
"Kamu İhale Yasası" hakkında bilgi verilmesi amacıyla ve

Adana genelinde faaliyet gösteren üyelerimizin

sorunlannın tartışıldığı bir toplantı yapılmıştır. Toplantı

sonucunda küçük çapta faal iyet gösteren

büro/şirketlerimizin yeni Kamu İhale Yasasına göre nasıl

yapılanmaları gerektiği konularında bilgi alışverişi

sağlanmıştır.

27.02.2004 tarihinde Tarsus'ta faaliyet gösteren

üyelerimizle, Tarsus İlçe Temsilcimiz Sn. Yahya

GUNCAN'ın bürosunda bir toplantı yapılmıştır. Kamu ve

Özel sektörde faaliyet gösteren üyelerimizle, Tarsus'ta

üretilen SHKMM Hizmetleri ve genel üye sorunları

hakkında yapılan toplantı sonunda bu tür toplantılann

devamı hakkında görüş birlikteliği sağlanmıştır.

Mersin İl Temsilciliği Toplantısı:

yapılmıştır. Yerel seçimler öncesi Yerel Yönetim

adaylarının Mersin İl Temsilciliğini ziyaretleri hakkında

değerlendirmeler yapıldı. Vapılan değerlendirmelerde;

Odamızın hiçbir siyasi partiyi bu tür toplantılar için

Odaya davet edemeyeceği fakat Odamızı ziyaret etmek

isteyen tüm siyası partilere de Odamızın açık olduğu

konusuna yer verildi.

Toplantının diğer gündem maddesi olan Yeni Kamu

İhale Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde, küçük çapta

faaliyet gösteren büro/şirketlerimizin yeniden

yapı landır ı lması konusu t a r t ı ş ı l d ı . Yapılan

değerfendirmede özellikle yeni kamu ihale yasasının

SHKMMH yapan büro/şirketlerimize yaşama şansı

tanımaması sebebiyle TMMOB HKMO Süro Tescil

Yönetmeliğinin HKMO 39. Donem Genel Kurulunda

değiştirilmesi gerektiği hakkında görüş birliğine varıldı.

Toplantı sonucunda Oda etkinliklerinin temsilciliklerle

birlikte düzenli olarak yapılmasına karar verildi.

12.03.2004 tarihinde, Mersin il Temsilciliği binasında,

Mersin'de faaliyet gösteren üyelerimizle bir toplantı



"Yerel Seçimler Öncesi Adana'da

Şehircilik ve İmar Uygulamalarına

Bakış" Konulu Forum:

24.03.2004 tarihinde Mimarlar Odası Adana

Şubesinin organize etmiş olduğu foruma, Şube

Başkanımız Sn. Hasan ZENGİN konuşmacı olarak

katılmıştır. Adana'da yapılan ve yapılmakta olan şehircilik

faaliyetleri ve imar uygulamaları hakkında Oda

görüşümüzün sunulduğu forumda diğer meslek

disiplinlerinden de bir çok katılımcı hazır bulunmuştur.

SHKMMH'nin çoğunun Osmaniye Belediyesi tarafından

yapıldığı, dolayısıyla yapılan işlerin ilgili yasa ve

yönetmeliklere aykın olduğu ve Osmaniye'de faaliyet

gösteren Serbest Harita Mühendislerinin iş alanlarının

daraltıldığı konusu tartışılmıştır. Tartışma sonucunda

Yerel Seçimler sonrası oluşacak yeni yönetime SHKMMH

ve ilgili Yasa ve Yönetmelikler hakkında bilgi verilmesi

gerektiği kararına varılarak, Temsikiliğimizce yerel

seçimler sonrası yeni yönetimden randevu talep edilmesi

karan alınmıştır. Aynca meslektaşlarımızın SHKMMH

çerçevesinde beraber hareket etmeleri gerektiği, HKMO

yazılımlarına uymalan gerektiği, ücret tarifesinin doğru

uygulanması gerektiği konularında görüş birlikteliği

sağlanmıştır.

Osmaniye İl femsilciKği Toplantısı:

25.03,2004 tarihinde Osmaniye Ticaret Odasında
üyelerimizle bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda

STFA Proje Müdürü Meslektaşımız
Sayın Hızır llyas ŞEHİRLİ İle Yapılan Söyleşi

Sayın ŞEHİRLİ bize kendinizi tanıtır mısınız?
Hızır İlyas ŞEHİRLİ :1960 Rize doğumluyum. 1983

yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldum. Aynı
yıl TCK Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde göreve
başladım. 1988 yılında bu görevimden ayrılarak, STFA da
göreve başladım. STFA da sırasıyla, Küçük sanat yapılan
ve üst yapı ölçme grup şefi, Istranca dereleri kıyıköy
bölgesi acil içmesuyu inşaatı ölçme grup şefi, Istranca
dereleri kıyıköy bölgesi acil içmesuyu inşaatı teknik ofis
şefi, Adana içmesuyu antıma tesisi, isale hattı ve dağıtım



şebekesi inşaatı Teknik Müdür, Adana içmesuyu arıtıma
tesisi, isate hattı ve dağıtım şebekesi inşaatı Proje
Müdürü, görevlerini yaptım. Haİen de STFA' da Proje
Müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim.

Böylesine büyük çapta alt ve üst yapı yapan
büyük firmalarda proje Müdülüğü gibi önemli
görevlerde bulunan meslektaş sayımız oldukça az.
Siz şu anda önemli bir görevin basındasınız. Buraya
nasıl geldiniz, meslektaşlanmıza bu konuda neleri
tavsiye edersiniz?

Hızır İhyas ŞEHİRLİ: Bilindiği gibi bizim mesleğimiz
genelde diğer mühendislik disiplinlerine yardımcı hizmet
veren bir mühendislik dalı olarak görülmektedir. Esasen
bizim mesleğimiz tüm altyapı projelerinin temelini
oluşturmaktadır. Haritacılık mesleği, şu anda bizim
yaptığımız Adana içmesuyu arıtıma tesisi, isale hattı ve
dağıtım şebekesi inşaatı gibi projelerin hazırlanmasında
işin başında hantalann yapılması etütlerin yapılması, işin
planlanması, imalat aşaması, metraj, hakediş, tüm
hesaplama, aşamalarında hep vardır. Dolayısıyla
mesleğimiz bu ve benzeri projelerin her aşamasında aktif
rol oynamaktadır. Anacak uygulama da maalesef
mesleğimiz hep 2. planda kalmaktadır. Bu durum beni
her zaman üzmüştür, üzmektedir.

Bana göre burada meslektaşlanmıza ve Odamıza
büyük görevler düşmektedir. Meslektaşlarımız, "Bu iş
benim değildir" dememeleri gerekmekte, sadece kendi
mesleğiyle ilgili yayınları, şartnameleri, Yönetmelikleri,
Yasaları, değil; yapılan işle ilgili tüm disiplinleri
ilgilendiren yayınlan, yazılımları izlemeleri, anlamaları
gerekmektedir. Ancak bu şekilde kendilerini
kanıtlayabilirler ve önemli görevlere gelebilirler. Hiçbir
zaman maddiyat ön planda olmamalıdır, öncelik iş
olmalıdır. Eğer iş ön planda olur ise başarı gelir,
dolayısıyla maddiyat meselesi ortadan kalkar. Ben "
Yapacağın işe hükmetmek istiyorsan o işe hizmet et"
felsefesiyle hareket ettim, tüm meslektaşlarıma da bu
yolu öneririm.

Sayın ŞEHİRLİ Meslek Odamızla ilişkileriniz nasıl?
Hızır İlyas ŞEHİRLİ; Odamızın çalışmalarına elimden

geldiği kadar katkı koymak istiyorum. HKMO İstanbul
Şubemizin faaliyetlerinde bulundum, komisyonlannda

bulundum, delege oldum. Ancak takdir edersiniz ki
bulunduğum konum itibarıyla Odamızın çalışmalarına
direkt olarak katkı koymam oldukça zor. Ancak her
zaman Odamız çalışmalanna yardıma, katkı koymaya
hâzırım. Mesleğimizde bu seviyeye gelene kadar çok
çalıştım. Hala çaba sarfediyorum. Meslektaşlarıma
örmek olabiliyorsam bu beni çok mutlu eder.

Sayın ŞEHİRLİ son olarak söylemek istedikleriniz
ve Odamızdan beklentileriniz neler? Kısaca açıklar
mısınız?

Hızır İlyas ŞEHİRLİ: Elbette meslektaşlarımıza ve
Odamıza büyük yükler binmektedir. Bütün
meslektaşlanmız hiçbir ayırımcılığa girmeden birlikte
hareket etmeliler. Meslek etiğini ön plana almalılar.
Sektördeki yeni gelişmelere bilim ve teknolojinin
sunduğu yeniliklere açık olmalılar. Odamız bu anlamda
toparlayıcı ve mesleğimizin yasal çerçevede hak ettiği
yere gelmesi için çalışmaiannı artırarak sürdürmelidir.

Örnek olarak kamu Kurum ve Kuruluşlarının teknik
Şartnamelerinin, Bulundurulacak Teknik Personel başlığı
altında, İnşaat, Makina, Elektrik Mühendisleri açıkça
bulunurken Hanta Mühendisinin bulunmamaktadır.

Harita ve Kadastro mühendislerinin Komplike
projelerde Proje Müdürü hariç, yaptığı işlerde ne tür
belge alacağı ve iş bitirme anlamında bu belgelerin
değerinin olup olmadığı belli değil. Bu konular
mesleğimizin önünü tıkamaktadır. Meslektaşlanmızın ve
Odamızın bu ve benzeri konulara önem vermelerini
diliyorum. Tüm meslektaşlarıma basanlar ve mutluluklar
diliyorum.

Sayın ŞEHİRLİ bizde HKMO Adana Şube olarak
çalışmalarınızda basanlarınızın devamını dileriz.



Yerel Yönetimîerde
CIS/KBS Teknoloji Semineri
18 Ekim 2003 tarihinde, Ankara'da "Yerel

Yönetimlerde GIS/KBS" Teknoloji Semineri NetCad ile
birlikte gerçekleştirilmiştir. Sürmeli Otel toplantı
Salonunda gerçekleştirilen bu etkinliğe Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykai, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, CHP Balıkesir
Milletvekili meslektaşımız eski il temsilcisi Orhan Sür, CHP
İzmir Milletvekili meslektaşımız İzmir Milletvekili Erdal
Karademir, CHP Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün,
Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz telgraftarıyla,
ayrıca Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve
meslektaşlarımızın katılımıyla yapılmıştır.

Açılış konuşmaları Şube Başkanımız İlyas
Osmanağaoğlu ve NetCad Genel Müdürü Sarper Ak
tarafından yapılan seminerde, Doç Dr. Eroi Köktürk
"Belediyelerde CBS Uygulamaları" konulu bir bildiri
sunmuştur. Daha sonra NetCad'in belediyelerdeki
CBSVKBS uygulamalarını anlatan bildiriler sunulmuştur.

Konuşmalardan sonra katılımcılarla birlikte sorular ve
yanıtlar ile birlikte değerlendirmeler yapılmış ve daha
sonra Otelin bir başka salonunda, düzenlenen kokteyl ile
etkinlik bitirilmiştir.

Üyelerimizle Birlikte Tiyatroya Gidildi
20 Ekim 2003 tarihinde Mavi Sahne oyuncularının

rol aldığı Bilgesu Erenus tarafından kaleme alınan
"Misafir" adlı oyuna gidildi.

"Misafir", 1960 sonrası Almanya'ya giden bir ailenin
dramını anlatan, ulusallığı ön plana çıkartan ve evrensel
yaklaşımlann tüm toplumları kucaklamasının gerekliliğini
ortaya koyan müzikal bir dramdır.

Tapu Kadastro Genel Müdürü
Ziyaret Edildi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne atanan

2.Dönem Ankara Şubesi Başkanlığını yapan meslek-
taşımız Zeki Adlı, ilyas Osmanağaoğlu, Hüseyin Gül ve
Murat işbiliroğlu tarafından tarafından 9 Aralık 2003
tarihinde makamında ziyaret edilerek yeni görevinden

dolayı tebrik edildi.Bu ziyarette Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün yapacağı çalışmalar hakkında bilgi
alındı. Odamızla olan iletişimin daha üst düzeye getiril-
mesi için çalışmalar yapılması temennisinde bulunuldu.

Eskişehir Temsilciliği Ziyaret Edildi

13 Aralık 2003 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimiz
tarafından Eskişehir İl Temsilcimiz İdris Uzun ziyaret
edildi. Temsilcilik çalışmaları hakkında bilgi alındı. Her yıl
Ankara'da yapılmakta olan Geleneksel Güz Yemeklerinin
diğer illerde de yaygınlaştırılması için benzeri bir etkinlik
olarak Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir il Temsilcisi
ile üyelerimizin katıldığı bir yemek Özgüven tesislerinde
düzenlenmiştir.

Geleneksel Güz Yemeği Yapıldı
26 Aralık 2003 tarihinde geleneksel olarak her yıl

düzenlenen Ankara Şube Güz yemeği Akar International
Hotel'inde yapıldı.Meslektaşımız CHP Balıkesir Milletvekili



Orhan Sür ve çok sayıda üyemizin katıldığı gecede,
Volkan Konak müziği, şiirleri ve konuşmalarıyla geceye
coşku getirirken meslekte 30. ve 50. yılını dolduran
üyelerimize plaketleri verildi.

Afyon Temsilciliği Ziyaret Edildi
20 Aralık 2003:de Afyon temsilciliği ve üyelerimiz ile

mesleki sorunlarla ilgili toplantı yapılmıştır. Her yıl
Ankara'da yapılmakta olan Geleneksel Güz Yemeklerinin
diğer illerde de yaygınlaştırılması için benzeri bir etkinlik
olarak Afyon'da da Şube Yönetim Kurulu üyeleri,
temsilciler ve üyelerimizle yemekli bir toplantıda bir
araya gelindi.

Zonguldak Temsilciliği Ziyaret Edildi
9 Ocak 2004 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimizle

Zonguldak İl Temsilcisi Cem Çiftçi ile üyelerimiz ziyaret
edildi. Temsilcilik çalışmaları hakkında bilgi alındı.
Meslektaşlanmızın katılımıyla Emirgan Otelinde kahvaltı
yapılarak mesleki sorunlar tartışıldı.

Bolu ve Düzce Temsilcilikleri Ziyaret Edildi
10 Ocak 2004 tarihinde Düzce il Temsilciliği ile Solu İl

Temsilciliği ziyaret edildi. Bolu'da düzenlenen yemekte
şube yönetim kurulu üyeleri, temsilciler. Düzce ve Bolu
da bulunan üyelerimiz ile bir araya gelinerek mesleki
sorunlar tartışıldı.

Kırşehir Temsilciliği Ziyaret Edildi
17 Ocak 2004 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri,

YozgaVBoğazlıyan, Kırşehir İl Temsilcilikleri ve üyeleri ile
Kırşehir'de ortak toplantı yapıldı. Temsilcilik çalışmalarının
gözden geçirildiği toplantının ardından yönetim kurulu
üyeleri, YozgaVBoğazlıyan, Kırşehir Temsilcileri ve üyeler
ile yemek düzenlendi.Ayrıca Kırşehir Belediye Başkanlığı
Aday Adayı olan Hasan Yavuz'a başarılar dilendi.

Şube Genel Kurulu Yapıldı
Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu TODAİE

Konferans salonun da 24-25 Ocak 2004 tanhlerinde
Ankara'da üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir CHP Milletvekili meslektaşımız Orhan SÜR,
İzmir Milletvekili meslektaşımız Erdal KARADEMİR,
Zonguldak Karaelmas Üni. Jeo. ve Fot. Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şenol KUŞÇU, Antalya ve İzmir Şubelerimiz ile
Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi gönderdikleri
telgraf ve mesajlanyla Genel Kurulumuza başarılar
dilemişlerdir.

6. Genel Kurulu Divan Başkanlığına Namık
GAZİOĞLU tek aday olarak katıldı.Şube sekreteri
Ertuğrul CANÖAŞ açılış konuşmasını yaparak. Şube
Başkanı İlyas OSMANAGA-OĞLU'na mikrofonu verdi.
İlyas OSMAMAGAOĞLU iki yıl içinde şubenin yaptığı
faaliyetleri anlattı. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın
ailelerine ve üyelerimize taziyelerini iletti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki ADU, Tapu ve
Kadastro Gn. Müdürlüğünün bugüne kadar olan
faaliyetlerini belirterek Lisanslı ölçme Büroları Yasa
Tasarısı ile Kadastro Kanunun da değişiklik yapılması
hakkındaki yasa tasarısını Başbakanlığa gönderildiğini
beyan ederek Orman Bakanlığı ile ortak çalışmalar
yapıldığını belirtti. Takbis projesi konusunda daha ciddi
çalışmalar yapıldığına değinerek, Tutka projesinin Türkiye
genelinde bitirildiğini, GPS referans istasyonları
konusunun gündeme getirildiğini uygulamaya en kısa
zamanda geçileceğini bildirdi.

Odamız eski Başkanı Asri ÜNSÜR' de mesleğimizle
ilgili olarak bilgilendirme yaptıktan sonra, istihdam
alanlarının daraldığını belirtti.

Prof. Dr. S. Hayrettin GÜRBÜZ1 de, eğitim ile ilgili
olarak gelişen ve değişen teknolojiyi zamanında
yakalanması gerektiğini, nitelikli meslek adamlarına
ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Açılacak bölümümüzün
akademik kadrosunun odamızla yakın işbirliği içinde
olacağını vurguladı.

Tapu ve Kadastro eski Genel Müdürü Yüksel AKİN1

da. Tapu ve Kadastro çalışmalarının geçirdiği evrimleri
anlatarak, teşkilatın kendisini yenileyemediğini bu
nedenle de Türki Cumhuriyetleriyle yapılacak işbirliğinin
istenilen seviyeye gelemediğini açıkladı.

Odamız Başkanı Hüseyin ÜLKÜ1 de Kamu İhale
Yasasına, ilişkin Odamızca katkı verildiğini fakat
hedeflere ulaşılamadığını, çünkü Kamu İhale
Kurumunun Önerilerimize ve görüşlerimize olumlu




