
ettiklerini de belirtti. Yönetim Kurulumuz bu arada
meslektaşlarımızla da tanışma fırsatı buldu.

Ayrıca görüşmemizin sonuçları yerel bir gazetede
çıkan, Bursagaz tarafından dogaigaz hatlarının ölçül-
mesi için serbest mühendislik müşavirlik bürolarına
ihale davetiyesinin olduğu ilan ile görülmüştür.

t Serbest Çalışanlar Toplantısı Yapıldı

Yeni oluşan Yönetim Kurulumuz 27 Mart 2004 ta-
rihinde, serbest çalışan üyelerimizin sorunlarının ve
çözüm önerilerinin tartışıldığı, katılımın yoğun olduğu
bir toplantı gerçekleştiriri iştir.

lan 7. dönem Çalışma Programı Taslağı Danışma Ku-
rulunun görüşlerine sunuldu. Üyelerimizden aldığımız
fikirler doğrultusunda çalışma programımız son şekli-
ni almıştır.

I Ağaç Dikimi Etkinliği Düzenlendi

4 Nisan 2004 tarihinde; Odamız Bursa Şubesi es-
ki Başkanlarından rahmetli Zeki TEKE adına. Nilüfer
belediyesi tarafından tahsis edilen yeşil alanda, yakla-
şık 300 adet çam fidanı dikimi gerçekleştirilmiş olup,
törene Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Boz-
bey. değerli meslektaşlarımız ve aileleri katılmışlardır.

I. Şube Danışma Kurulu
Toplantısı Yapıldı

Yeni oluşan Yönetim Kurulumuz 3 Nisan 2004 ta-
rihinde Danışma Kurulunu toplayarak, toplantı dü-
zenlemiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından oluş,turu-

İmar Uygulamaları Seminerleri

Şubemizce 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bu kanunda
5006 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin irdelendiği ve
imar kanununun uygulamalarında, uygulama birliğinin
sağlanması amacıyla etkinlik alanımız içerisinde TKGM
Baş Müfettişi Sayın Hüseyin Koçak'ın konuşmacı olarak
katıldığı bir dizi seminerler düzenlenmiştir.

"Tmar Uygulamaları Semînerİ/BURSA

4 Haziran 2004 tarihinde Bursa Valiliği İl İdare
Kurulu Toplantı Salonunda, Bursa İli ve İlçelerinde-
ki meslektaşlarımızın, kamu kurumu ve Belediye



yetkililerinin oluşturduğu, 1 20 katılımcıyla gerçekle-
şen seminerin açılış konuşmasında Şube Başkanımız
Sayın Celil Çolak, kentlerin yaşanabilir bir hale geti-
rilmesinde planlama çalışmalarının önemini vurgula-
yarak, yapılan planlan uygulamak kamu alanları elde
edilmesi ve düzenli yapılaşmanın sağlanması gerekti-
ğini belirtmiştir.

Seminerin ilk bölümünde TKGM Baş Müfettişi Sa-
yın Hüseyin Koçak imar uygulamalarında dikkat edil-
mesi gereken hususlar ve uygulama yöntemleri hak-
kında bilgiler vermiş, ikinci bölümde uygulama esna-
sında karşılaşılan sorunların çözüm önerileri hakkında
tartışmalar yapılarak seminer sona erdirilmiştir.

imar Uygulamaları
Semineri/KÜTAHYA

nmtzın. İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarının ve yet-
kililerinin, kamu kurum yetkililerinin bulunduğu 78 ka-
tılımcı ile gerçekleştirilen seminerin açılış konuşma-
sında Kütahya İl Temsilcimiz Sayın Ahmet Can, imar
uygulamasının öneminden bahsetmiş, Kütahya İli ve İl-
çelerindeki kaçak yapılaşmanın önlenmesinin imar
uygulaması ile çözülebileceğini dile getirmiştir. Semi-
nerde konuşma yapan Şube Başkanımız Sayın Celil
Çolak ise, belediyelerin hizmetlerinin sağlıklı ve hızlı
yürütülmesinin düzenli yapılaşmış alanlarda mümkün
olduğu, bununda imar uygulamaları ile sağlanabileceği-
ni ifade etmiştir.

İmar Uygulamaları
Semineri/BALIKESİR

5 Haziran 2004 tarihinde Kütahya Belediyesi Mec-
lis Salonunda, Kütahya tli ve İlçelerinden meslektaşla-

10 Haziran 2004 tarihinde Balıkesir Belediyesi
Kültür Merkezinde, Balıkesir ili ve İlçelerindeki mes-
lektaşlarımızın Kamu Kurum ve Belediye yetkililerinin
bulunduğu I I I katılımcı ile gerçekleştirilen semineri-
mizin açılış konuşmasında, Balıkesir Temsilcimiz Sayın
Ayhan Baltacı, Balıkesir ilinde plansız yapılaşmanın
hızla ilerlediği, bunun engellenmesi için belediyelerin
yeni planlama çalışmalarını hayata geçirmeleri gerek-
tiğini belirtmiştir. Şube Başkanımız Sayın Celil Çolak
ise yaptığı konuşmada, Balıkesir İlinin güncel halihazır
haritalarının yapılması ve bunun üzerine yeni planlama
alanlarının oluşturularak çarpık kentleşmenin önüne
geçilmesi gerektiği, bununda imar uygulaması ile
mümkün olduğu konusunda bilgiler vermiştir.



afi; ve haritalar üzerinde öğreticiler ve diğer ziyaret-
çiler tarafından sorulan sorular örneklerle açıklandı.

I I Haziran 20CM tarihinde Çanakkale Bayındırlık
Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen, Ça-
nakkale ili ve İlçelerindeki meslektaşlarımızın. Beledi-
ye ve Kamu Kurum yetkililerinin bulunduğu 48 katı-
lımcının olduğu seminerimizin açılış konuşmasında
Çanakkale Temsilcimiz Sayın Ahmet Özgür. Çanakka-
le'nin hızla geliştiği, ancak yeni yerleşim alanları oluş-
turulmadığından kentinde bir alana sıkıştığı, bunun
kent yaşamını zorlaştırdığı ve bu nedenle de halk VG
kente yeterli hizmetin verilemediği, sorunun gideril-
mesinin planlama çalışmaları ile olabileceğini vurgula-
dı. Şube Başkanı Celil Çolak ise, kentlerin gelişmişlik
göstergesinin planlama çalışmalarının tamamlanmasın-
dan geçtiğini, bu nedenle yeni yerleşim alanlarının hız-
la oluşturulması ve imar planlarının hazırlanması ve
uygulanması gerektiğini belirtti,

"Meslek Tanrtım GUnU"
|Etkinliği Düzenlendi

TMMOB'a bağlı meslek odalarının Bursa Şube ve
Temsilcilikleri tarafından, 9 Haziran 2004 tarihinde
üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrencilere Mü-
hendislik mesleğinin tanıtımını amaçlayan '"Mesleki
Tanıtım Günü" etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu
etkinlikte Şubemizde stant açmıştır. Açılış konuşmala-
rından sonra standımızı gezerek mesleğimiz konusun-
da bilgi alan öğrencilere, mesleğimizi tanıtıcı broşür-
ler ve dergiler dağıtıldı. Standımızda yer alan çeşitli

II. Şube Danışma Kurulu
Toplantısı Yapıldı

I

Genel Merkezde yapılan Başkanlar Kurulu Top-
lantısı sonucunu görüşmek üzere; hızla TBMM'de
kabul edilen yasalarda, üyelerimizi ve mesleğimizi
yakından ilgilendiren konular hakkında bilgilendirme
ve öneriler almak üzere Danışma Kurulumuz 13
üyemizin katılımı ile 3 Temmuz 2004 tarihinde
TEGİDER Lokalinde toplanmıştır. Toplantıda yasa
tasarıları, mesleki sorunlar, imzamızın olduğu tüm iş-
ler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve der-
lenen görüşler Genel Merkezimize iletilmiştir.

İşten Çıkarılanlar

Yerel yönetimler seçimlerinin sonucu, Bursa'da
meslektaşlarımız açısından hızlı gelişmelere neden
olmuştur. Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesince
4 üyemizin işlerine son verilmiştir. TMMOB İl
Koordinasyon Kurulu ile birlikte Şube Yönetim
Kurulumuz kınama amaçlı basın bildirisi yayınlamıştır.
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Ş U B E L E R İ M İ Z D E M H A B E R L E R

D İ Y A R B A K I R

Belediye Başkanlarını Ziyaret

Şube Yönetim Kurulumuz yerel yönetim seçimlerin-
den sonra düzenli olarak yeni seçilen Belediye Başkanla-
rını ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar dileği ile
birlikçe Diyarbakır keminin mesleğimizi ve kentin etik
yapısını ilgilendiren sorunları kendilerine rapor halinde
sunuldu.

Yeni Komisyon Oluşumu

Şubemiz bünyesinde etkinliklerin daha verimli hale
geçirilmesi amacı ile ihtiyaçlarımı* ve potansiyellerimiz
göz önüne alınarak daha önce kurulmuş olan komisyon-
lara ilave bir komisyon oluşturulmuştur.

Bu komisyonlar;
a) Yerel yönelimler, kentleşme ve yasal düzenlemeler

komisyonu.
b) Sosyal, kültürel.sanacsal etkinlikler ve yayın komisyo-

nu.
c) Meslek içi eğitim komisyonu

Komisyonlardan sorumlu Şube Yönetim Kurulu üye-
leri, Şube Başkam Talip KIRAN, II. Başkan Deniz DÖN-
MEZ, ve Şube Yazmanı İlker YILDIRIM olmuştur.

Yer Alımı

Şube yönetim Kurulumuz yapılandıktan sonra Şube-
miz için bir ihtiyaç durumuna dönüşen yer sorununu
Genel Merkezi'mize de danışarak yeni bir yer almak
yoluyla çözülmüştür.

Diyarbakır Revizyon İmar Planı

Diyarbakır ilinde yapılacak olan kent bütününe yöne-
lik planlama çalışmaları işi kapsamında olan 1/5000 ve
1/1000 ölçekli temel sayısal haritaların hazırlanması kap-
samında olan ihale çalışmaları Diyarbakır ilinde daha ön-
ce yapılmış olan halihazır haritaların kapsamında oldu-
ğundan dolayı Büyükşefıir Belediyesi uyarılmış olup, Be-
lediye bu kapsamda uyanları dikkate alarak gerekli çalış-
maları başlatmıştır.




