


BAÞLARKEN

�Ç�NDEK�LER
KAPAK KONUSU

Toprak Reformu Kongresi 2005 1
MAKALE

�Turpun Büyü¤ü Heybede�� Hüseyin ÜLKÜ 12
ETK�NL�KLER�M�Z

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 16
TMMOB Ö¤renci Üye Kurultay� 2005 20
50. Y�l Hizmet Plaketleri Sahiplerini Buldu 23
Mesle¤imizin ve Odam�z�n
Tan�t�m Filmi Çekimleri Baßlad� 26

ODA GÖRÜÞLER�
�Lisansl� Harita Kadastro Mühendisleri ve
Bürolar� Hakk�nda Kanunun Uygulanmas�na Dair
Yönetmelik Tasla¤�� Hakk�nda Odam�z Görüßleri 28
�Orman Mühendisli¤i, Orman Endüstrisi ve
A¤aç �ßleri Endüstri Mühendisli¤i Hakk�nda Kanun
Tasar�s� Hakk�nda Odam�z Görüßleri 31

YAZIÞMALAR
T.C. Baßbakanl�k Makam�na 34
TMMOB HKMO Þube Baßkanl�klar�na 35
TMMOB HKMO Þube Baßkanl�klar�na 37
TMMOB HKMO Þube Baßkanl�klar�na 38

TMMOB Güncesinden... 40

TMMOB Bas�n Aç�klamas� 45

Demokratik Türkiye, Halk �çin Bütçe Mitingi 47

Duyurular 50

Kitap Tan�t�m� 51

Oda Güncesi 52

Þubelerimizden Haberler 54

Atananlar � Aram�zdan Ayr�lanlar 86

Evlenenler � Do¤anlar 89

De¤erli dostlar merhaba,
Yeni bir y›l›n ilk günlerinde  yeni bir bülten ve yeni bir

umutla yine birlikteyiz.
2004-2005 y›llar›n› kapsayan Odam›z 39. Döneminin de

son bülteni olacak. 2004 y›l› fiube Genel Kurullar› ile bafllayan,
8-9 Nisan 2006 tarihinde yap›lacak olan 40. Ola¤an Genel Ku-
rul ile sona erecek.

Geride b›rakt›¤›m›z ve Odam›z aç›s›ndan oldukça yo¤un ge-
çen 2004-2005 çal›flma döneminde, bizler de yay›n kurulu ola-
rak, Oda çal›flmalar›n› 56. say›dan itibaren sizlere zaman›nda ve
tüm detaylar›yla aktarmaya çal›flt›k. Elde olmayan nedenlerden
ötürü zaman zaman gecikmeler yaflansa da, bu dönemde toplam
yedi bülteni sizlere ulaflt›rm›fl olman›n mutlulu¤u içerisindeyiz. 

Hem d›fl, hem iç politikada bir çok olumsuzlu¤un yafland›¤›
iki y›ll›k süreci, 2006 y›l›nda geride b›rakmay› ve e¤itimden sa¤l›-
¤a, tar›mdan enerjiye sektörümüzün de içinde bulundu¤u tüm
alanlarda baflta halk›m›z olmak üzere tüm meslektafllar›m›z lehi-
ne at›lacak olumlu ad›mlardan söz edemiyoruz. Çünkü; 8 Ekimde
TMMOB taraf›ndan coflkulu bir flekilde gerçeklefltirilen “Demok-
ratik Türkiye, ‹nsanca Yaflam Mitingi” nin devam› olarak bafl-
lat›lan ve içeri¤inde demokratik ve hakl› taleplerimizi içeren
20.000 imza TBMM Baflkanl›¤›na verildi. 17 Aral›k 2005 tarihinde
D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB taraf›ndan gerçeklefltirilen “Demok-
ratik Türkiye-Halk ‹çin Bütçe” mitingi de on binlerce kiflinin ka-
t›l›m›yla gerçekleflti. Ancak üzülerek görmekteyiz ki siyasi iktidar
tüm bu demokratik ve hakl› taleplerimizi görmezden geliyor. 

2006 y›l› bütçesi yine toplumsal ihtiyaçlara göre de¤il, bü-
yük oranda iç ve d›fl kaynakl› kullan›lan kredilerin faizlerine ay-
r›lm›fl durumda. Kamu çal›flanlar› 2006 y›l›nda yine yoksulluk
s›n›r›nda bir ücret lay›k görülmüfl ve 9 milyon kifliyi ilgilendiren

asgari ücret yine açl›k s›n›r›n›n da alt›nda kalm›flken, yüksek ge-
lir gruplar›n›n lehine olan vergi aflar› dur durak bilmemifltir. 

Bu nedenle, gelecek daha da karanl›k olmadan, tüm olum-
suz uygulamalara karfl› durmak ve bu uygulamalar›n baflta halk
öncelikli ve kamu yarar› olmak üzere, bilim ve teknolojik gelifl-
meler do¤rultusunda gerçeklefltirilmesini sa¤lamak için tüm
meslektaflalar›m›za büyük görev düflmekte. 

Özellikle dogmalardan de¤il, yaflam›n kendisinden, mesleki
sorunlar›n ülke sorunlar›ndan ay›rt edilemeyece¤i gerçe¤inden
ve yaflam›n her alan›nda müdahale ve mücadele etme gelene¤i-
ni, TMMOB’ye paralel bir flekilde sürdüren Odam›z›n genel ku-
rul süreçlerinde ça¤dafl, ilerici, demokrat, laik ve ayd›n meslek-
tafllar›m›z sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Odam›z›n bu
çizgisini sürdürmesi do¤rultusunda katk› koymal›d›rlar.

Bültenimizde; kapak konusunu oluflturan 11-13 Kas›m 2005
tarihlerinde fianl›urfa’da Odam›z ve Ziraat Mühendisleri Odas› efl
sekreteryal›¤›nda gerçeklefltirilen “TMMOB Toprak Reformu
Kongresi-2005”, 23-25 Kas›m 2005 tarihlerinde ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ile ortaklafla gerçeklefltirilen “2. Ulusal Mühendislik
Ölçmeleri Sempozyumu”, Genel Baflkan›m›z Hüseyin ÜLKÜ’nün
kaleminden yabac›lara tafl›nmaz mal sat›fl› ile ilgili “Turpun Büyü-
¤ü Heybede...” isimli makaleyi, tarihinin bir ilki olarak 26 Kas›m
2005 tarihinde Ankarada gerçeklefltirilen “TMMOB Ö¤renci Üye
Kurultay›”, “Demokratik Türkiye-Halk ‹çin Bütçe” mitingi, 50. Y›l
Hizmet Plaketi Töreni, mesle¤imizi ilgilendiren konulardaki Oda-
m›z görüflleri, fiubelerimizden haberler, çeflitli kitap tan›t›m›,  du-
yurular› ile TMMOB Güncesinden haberleri bulabilirsiniz. Bu bül-
tenimizi ilgiyle okuyaca¤›n›z› umuyor, hepinizin yeni y›l›n› ve kur-
ban bayram›n› kutluyoruz.

Dostça kal›n... 
Yay›n Kurulu


