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Har. Müh. Tuncay BOYACI
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü

Yirmibirincl yüzyıla girdiğimiz ve teknolojinin hızla ilerlediği
bu zamanda, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İZMİR'de; bazı
dereler taşarak insanların can ve mal varlıkları tehtid ediyorsa,
büyük maddi kayıplara sebebiyet veriyorsa, bu konuda ciddi
sıkıntıların var olduğu gerçeğini kabul etmekzorundayız.
Bu konuda; kurumlar arası koordinasyon eksikliği ve yetki
karmaşası, uygulama ve işletme sorumluluğuna sahip siyasi
kadro-ların geçmiş dönemlerde de yeterince konuya sahip
olmamaları, gerçekçi davranmamaları, havzanın topografik ve
bitkisel yapısı ve de bu kentte yaşayan bireyler olarak konuya
duyarsız kalmamız ve zaman zaman da olumsuz katkı
sağlamamız gibi nedenlerden dolayı oluşan olumsuz koşullar,
günümüzde İZMİR'de Taşkın riskini ortadan kaldırmamıştır.
Yukarıda ana başlıklarla belirtilen problemlerin giderilmesi
amacıyla yapılacak olan; Etüd aşamalarında, Proje oluşum ve
tatbikatı aşamalarında ve de işletme safhasında Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası adına bizler katkı koymaya her
zaman hazırız ve de bu oluşumda yerimizi almak zorundayız diye
düşünüyoruz.

1-ETÜD AŞAMASINDA
YAPİLACAK ÇALIŞMALAR
Dere Islah çalışmaları için yapılan etüd çalışmaları genellikle
1/25 000 ölçekli topografik haritalardan faydalanılarak
yapılmaktadır. Bu haritaların son baskı tarihleri genellikle
günümüzden 20-25 yılı öncesine dayanmaktadır. Gelişmekte
olan kentlerin aradan geçen zaman dilimi içerisinde bu haritalara
ve de üzerindeki bilgilere olumsuz yönde katkı sağlayacağı bir
gerçektir. Bu olumsuz katkılar; bitki örtüsünün değişmesi, zemin
yapısının değişmesi (Beton veya asfalt ile kaplanması), yatak
talveginin oyulması veya rusubat ile dolması nedeniyle eğimin
değişmesi, dere yatağı kesitinin dış etkenlerle daraltılması veya
genişletilmesi olarak düşünülebilir. Bütün bu etkenler etüd
çalışmalarında faydalandığımız 1/25 000 ölçekli haritalar
üzerindeki bazı donelerde farklılıklara sebebiyet verecektir.
Yapılan bu çalışmalar neticesinde elde edilecek sonuçlar (Taşkın
debisi; Taşkın kesiti ve Islah güzergâhı gibi) ileride oluşacak
tatbikat projesine genellikle aynen yansıdığından, etüd
çalışmaları sırasında bazı donelerin arazide birebir ölçüm ve
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ülkemizdeki yasal mevzuatı çalışan kesimler aleyhine değiştirme

içerisinde bulunan, yöresel gelişmeler karşısında perspektif

çabalarından, sektörel bazda büyük sermaye şirketlerine yer

bekleyen değil, kendi görüşünü oluşturup uygulamaya koyabilen,

açma girişimlerinden en çok etkilenen kesimlerden birisiyiz.

etkinlikler, geleneksel yemekler, geziler düzenleyebilen,

Dolayısı ile en çok sesini yükseltmesi gereken kesimlerin de

meslektaş sorunlarını biraraya gelerek çözebilen, sorumluluğu ve

başında gelmekteyiz. Ancak mevcut örgütsel yapımız bu

dolayısıyla yetkisi olan bir örgüt modeli oluşturulmalıdır.

durumun önünde bir engeldir. Sesimizi yükseltebilmemiz,

Önümüzde Genel Merkez Genel Kurulu vardır. Şube özelinde

duyurabilmemiz; tüm meslektaşlarımızın katkılarını somut bir

düşünülen çözüm yolları, ülke genelinde tüm meslek odamıza

şekilde üst organlara kadar rahatlıkla taşıyabilecekleri, kırtasiye

yaygınlaştırılabilire önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu, bir dizi

içerisinde boğulmamış, yerinden yönetime en fazla katkıyı

tüzük değişikliğini zorunlu kılmaktadır. Hedefimiz gerekli tüzük

koyabilecekleri, sorumluluk üstlenebilecekleri ve dolayısı ile

değişiklikleri ile bu modeli ülke geneline yaymaktır. Mümkün

yetkili olabilecekleri bir meslek odası örgütlenme modeli ile

olamadığı durumda, şubemiz etkinlik alanında gerekli

mümkündür. Bu model ise, şubemize bağlı beş il temsilciliğinin

düzenlemeleri yaparak, şube genel kurulumuzun verdiği görev ve

birer yönetim kurulu gibi çalışması, ilçe temsilciliklerinin bu

çalışma programının ilkeleri çerçevesinde bu modeli yerel bazda

görevleri yanında bağlı oldukları ilin temsilci yardımcılığı görevini

uygulayacak ve başarıya ulaşacaktır.

üstlenmesi, mümkün olan bölgelerde mesleki denetim

Genel Kurul'umuzda, adına küreselleşme denilen ve yalnızca

görevlilerinin ayrıca belirlenmesi, böylelikle yerinden yönetimi

küresel bir zengin azınlık, küresel ve yeryüzünde yaygın yoksulluk

yaşama geçirmeleri daha sağlıklı ve etkili bir yapının ortaya

yaratacağı anlaşılan yeni sömürgeci dalganın, ülkemizde biz

çıkmasına neden olacaktır. Böylelikle kendi çalışma programları

harita mühendislerinin yaşamında ne tür sonuçlara yol açacağı

ve bunu yaşama geçirecek organları olan, yöresel sorunlara

enine boyuna tartışıldı. En azından sektör ve mesleğimiz

yöresel çözüm yolları bulabilen, bu çözümleri çok çabuk ve etkili

açısından kazançlı çıkmayacağımız ortada. Kaderimizi

bir biçimde gündeme getirebilen; komisyonları olan ve üreten,

değiştirebil-memizin yolu, eskisinden daha güçlü, çabuk karar

diğer meslek odaları içerisinde kendi sesini duyurabilen, sivil

verip, çabuk harekete geçebilen, en uzak noktalardaki

toplum örgütleri arasında temsil yeteneği olan, toplumun diğer

meslektaşlarımıza ulaşabildiğimiz ve onların da seslerini,

kesimleri ile kucaklaşabilen, sosyal boyutu olan ve sosyal

düşüncelerini, katkılarını, güçlerini anında örgütümüze

yaşama girebilen, birbirini tanıyan, birbiriyle dayanışma

katabildikleri dinamik ve yığınsal meslek odası yapısını
kurabilmemize bağlıdır.

Meslekle 30 yılım dolduran
tiarifa mühendisleri
biraradaydı.
Oda merkezimizde 21 Aralık 2001 tarihinde biraraya gelen
deneyimli meslektaşlarımız, geride bıraktıkları 30 yılı
değerlendirerek, anılarını birbirleriyle paylaştılar. Tüm
deneyimli üyelerimize, katkılarından dolayı teşekkür ediyor,
birikimlerinin geleceğimize ışık tutacağına inanıyoruz.
Densf imlüiplsrtaiz ¥8 genç
meslektaşlarımız biraraya
geldi.
Deneyimli meslektaşlarımız ve genç harita mühendisleri
arasında bilgi akışını ve deneyim alışverişini sağlamayı
amaçlayan toplantı 26 Aralık 2001 tarihinde odamızda
yapıldı.
7.Pfineiı¥önetfnj
SCurulu'na plgfeeî verildi.
19 Şubat 2002 tarihinde oda merkezimizde yapılan
Danışma Kurulu toplantısı sonrasında, 7. Dönem Yönetim
Kurulu'na, yeni oluşan yönetim kurulu tarafından, çalışma
ve katkılarından dolayı plaketleri verildi.
Geçmiş tüm yönetim kurullarına ve katkıda bulunan tüm
meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Şube Danışma Kurulu
toplantısı yapıldı
8. Dönem HKMO İzmir Şubesi Genel Kurulu sonucu oluşan
yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin bir aylık
çalışmaları ile daha önceki yönetim kurullarının
gerçekleştirdiği etkinlilklerinin değerlendirilmesi ve çalışma
programının tartışılması, gerekli ve etkin komisyonların
oluşturulması amaçlanarak toplanılmıştır. 19 Şubat 2002
tarihinde, oda merkezimizde yapılan toplantı sonucu
aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Yönetim kurulunca kesinleştirilen çalışma
programının uygulanmasına tam destek verilmesi,
2- Gerekli ve etkin komisyonların oluşturulması
(gelecek sayımızda ayrıntılı bir şekilde ele
alınacaktır),
3- Komisyon çalışmalarının danışma kurulu
tarafından da değerlendirilmesi,
4- Şube yönetiminin temsilcilikler ile eşgüdümlü
çalışarak, temsilciliklerin etkinleştirilmesi,
5- Genel merkez, diğer şubeler ile iletişime önem
verilmesine karar verilmiştir.
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19 Ocak 2001 tarihinde yapılan şubemiz 8. Olağan Gene! Kurulu 825
üyemizden 299 kişinin katılımıyla gerçekleşti...
7. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Dursun ÇELİK'in açılış konuşmasıyla başladı. Divan başkanlığına
Halil KAYNARCA, başkan yardımcılığına A. R. Coşkun ERENAY, yazmanlık görevlerine de Özgür
ŞENİM ve Demet ÖZKAN seçildiler. Şube sekreterimiz R. Pertev AKDOGAR'ın çalışma programını
okumasından sonra, üyelerimiz Hüseyin EVRAN, Ali Kemal KARAYEL, İbrahim ERİŞİR, Zater
BEYDİLLİ ve Turgut YERLİKAYA Genel Kurul'a görüşlerini aktardılar.

8. Olağan Genel Kurulumuz yapıldı. Tek liste ile seçimlere
gidilmesine rağmen, canlı ve katılımın yüksek olduğu bir genel
kurul yaşandı. Meslektaşlarımızın demokratik duyarlılığına
teşekkür ediyoruz.
Demokrasiye ve dolayısı ile demokrasinin gerçekleşme
koşullarından birisi olan demokratik kitle örgütlerine güç vermek,
omuz vermek dünden daha yakıcı bir şekilde karşımızda
durmaktadır. Yerküremizde ve ülkemizde önemli değişimler
yaşanmaktadır. Emperyalizm yokolmamış, tersine sıcak savaş
türünden bilinen klasik yöntemlerine yeni ve etkili yöntemler de
ekleyerek gücünü pekiştirmiştir. Dünyanın herhangi bir
noktasında kendi çıkarları doğrultusunda pervasız silahlı
müdahaleleri uygularken, bazı noktalarında sermaye hareketleri
ve siyasi yöntemlerle amacına ulaşma çabasındadır. Kısacası
emperyalizm, tek kutuplu dünyamızda biçim ve yöntemlerini
zenginleştirerek yaygın ve azgın bir sömürü ağı oluşturmuştur.
Ülkemizde geçmiş dönemlerde sıcak müdahale yöntemleri
örneklerini gördük. Bugün güncel uygulama yöntemi, İMF
dayatmaları, Dünya Bankası zorlamaları, geçtiği yerleri iliğine
kadar kurutup geriye toplumsal bir enkaz bırakan, devasa bir
çekirge sürüsünü andıran uluslararası sermayenin ülkemizdeki
manipülasyonunun önündeki engellerin kaldırılması, buna uygun
siyasi, ekonomik ve yasal koşulların hazırlanması ve benzeridir.
Bunlar bizi ne için ilgilendirmektedir ? Genel Kurul'umuzla ne
ilgisi vardır?

8. Olağan Genel Kurul öncesi süreçte, meslek odamızın
Danışma Kurulu, Küçük Kurul gibi organlan, değişen dünyamızı
ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu değerlendiren, sorunlarımızı saptayan ve yeni mesleki politikaları belirleyen 8. Dönem
Çalışma Proramı Taslağı'nı oluşturdu. Yine bu kurullar, kişileri
değil, programın uygulanması koşullarını ve ilkeleri belirledi.
Olağan Genel Kurul bu süreci olgunlaştırdı, çalışma programını
zenginleştirerek, yeni yönetim kurulunu saptadı ve sorumlu kıldı.
Yeni oluşan yönetim kurulu, Çalışma Programı'nı taslak olmaktan
çıkarıp somutlaştırdı ve netleştirdi. Önümüzde bir tek hedef
vardır: 8. Dönem Çalışma Programı'nın uygulanması...
Ancak bu programın uygulanmasının önünde de birtek engel
vardır: Mevcut örgütlenme modeli! Şu anki örgütlenme
biçimimiz, merkeziyetçi ve katılımı engelleyici hantal bir yapıdır.
Doğrudan şubemize bağlı beş ilimiz ve oniki ilçemiz, toplam
onyedi altbirimiyle, yalnızca fatura denetimi yapan, temsilcilikleri
mesleki denetim görevlisine indirgeyen bir modeldir. Bu yapı ile
Çalışma Programı'nın uygulanmasının olanağı yoktur. Değişen
dünyamızda küreselleşme ile dayatılan, yalnızca sermayenin
katlanarak ve yoksulluğun derinleşerek küreselleşmesi anlamına
gelen adaletsiz ve sömürgeci mantığın, kendi mesleğimiz
özelindeki olumsuz yansımalarına karşı mücadelemizi
kolaylaştıracak bir örgütlenme modeline gereksinim vardır. İMF
politikalarının sonuçlarını kamu ve özel sektörde en ağır biçimiyle
hisseden, emperyalizmin ve küreselleşme yanlılarının
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8 MART ÜZERİNE
Kadınlar yüzyıllardır toplum yaşamının bütün alanlarında
kendilerini özgürce ifade edebilme ve erkeklerle eşit haklara sahip
olabilme mücadelesi veriyorlar. Bu mücadelenin başlangıcı,
Fransız Devrimi'nin yarattığı eşitlik ve özgürlük dalgasına denk
düşüyor. Bu dönemde kadınlar, devrim sürecine erkeklerle birlikte
aktif olarak katılır; ancak devrimden sonra oluşan özgürlük ortamı
kadınlar açısından uzun süreli olmaz ve "genel oy hakkı" kapsamı
dışında bırakılırlar. Fransız kadın devrimci Olympe de Gouges,
yayınlanan İnsan Hakları Bildirgesi'nde kadın haklarından
bahsedilmemesini protesto amacıyla Kadın Hakları Bildirgesi'ni
kaleme alır. Daha sonra yazdığı bir yazı nedeniyle 1793 yılında
giyotine gönderilen Olympe de Gouges, kadın
hakları mücadelesinde verilen ilk kurbanlardan
biri olur.
Kadın hareketi, 19. yüzyıl ortalarında
burjuva devrimlerinin ardarda yaşandığı
dönemde yeniden güç kazanır. Endüstri
Devriminin yaşandığı bu dönemde ağır
koşullarda, üstelik erkeklerden daha düşük
ücretle çalıştırılan, yoğun sömürü ve
ayrımcılığa maruz kalan kadınların ekonomik
talepleri ve seçme-seçilme hakkı verilmesi gibi
politik talepler hareketin mücadele eksenini
oluşturur. Uluslararası Kadınlar Günü bu
mücadele geleneğini miras alarak kutlanmaya
başlanmıştır.
1910'da Clara Zetkin başkanlığında
toplanan II. Kadın Enternasyonali, yılın bir
gününün Uluslararası Kadınlar Günü olarak
bütün ülkelerde kutlanması kararını alır ve ilk
kutlama ertesi yıl 19 Mart tarihinde yapılır.
Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü, 1913
yılından itibaren, 1857'de New Yorklu kadın
işçilerin "Sekiz saatlik iş günü ve eşit işe eşit ücret" talepleriyle
kitlesel biçimde greve gittikleri gün olan 8 Mart tarihinde
kutlanmaya başlanır. Ancak 8 Mart'ın dünya genelinde
kutlanabilmesi için uzun bir süre geçmesi gerekecektir; ta ki
Birleşmiş Milletler Örgütü, Uluslararası Kadınlar Yılı ilan edilen
1975 yılında, aldığı bir kararla 8 Mart tarihini Uluslararası Kadınlar
Günü olarak resmen tanıyana dek. BM'nin aldığı bu karar, daha
önce pek çoğu bu günün varlığından dahi haberdar olmayan
ülkeler tarafından benimsenir. Günümüzde Uluslararası Kadınlar
Günü 8 Mart'ta dünya genelinde çeşitli etkinliklerle
kutlanmaktadır

Ülkemizde kadın hakları konusunu ele aldığımızda, diğer
ekonomik ve sosyal konularda olduğu gibi, batı ülkelerindekine
benzer şekilde bir gelişim sürecinin yaşanmadığını

gözlemliyoruz. Kadın hakları konusundaki ilk kazanımlar,
kadınların mücadelesinin bir sonucu olarak değil, Monarşiden
Cumhuriyet rejimine geçiş sürecindeki yapısal dönüşümün bir
parçası olarak gerçekleşmiştir. Önemli eksiklikleri olsa da,
Cumhuriyet döneminde yaşama geçirilen yasal düzenlemelerle
kadınımız gerici şeriat cenderesinden kurtarıldı. 1934 yılında bir
çok batı ülkesinden önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı
verildi. Ancak o tarihten günümüze kadınların parlamento dahil,
seçimle işbaşına gelen kurullarda gerektiği gibi temsil edildiklerini
söylemek mümkün değildir.
Günümüzde parlamentodaki kadın milletvekili oranı 1930'iu
yıllardakinden bile daha düşüktür. Toplum içerisindeki eşitsizlik
_______ __ ise ya şa m ın her alanın da varlığ ını
hissettirmektedir. Kimi sosyo-ekonomık
göstergeler bu durumu gözler önüne seriyor.
Örneğin, DiE'nin 1990 yılına ait kadın i
stati sti ki e ri n e (*) göre, okuma yazma oranı
erkeklerde %88.2, kadınlarda ise %72'dir;
erkek nüfusun %4.2'lik bölümü üniversiteye
gidebiliyorken bu oran kadınlar için %1.2'dir.
Ücretli, işveren ya da kendi hesabına çalışan
erkeklerin toplam erkek nüfusa oranı
%82.7'dir; oysa kadınlarda bu oran sadece
%25.2. Ülkemizdeki bölgeler arasında da
büyük farklılıklar gösteren bu eşitsizliğe ilişkin
örnekler çoğaltılabilir.
Dünya genelinde kadın hareketinin
başlangıcından günümüze dek verdiği
mücadele sonucu önemli kazanımlar elde
edilmesine karşın, az gelişmiş ülkelerden
gelişmiş ülkelere dek kadınların toplumsal yapı
içerisinde erkeklerle eşit bir konumda
olduğunu söylemek mümkün değildir. Seçme
ve seçilme hakkı vb. politik
konularda, ekonomik ve cinsel özgürlük başlıklarında önemli
aşamalar kaydedilmesine karşın, politik yaşamda temsiliyetin
kağıt üzerinde kalması, elde edilen ekonomik bağımsızlığa
karşın sömürü mekanizmalarına giderek daha fazla bağımlı
olunması, cinsel özgüllükler anlamındaki olumlulukların yanısıra
kadın bedeninin metalaştırılması sürecinin de ivme kazanması,
kadın hak ve özgürlüklerinin kazanımı adına biz aydınlara daha
çok iş düştüğünü gösteriyor.

(*) www.die.gov.tr
M. Tevfik Özlüdemir
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MESLEĞİMİZİN DİĞER MESLEKLERLE
ARAKESİTİ SEMİNERİ
Şubemiz Öğrenci Komisyonu tarafından, 14 Şubat 2002
tarihinde Mesleğimizin Diğer Mesleklerle Arakesiti başlıklı bir
seminer YTÜ'de düzenlendi. Seminerde Prof. Dr. Onur GÜRKAN,
İlhan Önder ÇELİK ve Doç. Dr. N.Necla ULUĞTEKİN sunum
yaparak konu başlığına ilişkin görüşlerini aktardılar. Yaklaşık 50
öğrencinin katıldığı seminerde, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliğimde eğitimden uygulamaya kadar diğer mesleklerle
ilişkiler, planlamada, programlamada ve uygulamada disiplinler
arası işbirliği, toplumsal üretimde verimlilik açısından
mesleklerarası işbirliğinin önemi konuları ele alındı.
Etkinliği düzenleyen komisyonumuza ve sunum yapan
üyelerimize teşekkür ederiz.
TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ
ve TOPRAK DÜZENLEMESİ
TOPLANTILARI
YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü Kamu Ölçmeleri
Ana Bilim Dalı ile Şubemizin işbirliğinde düzenlenen toplantılar,
ayrıntıları aşağıda verildiği gibi gerçekleştirildi. Bu toplantıların
birinci gününe Odamız adına 6 üyemiz ile 21 akademisyen, 60
öğrenci, kamu ve özel sektörden 62 ilgili ve diğer sektörlerden 8
kişi olmak üzere, toplam 157 kişi katılmıştır. İkinci gün ise 4
akademisyen, kamu ve özel sektörden 8 ilgili, 90 öğrenci ve diğer
sektörlerden de 4 kişi olmak üzere toplam 106 kişilik bir grup
etkinliğe katılmıştır.
Bu etkinlik sonucunda elde edilen sesli ve yazılı belgeler kısa
bir süre sonra mesleki kamuoyumuzun kullanımına sunulacaktır.
Şubemizin iletişim ve teknik organizasyonu üstlendiği
etkinliğin planlayıcısı ve gerçekleştiricisi olan Öğretim Elemanı
Üyelerimize bir kere daha teşekkür ederiz.
tK-lKURUMveÜYE ZİYARETLERİ
Şube Yönetim Kurulumuz, resmi kurumlarda üyelerimizin
çalışma yoğunluğuna ve idarelerin yanıtlarına göre bir ziyaret turu
programlamıştır. Bu kapsamda görüşme tarihleri netleşen
makamlar ve bu birimlerde çalışan üyelerimiz ziyaret
edilmektedir.
Kadıköy Belediyesi İmar Müdürü Sayın Sadık KAYHAN ve bu
belediyede çalışan üyelerimiz 08 Mart 2002 tarihinde ziyaret
edildi. Sayın KAYHAN ve üyelerimiz gerçekleştirdikleri hizmetler
hakkında bilgi aktardılar. Odamızın çalışmaları da bu görüşmede
paylaşıldı. Güncel mesleki sorunların ve toplumsal gelişmelerin

de paylaşıldığı toplantı, son derece yararlı oldu. Ayrıca Odamızın
etkinliklerine Müdürlük personelinin hep birlikte katılmaları
konusunda görüş birliğine varıldı.
YTÜ'de görev yapan yönetici üyelerimiz 11 Mart 2002
tarihinde ziyaret edildiler. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Ömer AYDIN, İnşaat Fakültesi
Dekanı Sayın Prof. Dr. Hüseyin DEMİREL ve YTÜ Rektörü Sayın
Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ ziyaret edilerek mesleki kamuoyumuzun
gündeminde olan konular hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu. Bu görüşmelerde bölümümüz öğrencilerinin ve
öğretim üyelerinin çalışmaları hakkında da bilgiler alındı.
Üniversitelerin gündemindeki sorunların da ele alındığı
görüşmeler sonucunda yeni dönemde de üniversite ile ilişkilerin
güçlendirilerek sürdürülmesi konusundafikir birliğine varıldı.
İSKİ Harita ve İSKİ Kamulaştırma Müdürlükleri ile İSKİ Genel
Müdürlüğü'nde çalışan üyelerimiz 12 Mart 2002 tarihinde ziyaret
edildiler. Bu ziyaretlerde söz konusu müdürlüklerin çalışmaları
hakkında bilgi alındı. Yöneticiler ve üyelerimiz altyapı projeleri
başta olmak üzere yerel yönetimlerin sunacağı teknik hizmetlerde
meslektaşlarımızın etkinliklerinin arttırılması konularında
Şubemizin yönlendirici çalışmalar gerçekleştirmesini önerdiler.
ŞUBEMİZ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
09 Mart 2002 tarihinde Şube Danışma Kurulu Toplantımız
yapıldı. 40 üyemizin katıldığı toplantının gündemi; güncel mesleki
ve toplumsal konularda bilgilerin paylaşılması, 17. Dönem
Çalışma Programı hedeflerinin değerlendirilmesi ve 17. Dönem
Komisyonlarının oluşturulması idi.Toplantıya katılan üyelerimiz,
17. Dönem Yönetim Kurulunun hedeflerini değerlendirirken, daha
çok üye katılımıyla, daha aktif çalışmalar için önerilerini ve
eleştirilerini ilettiler. Meslek içi eğitim, diğer meslek disiplinleri ile
yapılabilecek ortak çalışmalar, üye-oda iletişimi vb. en çok
üzerinde durulan konular oldu. Ayrıca, 17. Dönem komisyonları
ve çalışma grupları konusunda öneriler yapıldı.
Danışma Kurulu Toplantısına katılan, bilgi ve birikimlerini
paylaşarak çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm üyelerimize
teşekkür ediyoruz.
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE DEĞİŞİKLİK
Üyemiz Sayın Özgür KARATAŞ'ın Mart ayı sonunda askere
gidişi dolayısıyla boşalan Şube Müdürlüğü görevine 5770 sicil
numaralı Üyemiz Sayın Gülseren YURTTAŞ atanmıştır.
Görevden ayrılan Sayın KARATAŞ'a özverili çalışmaları ve
yararlılık için candan teşekkür eder, göreve gelen Sayın
YURTTAŞ'a çalışmalarında başarılar dileriz.

• Sadece yapıların sağlam olmasının depremden etkilenme ve
riskini kaldırdığı elbette ki düşünülemez. İlimizde hiçte
azımsanmayacak ölçüde deprem esnasında kaya düşmesi,
heyelan ve yine çok şiddetli deprem olasılığında barajlarında
önemli bir tehlike yaratacağı hesaba katılmamaktadır. Ve yine
depremin alt yapıda su, doğalgaz, kanalizasyon hatlarında
yaratacağı tahribatın, yangınların yol açacağı can ve mal kaybının
önlenmesi bu çalışmalarda ele alınmalıdır.
ÖZETLE ; Binaların depreme dayanıklılıklarının tespitinde
yaklaşık 350 bine yakın binanın kadastro bilgileri (Ada, Pafta,
Parsel) ve konum bilgileri bilgi sistemi mantığı içinde
değerlendirilmediğinde yapılan bu çalışmaların bir fiyasko ile
sonuçlanacağını ve beklenen yararı sağlayamayacağına
inanıyoruz. Bu nedenle yapılan bu çalışmalar içinde Harita ve
Kadastro Mühendisleri ile yer Bilimcileri mutlaka bulunmalıdır.
Projeden azami fayda sağlanması için bunun kaçınılmaz
olduğuna inanıyoruz. Bunun Büyükşehir ayağında çalışan Harita
ve Kadastro Mühendisleri ve Zemin Etütleri Şefliği ile
gerçekleştirilebileceğine veya bu olamıyorsa bizler meslek odası
olarak bu projeye katkı vereceğimizi de belirtiyoruz. Ve
çalışmanın İnşaat Mühendisleri Odası koordinatörlüğünde
yapılmasının gerekliliğine de katıldığımızı belirtiyoruz. Ancak
Büyükşehir Belediye sınırları dışındaki Belediye, Belde ve
Köylerde Bursa KBS Projesindeki gibi sayısal halihazır harita,
numarataj haritası, zemin etüt haritası, kadastro haritası, gibi
temel verileriyle bu grafiksel temel verilerin karşıtları olan sözel
verilerle ilişkilendirerek coğrafi bilgi sistemleri standardın da
toplanması ve İnşaat mühendisleri odası koordinatörlüğünde
yürütülecek çalışmaların bu şekilde oluşturulacak veri altyapısı
üzerinde yapılması teknik bir zorunluluktur.
Bunları söylerken tekraren binaların deprem riskinin
belirlenmesinde yapıların dayanıklılığının tespiti, çalışmaları ve
hazırlıklarının önemli bir ayağını teşkil edeceğini, ancak deprem
riskinin makro boyutta ele alınması gerektiği, bu anlamda kaya
düşmesi riski olan alanların tespiti, deprem anında hangi yolların
kapanabileceği, yangın ve doğalgaz tehlikesinin planlanması,
zemini çok riskli yerlerin sıvılaşma potansiyeli olan yerlerde ki
yapılaşmanın tasfiyesi bu çalışmalar ile planlanmalıdır.
KÜLTÜRPARK:
Bursa'mızın son günlerde en önemli Gündem konularından
biri olan Reşat Oyal Parkı ve yine halk deyimiyle Kültürpark
üzerinde hazırlanan yeni projelerin kamuoyuna yeterli
açıklanmamakla birlikte bünyesinde birçok olumsuzluğu
barındırdığını düşünüyoruz.
Kültürpark taki yıllarca her gelen Belediye Yönetiminin sırf
birilerine, yandaşlarına rant kapısı ekmek kapısı olsun diye veya
bazı Belediye hizmetlerinin karşılanması adına çarpık
yapılaşmanın örnekleriyle doldurulduğu bir gerçektir. Bunların
ayıklanması ve yeni bir düzenlemeye gidilmesi bir zorunluluktur.

Bu ayıklamanın halkın isteklerine paralel olması ve kentin bu
önemli bölgesinin halkın taktığı isme uygun Kültürel kimliğini
koruyarak geliştirerek varlığını sürdürülmesinden yanayız. Bu
amaçla uzun yıllardır parkta varlığını sürdüren, parkla ve Bursa ile
bütünleşmiş bazı tesislerin yeniden düzenlenerek
yaşanmasından yanayız. Bursa kültürünün, yaşamının önemli bir
parçası olan bu tesislerin tespitinde kişilerin değil, Bursa halkının
talepleri dikkate alınmalıdır.
KENT BİLGi SİSTEMLERİ:
Ülkemizin sayılı örneklerinden biri olan Bursa Kent Bilgi
Sisteminin geliştirilmesi ve daha ileri noktaya taşınması için
Belediye Yönetimlerine destek verilecektir.
NİLÜFER VADİSİ, FAŞA ÇİFTLİĞİ PROJELERİ:
Kentimizin en önemli projelerinden biri olarak
değerlendirilecek Nilüfer Vadisi ve Paşa Çiftliği projesinin kent
yaşamına ciddi güzellikler katacağına inanıyoruz. Ancak şu anda
Belediye Yönetiminin mevcut yasaya göre %35 DOP
alabilmektedir. Bu nedenle düzenlemenin mümkünse bir süre
bekletilmesi %45 olarak tasarlanan yeni imar yasa taslağından
sonra yürürlüğe girmesi halinde kent %10-15 daha fazla bedelsiz
yeşil alan kazanabilecektir.
Ayrıca hazırlanan irnar planında 8 dönüm kadar yapılaşma
öngörülmektedir. Bu yapılaşmanın bölgenin sıvısallaşma
karakterine uygun olarak bir katı geçmeyecek yapılaşmanın
gerektiği Sayın Başkanın bilgisine sunulmuştur.
BURSA ÇEVRE YOLU:
Bursa Çevre Yolunu bir an önce kent yaşamına ve ülkeye
hizmet vermesi için yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz.
Ancak çevre yolunun hizmete girmesi sonrasında ovanın
tahribine yönelik bazı önlemlerin ve çalışmaların yapılması ve bu
çalışmaların belli periyotlarla zenginleştirilerek gerçekleştirilmesi
gereğine inanıyoruz.
Çevre yolu ile ilgili taleplerimizi önceki dönemde açıklamıştık.
Bunların bazısının bugün için gerçekleşme şansı maalesef yok.
Örneğin Barakfakih ovasından geçen bölümün geçidinin dağ
yolundan,-bu da olmuyorsa viyadükle geçirilmesini istemiştik,
olmadı. Ancak çevre yoluna ovayı tam anlamıyla tahribine yol
açacak bağlantı yollarının yapılmasına karşıyız ve Bursa
Ovasında bazı zorlukları bünyesinde barındırıyor olsa da bir an
önce arazi toplulaştırma çalışmalarının başlatılmasını istiyoruz.
Ayrıca 100 m. olarak gerçekleştirilen kamulaştırma alanının
yol dışında kalan bölümlerinin yeşillendirilmesini istiyoruz.
Yönetim Kurulumuzun toplum yararına ortaya koyacağı tüm
çalışmalara desteklerinizi bekler, saygılar sunarız.
Yönetim Kurulu Adına
Temel ÖZTÜRK
Başkan

HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞLARINA KARŞI
ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
"Satış Yasası" kapsamında Meslek Odalarımızın bütün uyarılarına karşın imar planlarında "sağlık ocağı, yeşil alan vb." olarak
tahsis edilmiş yerler satılmaya çalışılmaktadır. Ne yazık ki ilgili
mevzuatta Odalarımız sadece Satış Değerini Tespit Komisyonu'na İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri düzeyinde dahil
edilmektedir, istanbul Milli Emlak Müdürlüğündeki 23 Ocak 2002
tarihli komisyon toplantısında Şubemizin girişimleri ile satış için
değerlerinin tespit edilmesine çalışılan parsellere ilişkin görüşmelerde İKK Sekreteri tarafından "Bu parsellerin satışlarına karşı
olduğumuz" yönünde şerh konulmuştur.
Şubemiz, "halkımız yararına kullanılması gereken kamu
arazilerinin satışına" karşı durmaya ve kamuoyunu bilinçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir.
Prof. Dr. Aykut BARKA Anma Töreni
TMMOB istanbul İKK tarafından 03.02.2002 tarihinde düzenlenen törende aramızdan ayrılan Prof. Dr. Aykut BARKA anıldı.
Törende katılımcılar, Sayın BARKA'nın eserlerinin benimsenmesi
ve çalışmalarının sürdürülmesi gerekliliği üzerinde durdular.
MÜHENDİSLİK MİMARLIK KURULTAYİ TOPLANTISI
Kurultay hazırlık toplantılarının dördüncüsü TMMOB İstanbul
İKK tarafından 03 Şubat ve 10 Şubat 2002 tarihlerinde düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen toplantılar sonucunda Mühendislik

Mimarlık Kurultayına katılabilecek delegelerimiz ve Kurultaya
aktarılacak önerilerimiz belirlendi.
AFYON DEPREMİ HAKKINDA BASIM AÇIKLAMASI
YAPILDI
TMMOB'ye bağlı Odaların İstanbul Şubeleri ile birlikte Afyon
Depremi ve Türkiye'de depremlere yönelik olarak yapılması
gerekenler hakkında 08 Şubat 2002 tarihinde ortak bir basın
açıklaması yapıldı. Şube İkinci Başkanımız Sayın Mehmet
YILDIRIM'ın katıldığı açıklama ile kamuoyuna deprem gerçeğinin
unutulmaması gerektiği bir kere daha aktarıldı.
TEMSÎLCİLİKLERİMÎZDEDEĞİŞİKÜKLER
Şube temsilciliklerimizin bazılarında gerçekleşen değişiklikler
aşağıdadır. Görevlerini tamamlayan üyelerimize teşekkürlerimizi
sunarken yeni görev alan üyelerimize de çalışmalarında başarılar
diliyoruz.

YAZILIM KURSLARIMIZ
Şubemiz ile ilgili firmalartarafından ortaklaşa düzenlenen yazılım
kurslarımız tamamlanmıştır. Aynntıları aşağıda verilen kursların
düzenlenmesi aşamasındaki işbirliğimiz dolayısıyla firmalara
teşekkür ederiz. Kursiyerlerimize de çalışmalarında başarılar dileriz.

HKMÛ Bursa'da meslek alanında başarılı çalışmalara
damgasını vurmuştur. Bunların bazılarını; Hisseli parsellerin
önlenmesi, kaçak yapılaşmanın durdurulmasının yanında yer
alınması, çevre ile kentsel sorunlar, kentsel yağma ve temiz
toplum konularında verilen mücadelede her zaman öncü rol
üstlenilmesi, gibi özetlemek mümkündür. Bütün bu duyarlı ve
etkin çalışmaları ile Odamız daimatakdirtoplamıştır.
Odamız her dönemde planlı yapılaşmanın önemini
savunarak, bu konuda kentsel bilincin oluşmasına katkı vermiştir.
Yönetim Kurulumuz yeni dönemde de yaşadığımız kente ve
doğaya karşı olan sorumluluğunu da göz önünde bulundurarak
doğru bulduğu konuları hiç çekinmeden kamuoyu ile
paylaşacaktır.
Bu dönem için kent gündemine getirmeyi düşündüğümüz
öncelikli konuları sıralarsak;
HİLELİ HİSSELİ PJtBSElfE
KÖ¥ SENETLİ MİSEL SATIŞLARI:
Hileli hisseli parsel satışlarında son dönemde belirgin bir
durgunluk yaşanmakta ve sanki sorun bitti gibi gözükmektedir. Bu
bizi aldatmamalıdır. Hileli hisseli parsel satışına geçit veren yasal
boşluklar bugün içinde geçerlidir. Sadece iç göçün ve buna bağlı
olarak yapılaşmanın durması, mevcut Belediye yönetimlerinin
kaçak yapı konusunda kararlı olmaları ve kriz ortamı hileli hisseli
parsel oluşumunu engellese de, bu yapının değişmesi herşeyin
yeniden başlamasını gündeme getirecektir. Bu nedenle bu
konuda yasal düzenlemelerin yapılmasını isteme talebimiz aynen
devam etmektedir.
Ayrıca 21. Yüzyılda Bursa merkez yerleşimleri dışındaki kadastrosunun bitmemiş olması, köy senedi ile hileli hisseli parsel
satışının sürmesi bu durum köylerde, sahil kesiminde ve Uludağ
bölgesinde çarpık yapılaşmaların devamına neden olmaktadır.
HARİTAUYGULANIA SORUMLULUĞU:
Yapıların temelden su başmanına kadar, aplikasyonlarda
ilgili sorumluluğun da Harita Mühendislerinde olduğu Bakanlık
yazılarıyla ortaya konulmasına rağmen bazı belediyelerde buna
uygun davranılmadığı, aykırı uygulamalar yapıldığını biliyoruz. Bu
konuda çağın gerçeklerine uygun hareket edilmesini
sağlayacağız.
BİNALARIN DEPREMSELÜĞİNE YÖNELİK KAMPANYA: On
binlerce yıldır dünya denilen gezegende volkan patlamaları,
su baskınları, heyelanlar, depremlerle birlikte yaşamayı
başaran insanoğlu, bilimde ve teknikte yaşanan olağanüstü
gelişmelere rağmen doğal afetlerde böylesine yıkıma uğruyorsa
bunun bir tek açıklaması olabilir. Vurdumduymazlık! daha
fazlası söylenebilir ancak bunu söylemeye saygımız
elvermemektedir. Bu olumsuz sonuçta herkesin, her birimin
sorumluluğu elbette vardır.

Ama bizleri üzen tüm yaşananlara rağmen halen bu kötü
sonuçları yaratan etkenlerin, anlayışların devam etmesidir.
• Kaçak yapılaşma kısmen azalmasına rağmen halen devam
ediyor.
» Ovada, Alüvyon arazi üzerinde yapılaşma tüm uyarılara
rağmen devam ediyor.
« Olası yeni afetlere karşı yeterli önlemler alınamamıştır.
• Ve her şeyden önemlisi yapılan çalışmaların bilimsellikten
uzak oluşu ayrı bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.
On binlerce yıldır dünyada varlığını sürdüren insanoğlu
yerleşim alanlarını o zamanın tecrübeleriyle sağlam ve her türlü
afete karşı kendince önemli sayılacak önlemler geliştirmiş ve
yerleşme alanları, kentler bu özellikleri sağlayan yönleri ile bugün
bizleri de hayretler içinde bırakmaktadır.
Ayrıca yılların birikimi ile insanlık yine afetlere göre kendince
mimari kültürler oluşturmuştur. Buna rağmen ülkemizde kentlerin
bu anlayıştan son derece uzak kaldığı, hızlı göçün, hızlı
kentleşmenin etkisiyle kaçak yapılaşma ile oluştuğu, devlet
organlannın bu süreçte adeta seyirci kaldığı, kaçak yapılaşmanın
bir anlamda konut açığının kapatılmasının çözüm olarak
görüldüğü hepimizin bildiği gerçeklerdir.
Bu süreç böyle geldi, böyle mi gitmelidir? Elbette ki hayır! Bu
anlayış ekonomimize önemli darbeler indirmenin yanında, birçok
sosyal soruna neden olmaktadır.
Bugün deprem riski bizimle oranlandığında 100 kat az olan
gelişmiş Avrupa ülkelerinde yapıların kalitesi, depreme
dayanıklığı bizden kat be kat fazladır.
Ve yine İsrail'de yapılan binalar Atom bombasına karşı
dayanıklı olma zorunluluğu vardır. Çünkü bu ülkenin gerçekleri
bunu gerektirmektedir.
Kendi gerçeklerimize uygun bir yapı kalitesini, mimariyle,
inşaat teknolojisiyle geliştirmek ve uygulamak zorundayız.
Son günlerde Bursa'mızda depreme hazırlık çalışmaları
kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri
Odasının Bursa'daki mevcut yapı stoğunun irdelenmesi ile ilgili
kampanyanın çok olumlu ve ivedilikle yapılması gereken bir
çalışma olduğunu ve bugüne kadar yapılanlar arasında en önemli
ve faydalı bir proje olduğu için Meslek Odası olarak
desteklediğimizi ifade ediyoruz. Ancak mevcut çalışmanın basına
ve kamuoyuna açıklandığı şekli ile eksik olduğunu düşünüyoruz.
« Bu önemli projenin en büyük eksiği proje taraflarının bu
projenin gerçekleşmesinde koyacağı ekonomik ve teknik
katkıların net olmamasıdır.
• Bu projede yer bilimcileri ve Harita ve Kadastro Mühendisleri
mutlaka olmalıdır.

Kent projelerine HKMO merceği
Yaklaşık 2 ay önce genel kumlunu yapıpbaşli ve ySneornini belirleyen
TMMOB'ataaı Harita ve Kadastro MühendisferiOdas (HKMO) Buna Şuben.
2Ü02 hedeflerini ve planlanan kerâsefprojeîeri mercek altına aldı. HKMO'da basın
toptaarayaj>anBaşkanTai!eiÖznrt,bileîi hisseli ve köy senetli parsel sanşlan.
'Binaların Deprem Riski Ömnceîeme Projesi\KMtûipar* Projesi, Kent Bilgi Sistemteri,MüûferVadîsi-Paşa Çinili ftojeieri ve Bursa Çevre Yolu Projesi "ne ilişkin
oda yönetiminin görüşlerini açıkladı. OztSrfcValiuk.BuyuİEşeto Belediyesi ve İnjaa Mühendisleri Odas"run ortak yüniMİğü binalara! deprem riski öninceîeme projesinaı gecikmiş bir proje olduğunu belirlerek "Bu projeye, BüyukşehirBetediyesftıin finansman ayırması. İnşaat Mühendişleri Odası'nın da yeterli teknik personel
bulması gerekiyor. Aksi taktirde bu proje

îam bir fiyasko olacakın'' dedi. Uzun suredir kem gündeminde tanışılan Eaşa Ciltliği
projesi fleögüi olarak da görüşlerini apkbym HKMO Bursa Şube Başkam Oaürk.
hazırlanan imar plaiımda 8 dönüm kadar
yapaaşmanmön^önîidüeünü belirtti. OzTürk. "Buyapılaşma, bölgenin smsaUaşma
karakterine uygun olarak inşaa edilmesi ve
yapıların bir kan seçmemesi gerekmektedir" dedi Yapımı devam eden Çevre Oioyola Proje^ni de eleştiren Ozrörk. çevre
otoyolunun ovayı ram anlamıyla tahrip
edeceğini savundu. Öztûrk, bağlantı yoilanmn yapılmasına karşı olduktan» vurguladı ve "Örneğin, otoyolun Baraktakih
Ovası'ndan geçen bölümünün dağ yolundan, buda o&nuyorsa viyadük ile geçini
meşini istemiştik, olmadı. Ayma. 100
meae olarak gerçekleştirilen kamulaştırma
alanımn yol dışında kalan bölümlerinin
yeşiîtendırilmesmi istiyoruz" dedi.

« 21. Yüzyılın en bariz özelliği dünyamızın yeni bir çağa hızla
girmesidir.
• İnsanlık tarihi, Tarım ve Sanayi döneminden sonra bilgi
dönemine başka bir ifadeyle bilgi çağına geçmektedir. » Bu çağın
etkileri, hukuktan tıp ilimine, makine sanayiinden, iletişim
teknolojisine kadar aklınıza gelebilecek yaşamın her boyutunda,
her alanında kendini hissettirmekte, damgasını vurmaktadır.
» Kimi yazarlarca "Yeni Uygarlık" olarak adlandırılan bu
gelişmenin en önemli unsuru ise "Hız" olaraktanımlanmaktadır.
« Eski ekonomilerde "Büyük balık, küçük balığı yutar" iken, yeni
ekonomilerde hızlı balık, yavaş balığı yemektedir. Büyüklük bir
ölçü olmaktan çıkmaktadır.
« Bütün bu gelişmelere duyarsız kalamayacağımız açıktır.
Bütün bu oluşumlara, sanayi devriminde olduğu gibi seyirci mi
kalacağız ? Elbette ki Hayır!
» Bilgi teknolojilerindeki esen rüzgarlar ülkemizi de etkisi altına
almıştır.
» Maalesef ülkemizde bilgi teknolojilerinin üreticisi olmak
yönünde ciddi adımlar atılamamaktadır. » Bizler bulunduğumuz
noktadan memnun değiliz. Bilgi çağını yaratan devrim, sanayi
çağını yaratandan çok daha köklü, hızlı ve kapsamlı gözüküyor.
« Küçük bir azınlık dışında Bilgi Çağı ve sonuçları kamu
yönetimince henüz algılanamamış ve gerekli adımlar yeterince
atılmamıştır.
» Ülkemiz bilgi teknolojilerinin donanımlarını ithal ettiği gibi,
yazılımlarını da ithal ediyor. Banka otomatları hem donanım ve
hem de yazılım olarak ithal ediliyor. Cep telefonu ve benzeri ürünlerde yerli üretim payı yoktur. TÜRKSAT uydusu yine ithal edilmiş
bir üründür. Sadece kullanıyoruz. Diğer yandan Ulusal bilgi ağı

TMMOB'A bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, rıileli hisseli parselden Kültürpark
Prajesi'ne, Kent Bilgi Sistemteri'nden. Nilüfer Vadisi-Paşa
Çiftliği Projeleri'ne kadar birçok
projeyi incelemeye aldı. VaBSk,
Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü 'Binaların
Deprem Riski Öninceleme Projesi'nin gecikmiş bir proje olduğunu belrten HKMO Bursa Şube Başkanı Temel Öztürk, -Bu
projeye Büyükşehir Belediyesi'nin finansman. İnşaat Mühendisleri Odası'nın da teknik
personel bulması gerekiyor.
Aksi taktirde proje tam bir fiyasko olacaktır" dedi.
M Işıl ARSLANin haberi 8. sayfada

özet yapısını oluşturma konusunda henüz bir adım atılmamıştır.
• Özetle donanım konusunda dışa bağımlılığın kırılması
olasılığı bugün için yoktur.
• Ancak yazılımlar konusunda ise durum biraz farklı
gözükmektedir. Bu alanda mutlak dışa bağımlılık diye bir kaygının
olmaması gerekmektedir. Tüm alt yapı yetmezliklerine karşın
sektörümüzde de iyi yazılımcılar ortaya çıktığı gözükmektedir.
Basın Toplantısı düzenlendi:
Yeni Yönetim Kurulumuz ve Hedeflerimiz 9 Mart 2002
Cumartesi günü bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılmış ve
sunulmuştur. Basın toplantısında yeni dönemdeki hedeflerimiz ve
Hileli Hisseli Parsel Satışları, harita Uygulama Sorumluluğu,
Binaların Depremselliğini tespite yönelik kampanya, Bursa Yeni
Kültürpark Projesi, Kent Bilgi Sistemleri, Bursa Nilüfer Vadisi ve
Paşa Çiftliği, Bursa Çevre Yolu konularında Odamızın görüşleri
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

BISSN TÛPLÂMIISI AÇIKLAMALARI
YEİİ DÖİİİDE, YENİ HEDEFLER
6. olağan Genel Kurulumuzu yaptığımız 26-27 Ocak 2002
tarihi sonrasında yeni yönetimini oluşturan Şubemiz, görev
dağılımını yaparak Genel Kurul öncesinde ortaya koyduğu
hedeflere doğru yürüme kararlılığındadır.
Bu çerçevede Yönetim Kurulu Başkanlığını Sn. Temel
ÖZTÜRK getirilmiştir. Şube yürütme kurulunda II. Başkan olarak
Sn. Murat ÖZÇELİK, Yazman olarak Sn. Durali FERİK, Sayman
olarak Sn, Celil ÇOLAK görev almışlardır. Sn. Fikri HAŞAL, Sn.
Süleyman BULUT ve Sn. Fuat ATALAY ise Yönetim Kurulu üyesi
olarak görev yapmaktadırlar.

HKMO B ü l t e n i • H a z i r a n 2002
Ş

U

B

E

L

E

R

İ

M

İ

Z

D

Saadet Partisi Belediye ieclis Üyeleri
Odamızı Ziyaret Elti:
Saadet Partisi Belediye Meclis Üyeleri yeni göreve başlayan
Yönetim Kurulumuzu tebrik etmek amacıyla 12 Şubat 2002
tarihinde Şubemizi nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Genel
Kurulumuza davet etmememiz dostça tenkit edilerek, bundan
böyle bu konuda dikkatli olmamız istenmiştir. Yönetim Kurulumuz
bu dostça uyarıyı haklı bularak bundan böyle bu konuda daha
duyarlı olacağını ifade etmiştir. Kent sorunları konusunda
Odamızın düşünceleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur.
Önerilerimizin tamamına yakını kabul görmüş ve bundan
böyle kentsel doğruları üretmede fikir alışverişinde
bulunulmasının yararlarına dikkat çekilerek, böyle dostça
ziyaretlerin daha sık tekrarlanması istenmiştir.

E

N

H A B E R L E R

PANEL
"SAYISAL HARİTALAR", "ELEKTRİK ŞEBEKELERİ",
"BİLGİ SİSTEMLERİ"
"Sayısal Haritalar", "Elektrik Şebekeleri", "Bilgi Sistemleri"
konulu Panel 28 Şubat 2002 tarihinde BUSKİ Toplantı Salonunda
yapıldı. BUSKİ Bilgi işlem Daire Başkanı ve Yönetim Kurulu
üyemiz Sn. Fikri HAŞAL, Bursa TEDAŞ Müessese Müdürlüğünde
görevli ve HKMO Bursa Şubesi Yazmanı Sn. Durali FERİK,
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Sistemleri Uzmanı Sn.
Hakan UYGUÇGİL1 in panelist olarak katkı verdikleri, HKMO Bursa
Şube Başkanı Sn. Temel ÖZTÜRK1 ün yöneticiliğini yaptığı
panelde, NETCAD firması tarafından elektrik projelerinin sayısal
ortamda hazırlanması ile ilgili bir programın tanıtımı yapıldı.
Geniş bir katılımın yaşandığı panel sonrasında TEDAŞ
Müessesesi ilgilileriyle Bursa Şubesi Yönetim Kurulumuz
yemekte bir araya gelerek, panelde ortaya konulan sonuçların
yaşama geçirilmesi için taleplerini iletmiştir.

Ö.D.R Bursa İl Örgütü Odamızı Ziyaret Etti:
14 Şubat 2002 günü Ö.D.R İl Başkanı ve sekreteri Yönetim
Kurulu üyeleriyle birlikte Odamızı nezaket ziyaretinde bulundular.
Odamızda yeni göreve başlayan Yönetim Kurulumuzu kutlayan
Ö.D.R İl Başkanı Sn. Recep YALNIZCA ve İl Sekreteri Sn. Mehmet
KARTAL tarafından özellikle kentsel yağma ve diğer kentsel
sorunlar konusunda dayanışma içinde davranılması arzusu dile
getirildi. Ülke ve kent sorunları konusunda uzun süren fikir
tartışmalarından sonra toplantı sonuçlandırıldı.

"Sayısal Harîîalar","EIektrik Şebekeleri",
"Bilgi Sistemleri" Paneli
Sayın Temel ÖZTÜRK1 ün konuşma metni;
* Dünyada bütün toplum, örgüt ve insanlar kadar, her bilimsel
disiplini etkisi altına alan bir devrimle karşı karşıyayız.
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KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPILAN ZİÎARETİİİZ
Muratpaşa Belediyesi Başkanlığı
Belediye Başkanı Sn. Süleyman Evcilmen ziyaret edildi.
Muratpaşa Belediyesinin Harita işlerini ihale yöntemi ile
yaptırmakta olduğu ve bundan sonra da ihale yöntemine devam
edileceği gündeme getirildi.
Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Büyüktunca ile görüşüldü.
Şube binası için yapılmış olan inşaat ruhsatı müracatı gündeme
getirildi.Bu konuda Muratpaşa Belediyesinin her türlü yardıma
hazır olduğu ifade edildi.Yönetim Kurulumuz; Ruhsat ve bina
inşaatı çalışmalarının hızlandırılacağını ifade etti. Yine Belediyenin
Harita Müdürlüğü ve Belediye personeli üyelerimiz ziyaret edildi.

ziyaret edildi.Oda şube yeri ve inşaatının yapılması ve
meslektaşlarımıza yeni iş alanlarının açılması ve görev verilmesi
konuları görüşüldü.
Konyaalîı Belediye Başkanlığı
Belediye Başkanı Sn. Muhittin Böcek ziyaret edildi. Belediye
olarak meslektaşlarımızın çalışmalarından memnuniyetlerini
ifade ettiler, bölgenin gelişmesinde mesleğimizin büyük katkıları
olduğu gündeme getirildi.Yönetim kurulu üyelerimiz kendilerinin
çalışmaları ile ilgili memnuniyetlerini ifade ettiler.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü
Bölge Müdürümüz Sn. Süleyman Başkurt'un Antalya Tapu
Kadastro Bölge Müdürlüğü'ne yeni atanması ve yeni yönetim
kurulu olarak nezaket ziyareti yapıldı. Yönetim kurulu olarak yapa
cağımız faaliyetler, önceki dönemlerden süreklilik arz eden
konular ve oda yeri tahsisi hakkında konuşuldu.Uygulama
dosyalarının tapu tescili aşamasında karşılaşılan problemler
iletildi ve bu konuda Bölge Müdürümüz meslektaşlarımıza
yardımcı olabileceğini ifade ettiler.

DAĞCILIKTA HARİTA ¥£ PUSULA
KULLANIMI SEMİNERİ

Kadastro Müdürlüğü
Kadastro Müdürümüz Sn. Mülayim Çavuş ziyaret
edildi.Mesleki sorunlarla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu.
İller Bankası 5. Bölge Müdürlüğü
Bölge Müdürü vekili Tuncer Kerpiç ziyaret edildi.Harita şube
Müdürü Sn. Faik Yücel Esen ve kurumda çalışan üyelerimiz

07 Mart 2002 tarihinde Toroslar Doğa Sporları Klubünde
(TODOSK) kulüp üyelerine Harita ve Pusula kullanımı hakkında,
üyemiz Öğr.Gör. T. Fikret HORZUM ve Öğr. Gör. Özgür KUTLU
seminer verdiler.
Seminer yaklaşık 2 saat sürdü.Bu süre içerisinde doğa
yürüyüşünde, haritanın kullanımı, yararlanma ve pusula ile
kullanımı hakkında bilgi verildi.
Ayrıca Harita ve ölçek tanımı, haritaların isimlendirilmesi ve
bölümlendirilmesi, haritada koordinatların işaretlenmesi ve
okunması, manyetik kuzeyin yıllara göre değişimi ve bu değişimin
Grid kuzeyine göre ayarlanması konuları ile doğa yürüyüşlerinde
GPS' nın kullanımı hakkında açıklayıcı bilgiler verdiler.
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KURUMLAR İLE İLİŞKİLER:
a) Ülkemizin demokratik, laik düzenine yönelik her türlü
olumsuz oluşumların karşısında olunacaktır.
b) Pozitif düşünce özgürlüğünün ifade edilebildiği, engin
hoşgörü zemini oluşturulması çalışmalarına katkı sağlana
caktır.
c) Mülki amirlikler, yerel yönetimler ve mesleğimizi ilgilendiren
yatırımcı kuruluşlarla diyalog arttırılarak, etkinliklerimize,
katılımları sağlanacaktır. Kurumların etkinliklerine katılınacaktır.
d) Şubemiz dahilindeki; Büyükşehir, İlçe ve Belde Belediyeler
bünyesindeki mesleki ve teknik örgütlenme oldukça
önemlidir. Mevcut durum ve düzenlemelerin mesleğimiz
lehine düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
e) Meslek Odaları ve özellikle TMMOB çatısı altındaki birimlerle
etkin iletişim sağlanacaktır.
f) Genel merkezle karşılıklı etkin iletişim arttırılacak,
etkinliklerimizle Oda bülteninde daha fazla yer alma gayreti
gösterilecektir.
g) Yazılı ve görsel medya ile ilişkiler sıcak tutulacak. Mesleki
faaliyet ve etkinliklerimiz hakkında bilumum iletişim araçları
kullanılarak, çeşitli konularda kamuoyu oluşturmaya çalışıla
caktır.

a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

MESLEKİ ETKİNLİKLER:
Bölgemizde mesleğimizi ilgilendiren, güncel ve kamuoyunu
aydınlatıcı; Sempozyum ve Paneller düzenlenecektir.
Belediye meclisleri ve il idare kurulunun mesleki çıkarlarımızı
doğrudan ilgilendiren kararları yakından takip edilerek,
alternatif çözümler ve projeler üretilecek, olumsuz kararların
düzeltilmesi için etkin çaba gösterilecektir.
Sektörümüzün canlandırılmasına katkı sağlaması ve Genç
üyelerimizin potansiyellerini arttırması amacıyla; Teknik
Uygulama Sorumluluğu ( TUS ) un uygulama sahalarını
arttırmak için, Belediyeler nezdindeki çabalar arttırılacaktır.
İller Bankası, Bayındırlık, Belediyeler ve diğer kamu kurumları
ile sürekli diyalog kurularak yeni iş olanakları üyelerimize
anında iletilecektir.
Bölgemizdeki Üniversiteler ile etkin işbirliği kurularak, gelişen
teknoloji ve olanaklardan üyelerimizin bilgilendirilmesi
sağlanacaktır.
Yeni mezun genç üyelerimizin; çalışma alanlarımızı ve iş
olanaklarını takip edebilmeleri sağlanacaktır.
Gelişen teknoloji, ekipmanlar, yazılım vs. hakkında üyele
rimiz; Seminer, Kokteyl vs. faaliyetlerle bilgilendirmeye
çalışılacaktır.
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MESLEKİ DENETİM:
a) Yönetim kurulumuz; temsilciliklerimizle işbirliği içerisinde,
birim fiyat ve fatura uygulamasının sağlıklı biçimde
yürütülebilmesi gayreti içinde olacaktır.
b) Yöresel katsayılarına açıklık getirilecek ve temsilciliklerimizin
uygulamalarındaki sıkıntılar giderilmeye çalışılacaktır.
c) Mesleki onur ve saygınlığın korunması amacıyla "İmzacı
Mühendislik" durumlarıyla etkin mücadele edilecektir.
Üretkenliğe saygı ve mesleki iş potansiyelinin korunması
amacıyla çabalar sürecektir.
d) Meslek onurunu zedeleyici spekülatif uygulamaları önleyici
çaba sürecektir.
SOSYAL ETKİNLİKLER:
a) Şubemizin geleneksel yemekleri sürdürülecektir. Ayrıca
temsilciliklerde yapılacak toplantılara paralel olarak
temsilcilik bünyesinde de yemekler düzenlenecektir.
b) Üyelerimizin kaynaşmasını amaçlayan geziler düzenlene
cektir.
c) Yapılacak toplantı ve panelleri pekiştirici ve yetkililerle
sonuçları değerlendirme ortamı oluşturacaktoplantı; sonrası
kokteyller düzenlenecektir.
d) Üyelerimizin; Sergi, Fuar, Seminer vs. aktivitelerden haberdar
olması ve katılımların kolaylaştırılması sağlanacaktır.

a)
b)
c)

d)

ODAMIZ MEKANİ VE LOKAL:
Odamıza tahsis edilmiş bulunan arsanın mülkiyetine ait ça
lışmalar hızlandırılacak. İlgili oda ile Protokol imzalanacaktır.
Arsa üzerine yapılması düşünülen Oda binası projesi
eşgüdüm sağlanarak hazırlanacaktır.
Bina inşaatına yönelik hazırlıklar hızlandırılacakJlgili oda ile
eşgüdüm içinde çalışmalar devam ettirilecektir.Genel
merkezin, özel şahıslar ve kamudan inşaat konusunda destek
sağlanacaktır.Bu konularda üyelerimizi bilgilendirme ve
diyalog sürekli devam edecektir.
Oda lokalinin aktivitesini arttırmak ve üyelerimizin
katılımlarının sağlanmasına çalışılacaktır.

KOMİSYONLAR:
a) Faaliyetlerimizin başarıya ulaşması üyelerimizin katılımı ve
katkısı ile mümkündür. Bu amaçla; bilgi birikimi olan ve
çalışmalarda katılımcı üyelerimizin komisyonlarda yer alması
sağlanacaktır.
b) Bilimsel ve Sosyal etkinlikleri sağlamak amacıyla
komisyonların aktivitesi arttırılacaktır.

