yapım işinde de; sayısal halihazır harita yapımı ile birlikte ihale edilerek mülkiyete esas bir sonuç 
ürün elde edilmekte ve yine, alt/üst yapı mühendislik hizmetlerine proje ve yapım aşamalarında altlık oluşturan ve idarelerin/
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yüklenicilerin bünyesinde çalıştırılan harita mühendislerince fiilen mesleki denetim ve kontrollüğünün gerçekleştirildiği işlerden 
olmaktadır.

Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde, arazi ve büro çalışmalarına dayalı olarak yapılan ve alt/üst yapı mühendislik 
hizmetlerine altlık oluşturan işler olarak yürütülen kadastro, harita ve planlama işlerinin de bir süreç devamlılığı ve bütünlüğü 
içinde yapımla ilgili “mimarlık” ve “mühendislik” hizmetleri kapsamında mütalaa edilmesi gerekmektedir..” denilmektedir.    

b) Ankara 7.İdare Mahkemesinin 2008/50 sayılı kararı ile “iş deneyim belgesi olarak sunulan iş denetleme belgesinin 
daha önce İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce ihaleye verilmek suretiyle yaptırılan sayısal hali hazır harita işi kapsamında 
yürütülen çalışmalarda şantiye Mühendisi olarak çalışan Hasan DEMİREL adına düzenlenmiş olduğu ve bu belgeye konu 
işin yapımla ilgili bir hizmet işi olduğu gibi,dava konusu işlemin tesisinde esas alınan aksi yoldaki Kamu İhale Kurumunun 
19.10.2006 tarih ve 2554 sayılı kararının,yargı kararı ile yürütmesinin durdurulduğu hususu da gözetildiğinde,yargı merciinde 
hukuki değerlendirilmesi yapılan bir konuda aksi bir yorumla davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin değerlendirme 
dışı bırakılması kabul edilmeyeceğinden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Ankara 7.İdare Mahkemesinin 2008/50 sayılı kararına istinaden Kamu İhale Kurulu 31.03.2008 TARİH 2008/ 
M.K. – 36 sayılı kararında “Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir” 
denmekte olup yine “açıklanan nedenlerle;” başlığı altındaki maddelerde de mahkeme kararı ile ilgili işlemlerin tesis edilmesi 
konusunda karar verildiği yer almaktadır. 

c) 11 Mart 2006 Tarih ve 26105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TMMOB Harita ve Kadastro  Mühendisleri 
Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği”nde Harita ve Kadastro Mühendislerinin çalışma alanları; 
“Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, kadastral haritalar, kırsal veya kentsel arazi veya arsa 
düzenlemeleri, etüt ve işletme haritalarının yapımı, yer kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı, tescile konu olan harita ve 
planların yapımı, Deformasyon Ölçmeleri, Plankote, Hidrografik ölçmeler, konum belirlemeleri, yeraltı ve teknik altyapı tesis 
ölçmeleri, her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri, kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları 
ve/veya haritaları, bilgi sistemleri, taşınmazlar ile ilgili tespit, değerlendirme, fizibilite, müşavirlik veya kontrollük hizmetleri, 
Jeoteknik çalışmalarda konum ölçmeleri,” şeklinde tanımlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen süreç dikkate alınarak uygulamalar, söz konusu Kanunların ilgili maddeleri,Mahkeme Kararları ve 
Kamu İhale Kurulu Kararı ve yönetmelikler,  yapım öncesi ve yapımdan bağımsız olarak veya yapımla birlikte etüt ve proje, 
harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı ve benzeri işleri kapsayan halihazır harita, arsa temini, mülkiyet, 
kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri,  uygulama projeleri  uygulamada imar ve güzergâh değişiklikleri gibi 
mühendislik mimarlık hizmetlerinin yapım işi ile doğrudan ve  direk olarak yapım işleri ile bağlantısı bulunduğunu tartışmaya 
yer bırakmayacak şeklide ortaya koymaktadır. 

Yaşanan sorunlar ise; İş Denetleme ve İş Yönetme Belgesinin yapım ve yapımla ilgili hizmetlerde mühendis ve mimarlara 
verilmesi hükmünden kaynaklanmaktadır. Yargı kararları ve Yüksek Fen Kurulu raporları yapımla ilgili mühendislik 
hizmetlerinin neler olması gerektiği yönünde  açıklık getirmişlerdir. Dolayısıyla Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin 
de yapımla ilgili hizmet alanına girdiği açıkça görülmektedir. 

Bu nedenle Yasanın 4. maddesindeki tanımlar bölümüne “Yapımla ilgili Mühendislik -Mimarlık Hizmeti: 
“Halihazır Harita, kadastro, etüd, proje, her ölçekte imar planı, imar uygulaması, Mekansal Bilgi Sistemleri, Kamulaştırma  
gibi mühendislik, mimarlık hizmetleri” olarak tanımlanmalıdır.   

Ayrıca,Yasa tasarısında 62. maddenin (4) bendinde yer alan yapım işlerinde iş deneyim belgesi olarak geçerli olmak 
üzere mühendis ve mimarlara her geçen yıl için (toplam 15 yıl) bir değer verilerek, mezuniyet tarihi dikkate alınmak suretiyle 
toplam bir miktara kadar deneyim belgesi verilmektedir. Aslında bu değerlendirme “Yapımla ilgili hizmet işlerinde”  de 
geçerli olmalıdır ve yapımla ilgili mühendislik hizmetlerinde geçerli olmak üzere belli bir miktara kadar deneyim belgesi 
verilmelidir. Diğer taraftan 6235 sayılı TMMOB yasası gereği ilgili mühendis-mimarın söz konusu belge için  başlangıç tarihi 
mezuniyet tarihi olarak değil, serbest çalışabilmesi için Odaya kayıt olma zorunluluğu nedeniyle ilgili meslek Odasına kayıt 
tarihi esas alınmalıdır. 



63Haziran 2008

2.	İLGİLİ	MESLEK	ODASINA	KAYIT	BELGESİ	İSTENMESİ	ZORUNLULUĞUNUN	OLMAMASI; 
Kamu İhale Kanunun 10.maddesi 1.fıkrası (b) bendinin 1 numaralı alt bendinde “isteklinin mevzuatı gereği ilgili 

odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin istenmesi” 
belirtilmekte olup isteklinin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge istenmesi idari şartnameyle idarelerin isteğine 
bırakılmış olması,hukuki sorunların meydana gelmesine neden olmaktadır. Serbest çalışan mühendis ve mimarlar  mesleklerini 
icra edebilmeleri için  27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunun 33.maddesi gereği 
ilgili olduğu meslek odasına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 
uncu maddesine dayanılarak hazırlanan “TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik 
Büroları Tescil Yönetmeliği”  gereği serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendislerinin Odaya tescil olması, tescillerini 
her yıl yenilemeleri,yapılan,“Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 4. maddesinde yer alan Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini (SHKMMH) yapmaya yetkili Serbest Harita Kadastro ve Mühendisleri (SHKM) ve Serbest 
Harita Kadastro ve Mühendislik ve Müşavirlik Büroları  (SHKMMB) TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği (Ek-) hükümleri nin;  

      “14. MADDE ‘de”

“Harita ve Kadastro Mühendisleri odasına  tescili yapılamamış SHKMMB’ler ,SHKMMH ni yürütemeyecekleri,” • 

“Tescillerin tescil yapılan yıl için geçerli olacağı ve tescil yenilemelerinin her yıl Ocak ayı içerisinde yapılacağı,” • 
belirtilmiştir.

Anayasamızın 135 inci maddesi ve 6235 sayılı yasada her meslek alanı için Oda kurulması ve mühendis-mimar meslek 
adamlarının mesleklerinin icrasında gerekli düzenlemelerin yapılması yetkisini  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile 
Odalara vermiştir. 

Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin disipline edilmesi, denetimi ve kontrolü için yasaya dayanılarak 
bir çok yönetmelik çıkartılarak yürürlüğe konmuştur. Örnek olarak vermek gerekirse mesleğini serbest olarak yapmak isteyen 
Harita ve Kadastro Mühendisinin hangi çatı altında hangi tüzel kişilik çerçevesinde ve hangi disiplin içerisinde yürütmesine 
yönelik  Oda tarafından çıkartılan Serbest Harita ve Kadastro  Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğine açılan 
iptal davasında Antalya 2. İdare Mahkemesi  şöyle demiştir. “..... Yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre davacı şirketin 
tanımı, birden fazla Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından kurulan ve Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik hizmeti veren büro olarak yapılmış, büronun verdiği hizmet  tamamlanırken  de bu hizmeti sadece Serbest  
Harita ve Kadastro Mühendislerinin yerine getirebileceği belirtilmiştir. Ayrıca bu büroların Harita ve Kadastro Mühendisleri  
Odasına kayıtlı kişilerden oluşacağı ve 6235 sayılı yasa uyarınca da bu meslek odalarına ancak meslek sanatı icraya yetkili 
kişilerin üye olabileceği göz önüne alındığında mühendislik müşavirlik hizmeti verecek büroların meslek mensuplarından 
teşekkül etmesi gerektiği tartışmasızdır. Diğer taraftan anılan yönetmeliğin 8. maddesinde şirketlere harita ve Kadastro 
Mühendisi dışında başka alanlarda çalışan mühendislerin ortak olması durumunda dahi harita ve kadastro mühendislerinin 
ortaklık payının belli oranın altına düşmemesi için düzenlemeler getirildiği dikkate alınırsa mühendis olmayan bir şahsın 
ortak olabileceği fikri hukuken kabul edilebilir değildir.”                   

Dolayısıyla mesleğini hangi hangi kurallar içerisinde icra edilmesi yanında  bu süreçte mesleki etik ve mesleki davranış 
ilke ve kurallarına aykırı harekette bulunanlara her hangi yaptırım uygulanmışsa  bunların da sicilleri Oda tarafından 
tutulduğu için işleyişte mutlaka dikkate alınması gerekmektedir.

Ancak, İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları başlıklı 10.MADDE 3 fıkrası g) bendi İhale tarihi itibariyle, mevzuatı 
gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. Hükmü ile ilgili meslek odasından ceza alanların 
ihaleler katılamayacağı,

Kamu İhale Kanunun İsteklilerin Ceza Sorumluluğu başlığındaki 59. maddesinin 4. fıkrasında “Bu madde 
hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek 



64 Haziran 2008

üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.” Hükmü ile tesis edilen 
ceza işleminin  isteklinin ilgili meslek odasına bildirim şartı bulunması isteklinin ceza şartları ile ilgili olarak ilgili meslek odası 
devreye girmektedir. Halbuki ihale tarihi itibariyle kayıtlı olduğu meslek odası  tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş 
olmanın tespitinin nasıl belirleneceği Kanunda açık ve net olarak belli olmadığı ve isteklinin meslek odasına kayıtlı olup 
olmadığı, sorgulaması yapılamayacağı hususları yürürlükteki mevzuata aykırı olarak iş verilmesi ve buna benzer sorunlarla 
karşılaşılması kaçınılmazdır. Kayıtlı olduğu meslek odasından ihale başlangıcında belge istenmesi ile işin başında gerekli 
tedbirlerin alınmış olacağı sağlanacaktır. 

Mühendislik mimarlık hizmetleri müelliflik içeren bir meslek alanı olup, ilgilileri tarafından yürütülmesi zorunluluk 
içermektedir. Yukarıda belirtilen yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Odalar görevli kılındığına göre ilgili mühendis ve mimar 
dan “Oda büro sicil kaydı”nın istenilmesi gerekliliği açıktır. 

3.	AŞIRI	DÜŞÜK	FİYATLA	İŞ	VERİLMESİNDEN	KAYNAKLANAN	SORUNLAR

Mühendislik, Mimarlık, Etüt Proje, Harita ve Kadastro, İmar Uygulama, Her Ölçekte İmar Planı işlerinde yer alan 
Harita ve Kadstro Mühendisleri yaptıkları bu işlere daylı olarak  müelliflik sorumluluğu taşımaktadır.

Açık ihalelerde idarelere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmakta ancak sonuç olarakta aşırı düşük teklif veren 
istekliye iş verilmektedir. Böylelikle yaklaşık maliyetin %70-%80 altında işlerin verilmesine neden olunmakta bu da  
Yüklenicilerin  işi yaparken zorlandığı gibi; 

-  Çalışan personel maaşların ödenememesine,

-  Araç,ekipman yatırımlarının yapılamamasına,

-  Düşük ücretli personel çalıştırılmasına 

-  İşin yapılması için gerekli olan personelin çalıştırılamamasına,

-  Çalışılan yerlerde yüklenicinin ticari borçlanmalarının oluşması,

- Yapılan işin süresinde bitmemesine ve Özel sektörün gelişmemesine neden olduğu gibi en önemlisi de sözleşmelerin 
fesih edilmesine, dolayısıyla zaman kaybı ve kamusal zararların öne çıkmasına neden olmaktadır. 

Özetle ifade edilen hususları ve özellikle de fesh edilen işin tekrar ihale edilmesi  ve işin yapılması ile geçen süre hem 
işin maliyeti hem de işin planlanan süreden daha geç bitmesinin yarattığı maddi kayıplara hesap edildiğinde maliyetinin 
hesaplanan yaklaşık maliyeti aşırı bir şeklide açtığı görülebilmektedir.  

Bu nedenle yasa tasarısının 10. Madde 11 inci fıkrası ile 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 38 inci maddesine 
eklenmesi düşünülen “... aşırı düşük teklifin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri Ya da ortalamalar belirlemeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir” hükmü daha 
anlaşılır ve ikincil mevzuata bırakılmadan çözülmesi gereken önemli bir konudur.  

Ayrıca yapımla ilgili hizmet işlerinin de belirli istekiler arasındaki hizmet ihaleleri kapsamında değerlendirilmesi daha 
uygun olacaktır. 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 

EKLER  :

–	 İdari	Mahkeme	ve	Danıştay	Kararları

–	 Kamu	İhale	Kurumu	Kararı

–	 Yüksek	Fen	Kurulu	yazısı
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KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TASARISI

MADDE 10 (MEVCUT)

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak 
faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak 
yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

MADDE 10 (TASARI)

3) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 
(2) numaralı alt bendi ile üçüncü fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) .... “Denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler 
en fazla üçte bir, yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak 
belgeler ise en fazla beşte bir oranında dikkate alınır.

5) 20 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

“Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin 
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi 
nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin 
ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan 
yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.”

17- 62 nci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şeklide 
değiştirilmiştir. 

“Mühendis veya mimarların aldıkları lisans eğitimine 
uygun yapım işi ihalelerine başvuranlarda, toplam 
süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerden 
sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni 
Türk lirası  olarak hesaplanmak üzere10 uncu madde 
kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.” 

DEĞİŞİKLİK	ÖNERİSİ

MADDE 4 (ÖNERİ)

Yapımla ilgili hizmet: Halihazır Harita, kadastro, her 
türlü etüt, tasarım, proje ve  her ölçekte imar planı, imar 
uygulaması, Mekansal Bilgi Sistemleri, Kamulaştırma gibi 
mühendislik, mimarlık hizmetleri, 

MADDE 10- (TASARI)

3- 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) 
numaralı alt bendin (2) numaralı alt bendi ile üçüncü 
fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1- İsteklinin, mevzuatı gereği ticaret/sanayi odası ve 
ilgili meslek odasına ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette 
bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili 
olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) Denetim Faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler en 
fazla ½, yönetim faaliyeti nedeniyle ¼ oranında dikkate 
alınır. 

5) 20 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Yapım işleri, yapımla ilgili hizmet, hizmet ve mal alım 
ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri 
teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün 
uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik 
değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre 
yaptırılabilir.”

17) 62 nci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şeklide 
değiştirilmiştir. 

“Mühendis ve mimarların aldıkları lisans eğitimine 
uygun yapım ve yapımla ilgili hizmet işi ihalelerine 
başvuranlarda, toplam süresi onbeş yılı geçmemek 
kaydıyla yapım işlerinde yüzyirmiikibinüyüz-seksenyedi.-
YTL, yapımla ilgili hizmet işlerinde yirmibeşbin.-YTL olarak 
hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate 
alınır.” 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
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12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

Sayı      : 3/B15- 570                                                                                                 01/07/2008

Konu    : 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı.

   I. Duyuru.

KAMU	KURUM	VE	KURULUŞLARINA

Odamız, iki yılda bir düzenlemekte olduğu Harita Bilimsel Teknik Kurultayı ile bilimsel  gelişmelerin meslektaşlarımıza 
ve kamuoyuna duyurulması, bu gelişmeler doğrultusunda dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların 
paylaşımı, mesleki sorunlarımızın belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi yanında meslektaşlarımızın ve öğrenci 
arkadaşlarımızın sosyal kaynaşmalarının da sağlanması, sosyal ve toplumsal içerikli etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 
amacına yönelik olarak ortaya koyduğu ülkemiz ve mesleğimiz adına yeri doldurulamaz bir hizmeti kesintisiz 
sürdürmektedir. 

Bu yönüyle önemsediğimiz ve daha etkin kılınması gerektiğine yürekten inandığımız, 1987 yılından bu yana on birinin 
başarıyla gerçekleştirildiği kurultaylarımızdan 12 ncisi Nisan 2009’da Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Mesleğimizde görülen en önemli değişimlerden biri olan mesleki hizmet üretiminin düzenlenmesine ilişkin sıkça 
karşılaştığımız kavramlar arasında, mesleki yeterlilik, hizmetlerin eşdeğerliliği, mesleki standartlar, karşılıklı tanıma vb. 
yer almaktadır. Uluslararası ölçekte biçimlenen ve mühendislik örgütlerinin de gündemine gelen bu başlıklarda toplum ve 
kamu yararını gözeterek mesleki politikalarımızı oluşturmamız gerektiği açıktır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 12 nci Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay çalışmaları için aşağıdaki konu 
başlıklarının ele alınmasını öngörmektedir:

Düny• ada ve ülkemizdeki toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeler ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğine 
yansımaları,

Türkiye kadastrosunun temel sorunları ve çözüm önerileri,• 

Orman kadastrosu,• 

Kentsel ve kırsal alan düzenlemesi,• 

Coğrafi Bilgi Sistemleri,• 

Taşınmaz yönetimi ve değerlemesi,• 

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, veri altyapısı, standartlar ve yasal düzenlemeler,• 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin geleceği ve geliştirilecek politikalar,• 

Devletin yeniden yapılandırılması, merkezi ve yerel yönetimler, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,• 

Gelişmiş ülkelerde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları,• 

Hizmetlerin eşdeğerliliği, mesleki standartlar, mesleki yeterlilik,• 

Eğitim ve öğretim, eğitimde eşdeğerlilik,• 

Öğrenci örgütlenmesi ve etkinlikleri,• 

Özel sektörün konumu ve gerçekleştirilebilecek açılımlar,• 

Mühendislik felsefesi, mesleki davranış ilkeleri, etik,• 

Veri üretim ve yönetimi, proje yönetimi ve iş analizi,• 

Bilgi iletişim aracı olarak harita ve görselleştirme teknikleri,• 
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Uydu teknolojilerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğindeki yeri ve kullanımı,• 

Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanında yeni açılımlar, • 

Fotogrametri ve Uzaktan Algılama,• 

Yer kabuğu hareketleri, tektonik ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,• 

Mühendislik ölçmeleri ve ölçme teknikleri-endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, • 
navigasyon, madencilik ölçmeleri,

Kamu ölçmeleri,• 

Kamulaştırma,• 

Sürekli gözlem yapan referans istasyonları sistemleri – CORS,• 

Yabancıların mülk edinmeleri,• 

Afet ve risk yönetiminde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği’nin yeri ve uygulamaları,• 

Mesleğimizin diğer mesleklerle arakesiti,• 

Küresel ısınma ve etkileri,• 

Sürdürülebilirlik çerçevesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,• 

Dönüşüm Alanları, Kent ve Demokrasi• 

.......• ........

Yukarıda sıralanan başlıklarda Odamıza ulaşacak bildiriler değerlendirilerek, konularına göre sınıflandırılacak ve 
Odamızın Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonları, ilgi alanlarına giren konularda kurultayın organizasyon sürecinde etkin 
olarak yer alacaklardır.

Mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluşların, meslektaşlarımızın ve diğer disiplinlerden katılımcıların katkıları, Kurultayımız’a 
büyük güç katacaktır. Bu bilinçle sizi düşünceleriniz, eleştirileriniz ve her türden katkınızla, yukarıda özetlediğimiz 
hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir işlevi olan kurultayımıza katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

  Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER                                     Doç. Dr. Haluk ÖZENER

          THBTK Kurultay Başkanı                                    THBTK Yürütme Kurulu Başkanı







70 Haziran 2008

BASINDAN

Odamız Başkanı Ali Fahri 
ÖZTEN KanalB’nin Canlı 
Yayın Konuğuydu 

22 Mayıs 2008 tarihinde saat 15:00 
itibarı ile KanalB‘de yayınlanan 
Haber Saati isimli programın canlı 
yayın konuğu olan Oda Başkanımız 
Ali Fahri ÖZTEN Kadastro 
Kongremizin gerçekleştirildiği şu 
günlerde hem kongre hakkında hem 
de meslek alanımızda meydana 
gelen gelişmeler hakkında Odamız 

görüş ve önerilerini belirtmiştir. 

Bu görüş ve bilgilendirmeler;

2. Kada• stro Kongresi amacı ve 
kapsamı
Odamız kuruluş yılı ve yarım • 
asrı aşkın sürede toplumsal 
yaşamdaki rolü ve aldığı 
sorumluluk
Kamu İhalelerinde • 
yaşanan sıkıntılar ve bu 
konuda yapılan Oda 
çalışmaları
Mera, Yaylak ve • 
Kışlakların imara 
açılmasıyla yaşanacak 
sorunlar (betonlaşma, 
canlı türlerinin yok 
olması, su sorunun 
oluşması vb.)

Ülkemizde kadastroda üretilen • 
işler, yürütülmesi gereken 
faaliyetler, projeler ve çok 
amaçlı çağdaş kadastro ihtiyacı, 
kadastro kurumunda çalışan 
meslektaşlarımızın özlük 
haklarının iyileştirilmesi
2B Yasası; anlamı, doğaya • 
ve orada yaşayan insanlara 
kaybettirecekleri
Turizm alanlarının, orman • 
alanlarının imara ve satışa 
çıkarılacak özel alanlar haline 
getirilmeye çalışılmasının 
sakıncaları
Özellikle 24 Ocak 1980‘den • 
sonra uygulamaya konulan 
politikaların özelleştirme 
özelinde ülkemize ve insanımıza 

kaybettirdikleri

başlıkları altındaki konuları 
kapsamaktadır.

Sayın ÖZTEN canlı yayında yaptığı 
açıklamada özellikle günümüzde 
Türkiye’nin meslek odalarına ve 
TMMOB’ye ihtiyacı olduğunu, 
Odaların bağımsız ve özgür tavırları 
ile toplum ve kamu yararına 

çalıştıklarına dikkat çekti.

Odamız Genel Başkanı Ali 
Fahri ÖZTEN Kay Tv’nin 
Canlı Yayın Konuğuydu

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri 
ÖZTEN, 04.04.2008 tarihinde saat 
21.15-22.00 saatleri arasında 
Kayseri‘nin yerel kanallarından Kay 
TV “Sansür Yok” adlı canlı yayın 
programına konuk olarak katıldı. 
Sayın ÖZTEN programda;

Odamız kuruluş süreci, • 
etkinlikleri ve yayınları,

Neo-liberal politikalar, • 
Türkiye‘deki son 25 yıllık süreçte 
özelleştirmeler, 

Yabancılara Toprak Satışı ve • 
bu süreçte Odamızın görüş ve 
faaliyetleri,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar • 
Kanunu,

Sosyal Sigortalar Kanunu ve • 
Genel Sağlık Sigortası,

Turizmi Teşvik Kanunu,• 

Toprak Koruma ve Arazi • 
Kullanımı Kanunu ve

Orman Alanlarının satışı, 2B • 
arazileri
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Mera alanları • 

Kayseri de kentleşme konuları• 

hakkında Odamız görüşlerini sundu. 
Odamızın bu konularda duyarlı 
olduğuna dikkat çekerek, her türlü 
mücadelede yer aldığını ve almaya 
devam edeceğini ifade etti. 

Sayın ÖZTEN, programda Odamızın 
kamu kurumu niteliğinde demokratik 
bir meslek kuruluşu olduğunu, 
meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını 
kamunun ve toplumun çıkarları 
ekseninde korunup geliştirildiğini, 
mühendisliği bilimin ve tekniği 
ülke kalkınması ve toplum yararına 
kullanmada kararlı olduklarını, 
mühendis ve mimarların sorunlarının 
halkın ve toplumun sorunlarından  
ayrılamayacağını  açıklarken 
odağında insan olan bir mesleği icra 
ettiklerini, sorumluluklarının ağırlığını 
bildiklerini belirtti.

Oda Genel Başkanı Avrasya 
Tv’de Canlı Yayında

Oda başkanımız A.Fahri ÖZTEN 
24 Haziran 2008 Avrasya TV’de 
“Günaydın Avrasya” adlı haber 
programın canlı yayın konuğuydu. 
Sabah 08:05’de başlayan program 

da Oda başkanımız ÖZTEN, son 
dönemde gündeme gelen ve meslek 
alanlarımızla ilgili yasal mevzuat 
üzerine Odamız görüşlerini açıkladı.

Program akışı içerisinde özellikle 
1980 sonrası ülkemizde yaşanılan 
iktisadi, siyasi ve politik gelişmelerin 
bugüne yansımalarını değerlendiren 
ÖZTEN; 

Tapu Kanunu, • 

Mera Kanunu, • 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar • 
Kanunu, 

Turizmi Teşvik Kanunu, • 

IMF Niyet Mektupları, • 

AB Süreci, • 

Özelleştirmeler ve Türkiye’nin • 
sürüklenmekte olduğu düzlem 

hakkında Oda görüşlerini dile 
getirdi. Oda başkanımız A. Fahri 
ÖZTEN konuşmasında; yabancılara 
toprak satışına ilişkin Anayasa 
Mahkemesi’nin Ocak 2008’de 
iptal kararı sonrası hazırlanan ve 
TBMM’nin gündeminde olan yasa 
değişikliği ile ilgili yine Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal 
edilen diğer yasa maddelerinde 
yapılan değişikliklerin birlikte 
değerlendirilmesinin altını çizerken, 
söz konusu değişikliklerin “..anayasa 
mahkemesinin iptal gerekçelerinin 
ruhuna aykırı ancak şekil yönünden 
uyumlu görülebilecek fakat daha 
da olumsuz yönde olmak üzere 
kanunlarda değişikler yapıldığını..” 
vurguladı. 

ÖZTEN açıklamasında, Türkiye’nin 
jeostratejik konumuna değinerek, 
Türkiye’nin bir enerji koridoru 

oluşturduğunu dile getirirken 
“..emperyalist güçlerin ve küresel 
sermayenin petrol ve doğalgaza 
egemen olması, bölge dışına, 
Avrupa ve dünya ülkelerine 
pazarlanmasında enerji koridorunu 
kontrol altında tutması ve bunun 
yanında ülkeleri işgal etmesi ister 
istemez Türkiye’yi kritik bir ülke 
konumuna getirmektedir..” dedi. 

Odamızın sürece ilişkin görüş ve 
değerlendirmelerini, yaptığı basın 
açıklamalarıyla üyelerine, topluma 
ve kamuoyuna duyurduğunu ve 
bilgilendirdiğini belirten ÖZTEN 
herkesin üzerine düşen görev ve 
sorumluluk bilinci içerinde hareket 
etmesi gerektiğini vurguladı.

Oda Genel Başkanı 
Sayın Ali Fahri ÖZTEN; 
“Gelişmiş ülkelerde 50-60 
yılda yaşanan gelişmeler 
ve olaylar ülkemizde 
neredeyse bir-iki yılda 
yaşanmaktadır. Eğitimde 
sağlıkta, tarımda, enerjide, 
sanayide, madende, toprak 
ve arazi yönetiminde, 
finans sektöründe kısaca 
yaşamın her alanında, her 
gözeneğinde dayatılan 
uyum paketleri çerçevesinde 
uygulanan ekonomik, siyasi 
ve politik programlar adım 
adım hayata geçirilmeye 
çalışılıyor.” yorumuyla 
Odamız görüşünü dile 
getirdi.
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Kocaeli
ÖZGÜR
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TMMOB  GÜNCESİ

Zafer Direnen Emekçinin 
Olacak 

TBMM’de görüşülmekte olan Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Yasa Tasarısı’na karşı KESK, DİSK, 
TMMOB, TTB ve TDB tarafından 
yapılan eylem çağrısıyla on binlerce 
emekçi alanlara çıktı. Ankara’da 
Güvenpark ve Akay Caddesi’nde 
toplanan emek-meslek örgütü 
temsilcileri ve emekçilere TBMM’ye 
geçiş için izin verilmedi. Polisin 
engellemelerine karşın emekçiler 
Kızılay Meydanı’nda buluştu ve yıllar 
sonra Kızılay Meydanı yeniden miting 
alanına döndü. 

Kızılay Meydanı’nda sırasıyla DİSK 
Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konsey 
Başkanı Gençay Gürsoy ile KESK 
Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul 
eylemcilere seslendi. DİSK Başkanı 
Çelebi, mücadele kararlılıklarını 
vurgularken, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Soğancı, “Bugün 
Kızılay Meydanı’nı özgürleştirdiniz. 
Mücadele günleri bizi bekliyor. 
Hak verilmez alınır, zafer sokakta 
kazanılır” diye konuştu. KESK 
Başkanı İsmail Hakkı Tombul da, 
haklarını korumak için mücadele 

ettiklerini belirterek, herkesi 6 
Nisan’da Kadıköy’e, 1 Mayıs’ta 
Taksim’e çağırdı.

SSGSS İstanbul’un İki 
Yakasında Da Protesto 
Edildi

SSGSS Yasa Tasarısı, İstanbul’da 
06.04.2008 tarihinde  alanlarda 
protesto edildi. Emek-meslek 
örgütü üyeleri ve çalışanlar Avrupa 
yakasında Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nden AKP 
İstanbul İl Başkanlığı’na yürüdü. 
Polis, çalışanların AKP binasına 
kadar yürümesine izin vermedi. 
Anadolu yakasında bir araya gelen 
çalışanlar da, Haydarpaşa Numune 
Hastanesi’nden Kadıköy İskele 
Meydanı’na kadar, yolu trafiğe 
kapatarak yürüdü

Alternatif Dünya Su Forumu 
Hazırlık Toplantısı Yapıldı

2009 yılının Mart ayında İstanbul’da 
gerçekleştirilecek 5. Dünya Su 
Forumu’na alternatif bir forum 
düzenleme çağrısı yapan, TMMOB, 
KESK, DİSK ve TTB hazırlıklara 
başladı. Bu çerçevede, ilk hazırlık 
toplantısı 21 Nisan Pazartesi günü 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nde yapıldı.

Dünya’da su sorununu yaratan 
devlet yönetimlerinin ve özel 
şirketlerin organize ettiği 5. Dünya 
Su Forumu’na alternatif olarak 
düzenlenmesi planlanan “Alternatif 
Forum”un ilk hazırlık toplantısında 

eylem ve etkinliklerin genel çerçevesi 
çizildi. 

Sosyal hareketlerin dışlandığı 
5. Dünya Su Forumu’nun esas 
gündeminin, “Türkiye’deki su 
kaynaklarının, baraj vb. yatırımların 
özelleştirilme sürecine açılması 
olduğu” ifade edilen hazırlık 
toplantısında, 2007 yılında Kenya, 
Meksika ve Bolivya’da yapılan 
paneller, sempozyumlar, açık 
oturumlar hatırlatılarak, tüm 
dünyada suyun özelleştirilmesine 
karşı verilen mücadelelerin önemine 
değinildi ve bu mücadelenin 
genişletilmesini sağlayacak olması 
açısından İstanbul Alternatif Su 
Forumu’nun anlamına dikkat çekildi. 

2008’de Bir Kez Daha: 
Yaşasın 1 Mayıs; 
Yaşasın Birlik Mücadele 
Dayanışma Günü

Tüm dünyada coşkuyla kutlanan 1 
Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma 
Günü Türkiye’de devlet terörüne 
sahne oldu. Günlerdir başta 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, İçişleri Bakanı 
Beşir Atalay, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve 
İstanbul Valisi Muammer Güler’in 
yarattığı korku havasıyla 1 Mayıs’a 
giren emekçiler, sabahın erken 
saatlerinde saldırıya uğradılar. Polis, 
gaz bombalarıyla, tazyikli suyla, 
coplarda tüm yurtta tam bir terör 
havası estirirken, İstanbul’a adeta 
sıkıyönetim günlerini yaşattı. Polis 
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terörü öyle bir boyuta ulaştı ki, savaş 
zamanlarında bile saldırılmayan 
hastanelere, gaz bombası atıldı. 
Tüm Türkiye’de 500’ün üzerinde kişi 
gözaltına alınırken, çok sayıda kişi 
de yaralandı. 

TMMOB, Siyasal İktidarın 
Samimiyetsizliği Nedeniyle 
“İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Yasa Tasarısı” 
Komisyonundan Çekildi

Sosyal barış yerine gerginlik 
politikasını bir yönetimsel tarz 
olarak benimseyen AKP İktidarı, 
gergin ortama her gün yenisini 
ekleyerek ülkeyi yönetmeye 
çalışmaktadır. Uzlaşı kültürüne sahip 
olunmadığından, ortak aklın ortaya 
çıkması engellenmekte, sorunların 
çözümü yerine çözümsüzlük 
dayatılmaktadır. Milli iradeye tanınan 
mutlak haklılık, temsil edilen milletin 
felaketi olmaktadır. Parlamentodaki 
oy çokluğuna dayanılarak çıkarılan 
her yasada ama her yasada 
toplumsal uzlaşı aranmamaktadır. 
Bu yasalar, toplumun tüm kesimlerini 
ilgilendirdiğine göre, toplumu 
temsil eden demokratik yapıların 
görüşünün alınması zorunludur. 
Aksi halde bu yönetim anlayışının 
demokratik olduğunu söylenemez. 
Bugün yaşadığımız da budur.

Siyasal iktidar, temel yasa yapmak 
yerine torba yasa adı altında ilgili 
ilgisiz konularda yasa değişikliği 
yapmakta ve bu değişikliklerden 
toplumun haberi olmamaktadır. 
Bu torba yasaları emek-meslek 
örgütlerinin izlemesi dahi olanaklı 
olmamaktadır. İki yıldan bu yana 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan 
Ulusal Konsey bileşenleri ile “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı” 
üzerinde çalışılmaktadır. Alt komitede 
yasa tasarısının son şekli verilmek 
üzere çalışmalar yapılırken “İstihdam 
Paketi” olarak bilinen torba yasanın 
içine iş sağlığı ve güvenliği konuları 
da derç edilmiş, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı&#8217;nın 
teşkilat kanununda yapılan 
değişiklik ile de iş güvenliği 
mühendislerinin eğitim ve sertifikaları 
da piyasaya açılmıştır. Bir kamusal 
hizmet daha piyasalaştırılmış ve 
Bakanlığın kendisinin bu yetkiyi 
nasıl kullanacağı da yönetmeliğe 
bırakılmıştır. İsteyen istediği yerden 
iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın 
alacaktır. İş sağlığı ve iş güvenliği 
çalışma hayatının önemli bir sorunu 
iken, iktidar piyasaya havale ederek 
sorunu çözmüştür (!). 

İktidar sorunu istihdam paketinde 
çözerken, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasa Tasarısı çalışmalarına dâhil 
ettiği emek ve meslek örgütlerine 
haber vermemiş, niyetlerini 
gizlemiştir. Bakanlığın yetkilerinde 
yapılan değişiklik, TBMM Komisyon 
aşamasında dâhil edilerek örgütler 
atlatılmıştır. Her şeyden önce, etik 
olmayan yol ve yöntemlerle sosyal 
barışın sağlanamayacağı açıktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bünyesinde kurulan 
“Ulusal Konsey” fikri heyecanla 
karşılanmışken, sosyal tarafların 
birlikte tartışıp çözüm üreteceği 
beklentisi, siyasal iktidar tarafından 
yok edilmiştir. Siyasal iktidarın 

demokratik anlayışla uyuşmayan 
“ben yaptım oldu bitti” anlayışı bu 
konudaki her türlü diyalog kapılarını 
kapatmıştır. 

Bu nedenle, TMMOB siyasal 
iktidarın demokrasi oyununda 
figüran olmayacağını açıklayarak İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı 
Komisyonundan çekilmiştir.

TMMOB bu konuda da AKP iktidarını 
uyarmaktadır.  
Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Denizli Kent 
Sempozyumu Yapıldı

Denizli kentinin sorunlarının masaya 
yatırıldığı TMMOB Denizli Kent 
Sempozyumu 2-3 Mayıs 2008 
tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi. 

Sempozyum, TMMOB Denizli İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Aydın Yücel ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
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açılış konuşmalarıyla başladı. 
Sempozyumun açılış oturumunda ise 
Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat 
“Denizli’nin Dünden Bugüne Gelişi, 
Geleceği: İl ve Bölge Ölçeğinde 
Planlama”, Denizli Belediye Başkanı 
Nihat Zeybekci “Yerel Gündem 21 
ve Yerel Yönetim Katılım Modelleri”, 
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Fazıl Necdet Ardıç”Üniversite ile 
Kentin Entegrasyonu”, Denizli Sanayi 
Odası Başkanı Müjdat Keçeci “Denizli 
Sanayisinin Dünü, Bugünü, Geleceği” 
konulu sunumları gerçekleştirdiler.

TMMOB Adana Kent 
Sorunları Sempozyumu 
Yapıldı

Adana’nın 
ulaşımdan 
altyapıya, 
kentsel dönüşüm 
projelerinden 
kent peyzajına, 
imar planlarından 
afet yönetimine 
birçok sorununun 
ele alındığı 
TMMOB Adana 
Kent Sorunları 
Sempozyumu 9-10 

Mayıs 2008 tarihlerinde düzenlendi. 
Sekreteryası Adana İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından yürütülen 
sempozyum kapsamında 10 oturum 
gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında sırasıyla; 
Adana İKK Sekreteri Hüseyin Atıcı, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, CHP Adana 
Milletvekili Tacidar Seyhan ve Adana 
Valisi İlhan Atış birer konuşma yaptılar.

TMMOB 40. Dönem Yönetim 
Kurulu Dağılımı Yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin 29 Mayıs-1 Haziran 2008 
tarihlerinde Ankara’da yapılan Genel 
Kurulu sonucunda belirlenen Yönetim 
Kurulu, 14 Haziran Cumartesi günü 
gerçekleştirilen ilk toplantısında görev 
dağılımını yaptı. 

Görev dağılımı sonucu, 38. ve 39. 
Dönem’de Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürüten Makina Mühendisleri Odası 
Temsilcisi Mehmet Soğancı yeniden 
başkanlığa seçildi. Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Temsilcisi Nail 
Güler, Sayman İnşaat Mühendisleri 
Odası Temsilcisi Selçuk Uluata 
olurken, Yürütme Kurulu Üyeleri İlker 
Ertem (Maden Mühendisleri Odası), 
Sabri Orcan (Mimarlar Odası), Yaser 
Gündüz (Şehir Plancıları Odası), 
Kadir Dağhan (Gıda Mühendisleri 
Odası)’den oluştu. 

Tmmob’nin Yüreği Tuzla’da

Siyasal İktidar Bugün 
Tuzla’dan Çıkan Çığlığa 
Kulak Vermelidir

Bugün Tuzla’da başkaldırı var, direniş 
var...

Tuzla tersanelerinde yaşanan ölümlü 
“kazaların” son bulması ve insanca 
yaşama koşullarının sağlanması için 
Limter-İş Sendikası’nın bugün (16 
Haziran 2008) başlattığı “Yaşam ve 
İnsanca Çalışma Hakkı” grevini tüm 
yüreğimizle destekliyoruz.

Tuzla tersanelerinde son bir yıl 
içinde yaşanan işçi ölümleri hiçbir 
biçimde “kaza” olarak nitelenemez. 
Sermayenin, dünya pazarında daha 
fazla pay kapma yarışı içinde gemi 
inşa sektörü üzerinde oynadıkları 
oyunlar, yasaları çiğneyerek işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini ayaklar altına 
almalarına Siyasal İktidar bugüne 
kadar kulaklarını tıkamıştır. 

Siyasal İktidar, Tuzla’dan yükselen 
çığlığa kulak vermelidir.

Tuzla’da bilimin ve tekniğin ışığında, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının 
tümüyle hakim kılındığı bir çalışma 
modeli hayata geçirilmelidir.

TMMOB, Türkiye işçi sınıfının mücadele 
tarihindeki en büyük isyan olan 15-16 
Haziran olaylarının yıldönümünde bu 
kanlı oyuna son vermek için ilan edilen 
greve sonuna kadar destek verecek ve 
tersane işçilerinin yanında olacaktır

Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

YAYIMLANDI
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CELALETTİN SONGU

Mesleğimiz büyük bir insanı, bir dava önderini ve duayenini kaybetti.

Sayın büyüğümüz Celalettin SONGU’yu 1953 yılında son stajımı 
yaparken tanıdım. Horasan - Sarıkamış tren yolunun aplikasyanunu 
yapıyorduk. Celalettin Bey işin müteaahhiti idi. 

Someleri ve kurp başlarını Celalettin Bey bir arkadaşla beraber tespit 
ediyordu. Ben de bir arkadaşla birlikte aligmanları ve kurpları aplike 
ediyordum. Işin sonuna gelmiştik. Bir buçuk günlük işimiz kalmıştı. 
Dediler ki  “Kar bir defa yağar kalkar. Ikinci kar yedi sekiz ay kalkmaz.” 
Birinci kar yağmış ve erimişti.   

Hepimiz bir köy odasında yatıyorduk. Gece bir ara uyandığımda 
Celalettin Bey yatakta oturuyordu. “Hayrola ağabey” dediğimde “Kar 
yağıyor” dedi. Yani artık bu kar kalkmayacak, işin teslim edilmesi  sekiz 
ay sonraya kalacaktı. Bu Celalettin Bey için büyük bir zarar demekti. 
Kahveye gittk. Oyun oynamaktan kimse zevk alamadı. Halbuki 
araziden gelince bir tavla atmak ne zevkli olurdu. 

Celalettin Bey “Sarıkamış’a gidelim.” dedi. Dışarı çıktığımızda kar 
yağışının hafiflediğini gördüm. “Araziye çıkalım” dedim. “Sen deli 
misin, bu havada araziye çıkılır mı?” dedi. Bitişik  köyde kalan 
işçilerimiz bizi karşıladı. “ Haydi araziye çıkıyoruz.” dedim. “Biz hazırız.” 
dediler.  Celalettin Bey bu defa işçilere “Siz deli misiniz, bu havada 
araziye çıkılır mı?” diye çıkıştı. Işçiler “Bundan sonra burada daha iyi 
hava olmaz.” dediler.

Biz araziye çıktıktan sonra kendisi de araziye çıktı. Ertesi gün kar 
yağmıyordu ama soğuk vardı. Onar dakika nöbetleşerek o işi de 
bitirdik. 

Bu olayda Celalettin SONGU’nun kendi menfaatine rağmen işçinin 
sıhhatini düşündüğünü gösteren ender insani karakterine şahit olduk. 
Ve kendisine daima sevgi ve saygı gösterdik.

Celalettin SONGU aynı zamanda bir dava adamı idi. 

Kendisi birkaç sene Odamızın başkanlığını yapmıştır.

Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi başkanı iken de mesleğimize 
çok faydalı olmuştur. Ancak Genel Müdürlükten şikayetçi idi. “İdealist 
adam istenmiyor. Size bir kötülük gelmesin. Siz suçu bana atın.” 
diye feragat göstermiştir. Bu haksız isteğe içimizden bazı arkadaşları 
sıcak bakmıştır. Servet ALTINTAŞ “Ağabey biz zaten öyle yapıyoruz.” 
demiştir. Asri ÜNSÜR de aleyhte bir kampanya başlatmıştır. Herkes 

benden kaçıyor. Birgün Fikri ÖZTÜRK ile 
karşılaştım. “Niye benden kaçıyorsunuz diye 
sorulduğunda “Bin tane sebep var.” deyince, 
sen bana bir tane makul sebep söyle, ben 
bin sebep yerine kabul edeceğim.” deyince, 
“Devlet Personel Kanunu niye çıkmadı?” 
dedi. Bu mantıksızlık karşısında “Sen 
haklısın.”dedim.

Sonradan Emin ERTÜRK açıkladı: “Sen 
gerçekleri anlatmayasın diye seninle 
konuşmama kararı alındı.” Celalettin 
SONGU Kadastro Teşkilatından ayrıldı. 
Fakat Kadastro ile ilgisi devam etti.

Odamızca hazırlanan “Türkiye Kadastrosu 
Hakkında Rapor”da ben Komisyon 
başkanı idim. Celalettin Beyin raporun 
hazırlanmasında çok katkısı olmuştur. Bu 
Rapor TBMM’de davamızı tanıtmış ve DPT  
Müsteşarlığı’nın dava üzerine eğilmesini 
sağlamıştı. Bu arada Haldun ÖZEN ve diğer 
idealist arkadaşlarımızın da katkısı çok 
olmuştur.  

DPT’nin talebi ile Türkiye Kadastrosu’nu 
20 yılda tamamlamak için 17 kişilik bir 
komisyon kurulmuştur. Bazı alternatifler 
konuşulurken Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Galip ESMER de görüşü alınmak 
için Komisyon’a davet edildiğinde “Bu bir 
rüzgardır gelir geçer. Ne isterseniz yazın.” 
demiştir. Bunun üzerine komisyonda ipe 

BAKIŞ
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sapa gelmez şeyler plana konmuştur. 
Bu saçmalıklar yazılırken “Herhalde 
yine Mahmut Bey’le Sevinç Bey 
muhalif.” diye alay edilmiştir. Bu 
aymazlıklar DPT Müsteşarlığından 
geri dönünce daha makul bir çalışma 
yapılmıştır.

DPT’de harita kadastro planı için üç 
kişilik bir komisyon kuruldu. İmar 
Bakanlığından Celalettin SONGU, 
DTP’den bir arkadaş ve Kadastro’dan 
ben. Bu komisyonda kadastro planına 
bilgisayar ve havai nürengi için 
stereo komparatör alımını ilave ettik. 
Böylece, harita ve kadastro işleri, 
20 senede bitirilecek şekilde “Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı”na girdi ve 
plan kanunlaştı. Plan kanunlaşınca 
Sayın Galip ESMER, zamanın devlet 
bakanınını ikna ederek Senato’da 
bir konuşma yapmasını sağladı. 
Konuşma özet olarak şöyle; “Bu 
bir bütçe meselesi değildir. Bu bir 
metot meselesi değildir. Bu bir 
personel meselesi değildir. Bu genç 
mühendislerin heyecanı ile çözülmez.  
Bu plan 20 senede gerçekleşmez. 
Aslında sayın bakanın değildir dediği 
şeylerin ta kendisidir.

Sayın Galip ESMER, Kadastro’da Plan 
ve Koordinasyon Kuruluna hışımla 
giderek “Bizim kimsenin aklına 
ihtiyacımız yoktur. Ben şeytanın aklına 
gelmeyecek kötülükler yaparım. 
Sayın bakan, Senato tarihinde misli 
görülmemiş vukuflu bir konuşma 
yapmıştır.” deyince sadece Ali Rıza 
YURDAKUL “20 senede bitmez.” 
demesi uygun olmamış dedi.

Başka itiraz gelmedi. Ideallerimizin 
yok edilmeye çalışılması karşısında 
içimde bir nefret doğdu ve“Fikrinize 
iştirak etmiyorum beyefendi.” dedim. 
Ve o kuruldan affedildim. Yöneticiler 
benimsemeyince plan uygulanamadı.

Plan gereği birinci sene 200 arazi 
arabası alınması diğer senelerde 
de 100’er arazi arabası alınması 
gerekiyordu. DPT Müsteşarlığı’na, 
bu araba alımlarını zorla kabul 
ettirmiştik. Ilk sene yıllık programda 
200 arazi arabası çıkınca, 
Galip ESMER beyfendi Planlama 
Müsteşarlığı’na iki kişi göndererek 
bu 200 arabanın ikisinin makam 
arabasına çevrilmesini talep ediyor. 
Planlamadan “Siz bu arabaların 
ikisinden feragat edebilir misiniz?” 
diye sorulunca “Zaten 200 araba 
çoktur.” deniyor. 100 araba iptal 
ediliyor ve makam arabası da 
verilmiyor.

Celalettin SONGU da İmar 
Bakanlığında görevli olduğu halde 
TBMM’deki ve Bakanlıklararası 
Harita Koordinasyon Kurulun’daki 
çevresini kullanarak Harita Kadastro 
Kalıkınma Planı’nın uygulanmasına 
yardımcı oluyordu.  Bizim Beyefendiler 
ve yandaşları bundan rahatsız 
oluyorlardı. Birgün Şevket AKSOY, 
Servet ÇETİNTAŞ ile beraber benim 
odama gelerek; Ben senin dışardaki 
amirlerinle savaşıyorum dedi. Göya 
ben teşkilat dışından yani Celalettin 
SONGU’dan emir alıyormuşum. 
Bende cevap olarak; Celalettin 
SONGU arazi kadastrosu ve 
fotogrametri başkanı iken aleyhinde 
konuştuğunu; Celalettin SONGU 
kendini merkez kadastro müdürü 
olarak atadığı vakit methetmeye 
başladığını ve şimdide tekrar 
aleyhinde konuştuğunu hatırlatınca, 
“Hafızan çok kuvvetliymiş” dedi.

Bizim tek amacımız vardı: Kalkınma 
planının uygulanmasına yardım 
etmek. Bu amacımızı her zeminde 
savunduk.

Sayın DEMİREL ilk defa 1965 te 
Başbakan olunca TMMOB Yönetim 
kuruluna davet ettik. Sözünü 
unutmamış ve hatırladığıma göre 
1968 programına 80 milyon ilave 
para koydurmuştu. 

O zaman ben merkezdeyken 
uzaklaştırılmıştım. Bizim beyefendilerin 
bu parayı almak istemeyeceklerini 
adım gibi biliyordum. Sahiplensin 
diye Sayın Galip ESMER’e “teşkilatta 
devrim yaratacak bu başarınızdan 
dolayı sizi kutlarım.” diye telgraf 
çektim. Sayın Ali Rıza YURDAKUL’a 
da telefon açarak “Ağabeyicim, 
bu paranın kullanılmasında bir 
tereddütünüz varsa ben kullanılacağı 
yerleri göstereyim.” dedim. sen 
üzülme hepsini alacağız dedi. 
Sonradan öğreniyorum ki bu 
parayı reddetmek için bir komisyon 
kurulmuş ve 60 milyon reddedilmiş. 
Sırf bu para kalkınma planının etkili 
kullanılmasına başlamaya yeterdi. 

Sayın Halim ÇORBALI bir toplantıda; 
Verdilerde almadık mı? demiş.

Evet sayın ÇORBALI, verdiler de 
almadınız!...

Ne yazık ki bu güne kadar hiçbir 
yönetici plan uygulama yoluna 
gitmemiştir.  Kalkınmada kaçınılmaz 
bir alt yapı olan ilk tesis kadastrosu 
hâla bitirilememiştir. 

Celalettin SONGU beyin yazdığı iki 
ciltlik ÖLÇME BİLGİSİ kitabı, şimdiye 
kadar yazılmış uygulamaya yönelik en 
iyi kitaptır.

 Kendisine Allahtan rahmet ailesine ve 
camiamıza baş sağlığı dilerim.

MAHMUT ŞATIR 
HKMO X. ve XI. Dörem Başkanı
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Mersin Toplantısı:

HKMO Adana Şubemizce 19.02.2008 tarihinde Mersin İl Temsilciliğimiz 
binasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Mersin’de faaliyet gösteren 
meslektaşlarımızın katılım gösterdiği toplantıda;

1-Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

2-Mesleki Denetim, TKGM’nün Mesleki Denetime Bakışı 

3-TMMOB HKMO Büro Tescil Yönetmeliği

4-7-8 Kasım 2008’de yapılacak olan Mersin Kent Sorunları Sempozyumu

5-Meslek içi  Eğitim 

6-41. Olağan Genel Kurul konuları görüşülmüştür.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyareti

8. Olağan Genel Kurul sonrası oluşan yeni Yönetim Kurulumuz Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aytaç DURAK’ ı makamında ziyaret 
etmişlerdir. Yapılan ziyarette Başkan Aytaç DURAK sağlıklı kentlerin 
oluşturulabilmesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği mesleğinin 
öncelikli bir meslek dalı olduğunu vurgulayarak, “Siz harita mühendisleri 
ile omuz omuza çalışmamız gerekir bu konuda yapılması gerekenleri 
beraber yapalım” çağrısını yapmıştır.

Şube başkanımız Hasan ZENGİN de, “Oda olarak kamunun yanında 
olan tavrımızı sürdürerek Belediyelerin yapacakları tüm çalışmalara katkı 
vermeye hazırız” mesajını vermiştir. Samimi bir hava içerisinde geçen 
görüşme karşılıklı bilgi alış verişlerinin artırılması temennisiyle sona 
ermiştir.

Yüreğir İlçe Belediye Başkanı 
Sayın Ömer TOPÇU’nun Odamızı 
Ziyareti:

Adana İli Yüreğir Merkez İlçesi Belediye 
Başkanı Sayın Ömer TOPÇU 22.02.2008 
tarihinde HKMO Adana Şubemizi ziyaret 
etmiştir. Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı 
teknik personeli ve Adana’da faaliyet 
gösteren üyelerimizin de katılımıyla 
gerçekleşen ziyarette Adana’nın genel 
sorunları ve Yüreğir Belediyesinin kentleşme 
ve altyapı sorunları konuşulmuştur.

Meslektaşlarımızın da görüş ve önerileri ile 
katılım gösterdiği ziyarette, uzun süredir 
üzerinde çalışılan yerel yönetimlerin 
yeniden yapılandırılmasını öngören 
“Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 
İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” ağırlıklı olarak 
tartışılmıştır.

ADANA




