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Bültenimizin bu sayısında “HKMO’dan Haberler” bölümünü; 
10. Yaz Eğitim Kampı’na yer ayırdık.  Yaz eğitim kampı, 
Odamızın sürekli etkinliklerinden olup, bu yıl onuncusu 17-
25 Ağutos 2011 tarihlerinde Dikili/İzmir’de yapıldı.

Bu yıl etkinliğimizin ana teması “özgürlükler” olarak seçildi. Bu 
amaçla eğitim programı; mesleki ve teknik eğitimlerin yanında, 
güncel ve toplumsal gelişmelerin, sosyal, ekonomik ve kültürel 
sorunların da ele alındığı seminerleri, konferansları ve sunumları 
içerecek şekilde hazırlandı. Yaz eğitim kampı süresinde; kamp 
alanının düzenlenmesi ve çadırların kurulmasından etkinlik 
programının uygulanması ve atölye çalışmalarının yapılmasına, 
yemeklerin hazırlanması, düzenli dağıtılmasından sosyal 
kültürel ve sportif aktivitelerin gerçekleşmesine kadar tüm 
aşamalarda öğrenci arkadaşlarımız özverili ve yoğun bir çalışma 
içerisinde oldular. Bu süreci bültenimizin ilk sayfalarında 
sizlerle paylaşıyoruz.

“HKMO’dan Haberler” bölümünde; 16.07.2011 tarihinde 
Van’da yapılan HKMO 42. Dönem III. Danışma Kurulu 
(Genişletilmiş Başkanlar Kurulu) Toplatısı’nı ve üyelerinin 
teknik, kültürel, sosyal ve mesleki sorunlarına çözüm arayışı 
bulmak, paylaşımları ve birikimleri artırmak, rekabet ortamı 
yaratmak yerine birlikte çalışarak bir şeyler üretmek amacıyla 
kurulan ve yalnızca  bu mesleğe yeni adım atmış genç 
harita mühendislerinden olşan Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu’nun tanıtımı ve etkiliklerini sizlere ulaştırıyoruz.

8 Eylül 2011 tarihinde Ankara`da TMMOB, DİSK, KESK, 
ve TTB ile birlikte yapılan “İnsanca Yaşam İçin  Eşit-Özgür 
Demokratik Bir Türkiye Mitingi” ve TMMOB 41. Dönem 
Çalışma Programı’nın ve ülke gündemindeki gelişmelerin 
görüşülmesi için 09.10.2011 tarihinde yapılan “TMMOB 
41. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı” haberlerini 
“HKMO’dan Haberler” bölümünde bulabilirsiniz.

İzmir Şubemizce düzenlenen ve Denizli İl Temsilciliği’mizin ev 
sahipliğinde 29 Temmuz 2011 tarihinde yapılan “TMMOB’nin 
Dünü Bugünü ve Yarını” konulu forum ile “İmar Uygulamaları 
ve Tapu Planları Tüzüğü” konulu paneli ve TMMOB Trabzon İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından 08-10 Eylül 2011 tarihlerinde 
Trabzon’da gerçekleştirilen “Trabzon Kent Sempozyumu ve 
Sonuç Bildirgesi”ne “Panel-Forum-Sempozyum” bölümünde 
ulaşabilirsiniz.

Ankara’da gerçekleştirilen “12 Eylül Darbesi Protesto Mitingi”, 
“TMMOB Demokrasi Kurultayı Ankara Yerel Kurultayı”, 
“TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve 
İşsizlik Kurultayı Ankara Yerel Kurultayı” ve “TMMOB Ankara 
II. Kadın Yerel Kurultayı”,  “19 Eylül TMMOB Mühendis, 

Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü”, İzmit’te bu yıl 
dördüncüsü gerçekleştirilen “TMMOB Depreme Duyarlılık 
Yürüyüşü”, “2011 İkinci Yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret 
Cetveli”, “Ferdi Kaza Poliçeleri Yenileniyor” ve “Harita Genel 
Komutanlığı’ndan Odamıza Ziyaret” haberlerini HKMO’dan 
Kısa Kısa bölümünde bulabilirsiniz.

Ayrıca, TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını 
yapan TMMOB’nin bugünkü toplumcu çizgisine sahip 
olmasında önemli payı bulunan Teoman Öztürk’ü Anma 
Etkinlikleri’nin haberi ve Odamızın 28. Dönem Başkanı Andaç 
Kaynak’ın aramızdan ayrılışının haberleri “HKMO’dan Kısa 
Kısa”da yer almaktadır.

Bültenimizin “Basına ve Kamuoyuna” bölümünde “TMMOB’ye 
Bağlı Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Odalar Çevre 
Mühendisleri Odası İle Dayanışma İçindedir.”, “Sivasta Yanan 
Canlar...”, “KHK’lar, Birliğimiz TMMOB ve Mücadelemiz...”, 
“Marmara Depreminin Öğretemedikleri...”  “Kınıyoruz!” ve 
“Terörü Kınıyoruz” gibi konu ve başlıklı basın açıklamalarına 
ulaşabilirsiniz. 

TMMOB çalışmalarını “TMMOB Güncesi” bölümünden 
takip edebilirsiniz.

“Şubelerimizden Haberler” bölümünde ise Şubelerce 
düzenlenen etkinliklere, çalışmalara ve Şube haberlerine yer 
vermekteyiz.

Bültenimizin “Kültür Sanat” bölümünde, sizler için seçtiğimiz 
kitap, sinema ve tiyatro tanıtımı ile üyelerimizden gelen 
şiirleri, bulmaca ve briç dosyasını bulabilirsiniz.

Atananlar, Emekli Olanlar, Evlenenler, Yeni Doğanlar ve 
Aramızdan Ayrılanlar, “Duyurular” bölümünde sizlere 
ulaşmaktadır.

Bültenlerimiz, sizden gelen öneri, destek ve değerli 
katkılarınızla her sayımızda daha güzeli yakalayacaktır.

Dostça ve sevgiyle kalın.

Bu Sayıda

HKMO
Yayın Kurulu
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Değerli arkadaşlar, 

Yeni bir Bülten’le 2011’in sonbaharında birlikteyiz. 

Sizlerle birlikte ol(a)madığımız yaklaşık üç ay gibi kısa süre 
içerisinde dünya ve ülkemiz yine önemli olaylar, gelişmeler 
ve değişimler yaşadı. Bültenimiz insanlık için, dünyamız, 
ülkemiz ve geleceğimiz için sürece olumlu ve ileriye bakan 
bir anlayışta olmayı, bir başka deyişle “pozitif ” düşünmeyi 
temel ilke edinmiştir. Ancak gerçeklerle de yüzleşmek zorunda 
olduğumuzun bilinci içerisindedir.

Değerli meslektaşlar,

Bu sayımızın “Merhaba” yazısına, ABD nin ekonomik 
durumu ile ilgili kısa bir bilgi vererek başlamak istiyoruz. 
Bugün dünyaya egemen olan Kuzey Amerika ve Avrupa 
merkezli kapitalist sistemin, kendisiyle birlikte dünya 
ekonomisini de bir felaket ve bilinmeze doğru sürüklemekte 
olduğunu sistemin ideologları da dile getirmektedir. 
Kapitalizmin kalesi olan ABD’nin halini “Titanic” gemisine 
benzeten ekonomistlerin yanında Amerikan ekonomisinin 
kurtulması için 200 trilyon dolara, yani dünyanın 
GSMH’sinin üç katı paraya gereksinimi olduğu çeşitli 
yayınlarda ifade edilmektedir. ABD’nin borcu 13.6 trilyon 
dolardır ve açlık sınırının altındakilere verilen “yiyecek 
pulu” sahiplerinin sayısı 40 milyon 800 bindir. Buna karşın 
“ABD Ulusal Bilim Akademisi”nin 2010 yılı verilerine 
göre, Amerikan halkının % 17.3’lük kesimi 2009 yılında 
sefalet içinde yaşadı ve ABD nüfusunun en zengin 400 
kişisinin geliri 154 milyon Amerikalının gelirinin toplamıyla 
eşdeğerdir. Bu sistemin yürümesi için de 446 bin ABD askeri 
dünyanın 725 noktasındaki üslere yerleşmiştir ve 153 ülkede 
sürekli askeri varlık bulundurmaktadır. 

Değerli meslektaşlar,

Yazımıza ABD’deki ekonomik rakamlarla başlamamızın 
nedeni kapitalizmin genel krizine dikkat çekmek içindir. 
Bizim gibi geri kalmış ve gelişmekte olan ve dışa bağımlı 
bir ülkenin sık sık yaşamış olduğu “kriz”lerin, “Kapitalizm 
her yerde kapitalizmdir” tezlerini kanıtlarcasına, bu kez 
ABD ve AB ülkelerinin merkezinde yaşanması bütün 
dünyayı etkileyecek önemde büyük bir olaydır. Emperyalist 
ülkeler yaşadıkları her krizi ve bunalımı bizim gibi ülkelere 

yıkarak alışık oldukları biçimde krizi ertelemeyi bugüne dek 
hep başarmışlardır. Bu kez yalnızca bu yöntemle krizden 
kurtulamayacakları, faturayı kendi ülkelerinin de ödeyeceği 
görülmektedir. Londra’da, Atina’da, İspanya’da, New York’da 
direnişe geçen binlerce insanın isyanı bu açıdan daha iyi 
irdelenmelidir. ABD halkı bugün 1968 kuşağının tepkilerini 
anımsatan tepkisellikle, “Wall Street’i işgal et!” sloganı 
altında gösteriler yaptıkları ve bu yönde örgütlendikleri 
görülmektedir. “Üretim ekonomisi”nden, Ronald Reagan 
ve Margaret Teacher’in temellerini attığı “şişirilmiş finansal 
piyasalar”a evrilmiş olan dünya kapitalizmi, şimdi bunun 
sonuçlarını yaşamaktadır.

Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yaşanan olayların, bu 
merkezlerdeki bunalımların bir sonucu olarak ortaya çıktığı 
anlaşılmaktadır. Afganistan, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Tunus, 
Ürdün ve diğer ülkelere ABD liderliğindeki emperyalist 
ülkelerin “özgürlük” ve “demokrasi”yi nasıl götürdükleri de bu 
açıdan daha iyi görülmektedir. Sözde demokrasi ve özgürlük 
adına bölge halklarına insanlık tarihinin en büyük acıları 
yaşatılmaktadır.

Değerli meslektaşlar, 

Emperyalist sistemin giderek artan bu bunalımı zaten 
“gelişmekte olan” ve bu açıdan hep zorda olan ekonomimizi 
etkileyeceği açıktır. Bir önceki “Merhaba” yazısında “Sıcak 
paraya bağımlı hale gelen ekonomimizin küresel bir krizde 
bu paranın çekilmesiyle, tehlikeli bir durum arz etmeye” 
başlayacağı vurgulanmıştı. Sıcak paranın ülke dışına çıkmaya 
başlaması, Türk Lirası’nın değerini düşürmüş, döviz yükselişe 
geçmiştir. Cari açık son sekiz ayda 60 milyar dolara çıkmıştır. 
Ülkemizde son günlerde ciddi bir devalüasyon yaşanmaktadır. 
Temel enerji ve mal girdilerine % 20-25’lere varan yüksek 
oranlarda zamlar yapılmıştır. Ayrıca 1999’da yaşanılan 
deprem sonrası ÖTV ve geçici olarak konduğu halde bir 
türlü kaldırıl(a)mayan ve kalıcı hale getirilen ÖİV (Özel 
İşletim Vergisi) oranları artırıldı. Şimdilik alkol, otomobil, 
enerji, iletişim ve tütüne getirilen artışlarının toplumu daha 
geniş çaplı zamlara hazırlamak için yapılmış bir psikolojik 
giriş olduğu söylenebilir. Söz konusu zamların çok kısa süre 
içinde tüm yaşam alanlarımıza yayılacağı şimdiden açıkça 
görülmektedir. Yapılan zamların yanında, çalışma saatlerinin 
uzatılması görüşlerinin ortaya atılması ve Cumartesi 
günlerinde de çalışılması gerektiği yönünde açıklamaların 

MerhabaMerhaba
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yapılması yeni bir tartışma başlatmıştır. Dünya emekçilerinin 
on yıllardır verdikleri onurlu mücadeleler ve bedeller sonrası 
kazanılan insanca çalışma sürelerinin artırılmasının yeniden 
gündeme getirilmesindeki amaç nedir? Yoksa gündemdeki 
krizin faturası, çalışanların ve emekçilerin sırtına mı yıkılmak 
istenmektedir!  

TÜRK-İŞ tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya 
koymak için 24 yıldan bu yana her ay düzenli olarak 
yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının Eylül 2011 
sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için yapması gereken gıda haraması tutarı 
(açlık sınırı) 902,41 liradır. Kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri gereksinimler için yapılması zorunlu 
harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 2.939,45 
lira olarak belirlenmiştir. Ekim ayında yapılan % 25’lere 
varan zam oranlarını bu rakamlara eklediğimizde durum 
daha da kötüleşecektir.  Bu verilere göre Türkiye nüfusunun 
% 17.11’i yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Asgari ücret 
660 liradır ve Türkiye’de 4.5 milyona yakın kişi asgari ücretle 
çalışmaktadır. Bu sayının toplam sigortalı çalışanlar arasındaki 
oranı % 43’tür.

Erken gelen ve sert geçeceğe benzeyen bir kışa yalnızca 
çalışanlar açısından değil tüm toplum kesimleri açısından 
da her yönüyle sıkıntılı, sorunlu ve belirsizlik ortamında 
girileceği şimdiden görülmektedir. 

Değerli arkadaşlar,

1980’den bu yana bir ekonomi felsefesi haline getirilen 
özelleştirmelerle, ülkenin temel mal varlıklarının ve 
zenginliklerinin yerli/yabancı sermayeye satılmasının 
beraberinde işsizlik, borç yükü ve tehlikeli bütçe açıklarını 
ortaya çıkaracağı bir çok çevrede ifade edilmişti. Ülkeye 
sıcak para girişine izin vermek, ülkeyi ithal malların cenneti 
yapmak, vatandaşlarımızı alım gücünden fazla harcamaya 
teşvik etmek gibi politikaların ekonomimiz için felaket 
olacağı sosyal bilimciler ve ekonomistler tarafından sıkça dile 
getirilmişti.

Yabancıların ürettiğini yine yabancılardan yüksek faizle borç 
alarak satın alan bir tüketim toplumu olma anlayışını bırakıp 
üretim ekonomisine geçen bir toplum olmamız gerektiği 
tartışmasız bir gerçektir. Büyük katma değer yaratarak ülke 
ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan 
ancak özelleştirme adı altında  kamunun elinden çıkarılan 
ülke varlıklarının tekrar kamuya kazandırılmasının yerine 
bu politikaların devam ettirilmesi ülke ekonomisini refaha 
ulaştırmayacaktır. 

Ekonomi yöneticilerinin, yaşanılan bunalımı zam yaparak ve 
kamunun elinde kalmış taşınmazları, köprüleri, otoyolları, 
şeker fabrikalarını satma yolunu seçerek aşmaya çalışması 
bunalımı daha da derinleştirecektir. Son günlerde ABD’de 
IMF heyetiyle görüşülmesi, IMF’nin önümüzdeki günlerde 
ekonomik karar merkezlerimize sürekli konuk olacağını 
göstermektedir. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet’in 
“planlı ekonomi” ve “kamu iktisadı” politikalarıyla yarattığı 
varlıklarının, 1980’li yıllardan bu yana özelleştirme 
politikasıyla kamunun elinden çıkarılmasının sonuna 
gelinmektedir.  

İkibinli yıllardan bu yana ülkemiz yaklaşık 1 trilyon 117 
milyar dolar kaynak kullanmış fakat bu rakamdan yatırıma 
sadece 77.1 milyar dolar ayrılmıştır. Bizim gibi azgelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin bu denli kaynak israfında bulunma 
lüksü yoktur. Yatırımların niteliği ve yönü tamamiyle iç ve dış 
sermaye güçlerinin belirlediği sözümona “pazar”ın insafına 
bırakılmış, sonuçta Türkiye değil temel sanayi ürünlerini, 
KOBİ’lerin üreteceği en basit ürünleri bile ithal etmek 
zorunda kalmıştır.

Değerli arkadaşlar,

Biz mühendisler biliyoruz ki ülkemizin yeraltı ve yerüstü 
doğal zenginlikleri halkımıza yetecek düzeydedir. Ne var ki 
yıllardır uygulanan yanlış politikalarla bu doğal varlıklar ve 
zenginlikler kullanılamamakta, işlenememekte, halkımızın 
hizmetine sunulamamaktadır. Üç yanı denizlerle çevrili 
ülkemizin bulunduğu bu coğrafyanın bize sunduğu 
zenginlikler gittikçe kamu malı olmaktan da çıkarılmaktadır.   

Ülkemizin yer aldığı bu bölgedeki ülkelerde yaşanılan bütün 
insanlık dışı olaylar ve işgaller doğal enerji kaynaklarına 
sahip olmak ve bunları yönetmek yüzünden yaşandığı 
bilinmektedir. Afganistan, Irak, Libya gibi ülkelere yapılan 
işgaller, on binlerce kişinin ölümüne, sonu gelmez iç savaşlara 
ve ülkelerin parçalanmasına neden olmaktadır. 

Her türlü uluslararası hukuk kuralına ve insan haklarına aykırı 
katliamlarla bu işgaller sürmektedir. Türkiye komşularımızla 
hep barışı tercih etmiş, bu ülkelerin iç işlerine karışmamayı 
temel politika  edinmiştir. Şimdi görülmektedir ki ülkemiz, 
bu kavgada bağımsız hareket edememektedir. Türkiye düne 
kadar bu bölgedeki ülkelerle çok iyi ilişkiler içindeyken bugün 
sıkıntılı bir konuma gelmiştir.

Değerli meslektaşlar,

3 Mayıs 2011’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi 
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alan siyasal iktidarca, TBMM açılana dek pek çok önemli 
konuda, kamuoyunca tartışılmadan, kurum ve kuruluşlardan 
ve meslek odalarından görüş alınmadan kamu yönetiminde 
yapısal değişikliklere neden olacak önemde kararnameler 
çıkarıldı. 

KHK’yla çıkarılan ve 8 Haziran 2011 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname” ile meslek odalarının yetkileri 
tırpanlanmak istendi. 

İlgili Bakanlığın görevleri arasına, “...Bakanlığın görev alanı 
ile ilgili mesleki hizmetlerin ve bu meslek mensuplarının 
kayıtlı oldukları meslek odalarının mevzuatını, norm ve 
standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak, 
ilgililerin kayıtlarını tutmak.” şeklinde bir ekleme yapılmış 
ve Bakanlık bünyesinde kurulan “Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü”nün görevlerinden birisi de “Bakanlığın görev 
alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik 
meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuat düzenlemelerini yapmak ve 
denetlemek” olarak belirlenmişti. Bu konuyla ilgili TMMOB 
ve Odalar, değişik toplantılarda ve organlarda görüşlerini dile 
getirmiş olup bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Değerli arkadaşlar,

KHK’lerin hedefi yalnızca mesleğimiz değildir. “Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK”, 
“Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
KHK”, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında KHK”, “Ekonomi Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında KHK”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK”, “Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK”, 
“Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK”, 
“3046 sayılı Kanun ile Bazı KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair KHK”, “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulmasına 
İlişkin KHK”, “Kalkınma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK” gibi 20’nin üzerinde KHK ile mühendisler, 
mimarlar, doktorlar, hemşireler, yargı mensupları,  öğrenciler, 
öğretmenler, TÜBİTAK, TÜBA gibi bilim kuruluşları, Türkiye 
Odalar Birliği’ne üye bütün meslek odaları, özerk kuruluşlar 
gibi toplum yaşamımızı tümüyle ilgilendiren kurum ve 
kuruluşların bulunduğu alanlara müdahale edilmiştir.  Çok 
tartışmalı bir sürecin başladığı görülmektedir.

Değerli meslektaşlar,

8 Ekim 2011 Cumartesi günü Ankara`da TMMOB, DİSK, 
KESK, ve TTB ile birlikte “Tüm Temel Haklarımız İçin, 

İnsanca Yaşamı Savunuyor, Eşit, Özgür, Demokratik Bir 
Türkiye İstiyoruz!” çağrısı ile yaklaşık 45 bin yurttaş sokak 
meclisinde bir araya geldi.

Öğrencilerden kadın kolektiflerine, memurlardan işçilere, 
derneklerden siyasi partilere, çevrecilere kadar çok farklı 
kesimlerden katılımın olduğu mitingde atılan sloganlar, 
taşınan pankartlarla siyasal iktidarın emek karşıtı, baskıcı 
politikaları protesto edildi. Son yıllarda yapılan en geniş 
katılımlı eylemlerden biri olan mitingde binlerce mühendis, 
mimar, şehir plancısı yanında  Odamız Yönetim Kurulu, 
Şube ve Temsilciliklerimiz, Odamız Üyeleri, Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu ve öğrenci arkadaşlarımız da yerini 
aldı. 

Sıhhiye Meydanı’ndaki mitingde düzenleyici örgüt başkanları 
yaptıkları konuşmalarda, siyasal iktidarın baskıcı politikalarına 
karşı sokağın sesini hep birlikte yükselteceklerini vurguladılar. 

Değerli arkadaşlar,

Yaz döneminde, “10. Yaz Eğitim Kampı” Dikili/İzmir’de, 
“HKMO 42. Dönem III. Danışma Kurulu (Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu) Toplantısı” Van’da, “TMMOB’nin Dünü, 
Bugünü ve Yarını” konulu forum Denizli’de yapıldı. Trabzon 
Kent Sempozyumu” Trabzon’da, “TMMOB 41. Dönem III. 
Danışma Kurulu Toplantısı”  Ankara’da gerçekleştirildi ve 
ayrıca Şube ve Temsilciliklerimizce meslek alanlarımızla ilgili 
panel ve toplantılar yapıldı.  

Odamız, bilimin ışığında, aklın yol göstericiliğinde meslek 
alanlarımıza sahip çıkarak etkinkillerini ve çalışmalarını 
sürdürmeye devam etmektedir. Oda çalışmalarına 
ve etkinliklerine katkı ve destek olan arkadaşlara, 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

31-Ekim-4 Kasım tarihleri arasında “Ortak Aklın Adresi” 
başlığıyla Odamızın sekreteryasınca üçüncüsü düzenlenecek 
olan “TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi” yapılacaktır. 
Tüm meslektaşlarımız davetlidir.

Yeni bir bültende buluşmak üzere sevgi ve dostlukla hepinizi 
selamlıyoruz.

Saygılarımızla...

HKMO
42. Dönem Yönetim Kurulu
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Odamız İzmir Şubesi yürütücülüğünde 
sürekli eğitim etkinliği çerçevesinde her 
yıl düzenlenen Yaz Eğitim Kampının 
onuncusu bu yıl 17-25 Ağustos 
2011 tarihlerinde Dikili/İzmir’de 
yapıldı. Bu yılki yaz eğitim kampımız, 
üniversitelerin Harita Mühendisliği 
Bölümlerinden 75 öğrenci; TMMOB’ye 
bağlı Odalardan, Mimarlık, Şehir ve 
Bölge Planlama, Makina Mühendisliği, 
İnşaat Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ile Kimya Mühendisliği 
Bölümlerini temsilen 15 öğrenci ile 
Oda Yöneticileri, bilim insanları, 
uzmanlar, yazarlar, yerel yöneticiler, 
STK temsilcileri ve akademisyenlerin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

“Yaz Eğitim Kampı” ile okullarını 
bitirince mesleğe atılacak ve 

Odalarımızın üyesi olacak mühendis, 
mimar, şehir plancısı adaylarının, 
TMMOB ve bileşeni Odaların 
görevlerini, yetki ve sorumluluklarını, 
çalışma anlayışı ve uygulamalarını 
tanımaları birinci amaç olarak 
benimsemiştir. Bunun yanında 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
toplumdaki yeri ve mesleğinin önemini 
kavramalarını sağlayacak nitelikte  teknik 
ve uygulamalı eğitim ve atölye çalışmaları 
yapılmıştır. Ülkemizde ve dünyada 
yaşanmakta olan ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişmelere ilişkin konuların 
uzmanlarıyla tartışma, değerlendirme 
ve bilgi paylaşımıyla geleceğe ilişkin 
değerler hakkında bilinçlendirme ve 
yaşamla güçlü bir bağ kurmalarına 
katkı vermeleri amaçlanmıştır. Diğer 
taraftan teknik, bilimsel, sosyal, kültürel 

etkinlikler, spor turnuvaları, müzik, şiir 
dinletileri ve benzeri aktiviteler ile yeni 
bir ders yılına başlamadan önce bir araya 
gelinerek yeni bir döneme hazırlanma 
ortamı yaratılmıştır. 

Ana teması “Özgürlükler” olarak seçilen 
10. Yaz Eğitim Kampı etkinliğinde 
öğrenci, bilim insanı, akademisyen, 
hukukçu, sanatçı, yazar, politikacı ve 
TMMOB’ye bağlı meslek Odalarının 
yöneticileri ile bu konu çerçevesinde 
düşüncelerin paylaşıldığı ve tartışıldığı 
mesleki ve teknik eğitimlerin yanında, 
güncel ve toplumsal gelişmelerin, 
ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların 
ele alındığı paneller, konferanslar ve 
sunumlar gerçekleştirilmiştir. Bunun 
yanında, Sinema/Belgesel, Fotoğraf, 
Tiyatro, Yazın, Şiir, Müzik, Halk 
Oyunları, Dans, Resim ve Karikatür, 
Forum, Cin Fikirler Atölyeleri ile 
Kamp Gazete Atölyesinde katılımcılar 
çalışmalarını ve yeteneklerini 
sergilemişlerdir. Ayrıca, kamp süresince 
devam eden masa tenisi ve voleybol 
turnuvaları ile oryantiring yarışması için 
gruplar oluşturulmuştur. 

Açılış konuşmalarında sırasıyla; Odamız 
İzmir Şube Başkanı S. Selçuk Savcı, 
HKMO Genel Sekreteri Ertuğrul 
Candaş, TMMOB Yönetim Kurulu 

Onuncu Yaz Eğitim Kampı
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Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan 
birer konuşma yaparak katılımcıları 
selamladılar. 

İzmir Şube Başkanımız Sayın S. Selçuk 
Savcı konuşmasında öğrenci arkadaşları 
selamladıktan sonra bu kampı 
düzenlemekten duydukları mutluluğu 
belirterek, “Özgürlük” temasının 
seçimi üzerine bir bilgilendirme 
yaptı. Özgürlüğün kolay kazanılır şey 
olmadığını, özgürlüğün emek istediğini, 
inanmak istediğini ve mücadele istediğini 
belirterek, tıpkı Richard Bach’ın 
“Martı  Jonathan”ı gibi özgürlüğe 
uçmayı, uçmaya yeni boyutlar katmayı 
ve sonunda özgürlüğü sağlayabilecek, 
yaşatabilecek bireyler olmayı öğrenmek 
gerektiğini aktardı. “Çünkü, “Özgürlük 
olmadan bilim, eğitim, sanat, edebiyat, 
çalışma yaşamı olmaz, kısaca hayat 
olmaz!”” diyerek konuşmasını sürdüren 
Sayın Savcı, “Gündemimiz özgürlük ve 
özgürlüğü konuşmaya devam edeceğiz, 
öğrenmeye devam edeceğiz, öğretmeye 
devam edeceğiz. Hep söylediğimiz 
gibi sözcükler tükenmeyeceğine göre, 
kampımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz.” 
diyerek 10. Yaz Eğitim Kampının 
katılımcılar için verimli ve paylaşım 
içinde geçmesi dileklerinde bulundu. 
HKMO adına konuşan HKMO Genel 

Sekreteri Sayın Ertuğrul Candaş, 
mesleğimizin dünyanın en eski 
mesleklerinden biri olduğunu belirterek 
konuşmasına başladı. Sayın Candaş, 
Harita ve Kadastro Mühendisliğinin 
teknik ve sosyal bilimleri birlikte 
içerdiğini, teknolojik gelişmelere paralel 
olarak sürekli geliştiğini, insan ile yaşamı 
buluşturan ve yaşamın her alanında 
var olan bir meslek olduğunu belirtti. 
Ayrıca, Odamızın 1954 yılından bu 
yana ulusal ve uluslararası pek çok 
etkinlik düzenlediğini, özellikle son 
yıllarda Odamızca öğrenci arkadaşlara 
yönelik etkinliklere de önemli ölçüde 
yer verildiğini, bu kapsamda, “Sosyal 
Çalıştay”lar, “Genç Haritacılar 
Günleri” ve “Yaz Eğitim Kampı” 
etkinliklerinin gelenekselleştirildiğini 
belirtti. Sayın Candaş, kampın teması 
olan “ÖZGÜRLÜKLER” kapsamında 
da düşüncelerini tüm katılımcılarla 
paylaşarak, etkinliğin katılımcılar ve 
öğrenciler için yararlı geçmesini diledi, 
kamp süresinin iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini ve bu kamptan hemen sonra 
her katılımcı öğrencinin ilgili Odasına 
üye olmasının örgütlülük açısından 
önemini belirtti.

TMMOB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Sayın Mustafa Erdoğan’da 

TMMOB adına kamp katılımcılarını 
selamladığı konuşmasında, ülkemiz için 
son derece yakıcı günlerin yaşandığı 
günümüzde düzenlenen bu kampın, 
katılımcıların yaşamlarında paradokslar 
oluşturmasını umduğunu ifade etti. 
Bilimin devrimci olduğu düşüncesinden 
hareketle kampın bilimin önemli bir 
fonksiyonu olan felsefi bir bakış açısı 
kazandıracağı düşüncesi ile son derece 
etkin ve verimli geçmesi dileklerinde 
bulundu.

Kamp programı kapsamında, beraberce 
yenilen akşam yemeği sonrasında 
sunulan HKMO tanıtım filmi, geçmiş 
yaz eğitim kampları film gösterimi 
ardından kamp süresince düzenlenecek 
atölye ve spor etkinleri için gruplar 
oluşturuldu. Gece yakılan kamp ateşi, 
etrafında söylenen şarkılar ve oynanan 
halaylar ile 10.Yaz Eğtim Kampının 
birinci günü coşkulu bir şekilde sona 
erdi.

Kampın ikinci günü, “Özgürlük 
Kavramına Genel Bakış” başlıklı oturum 
ile başladı. Daha sonra yapılan atölye 
toplantıları ile gruplar yapacakları 
çalışmaları belirlediler. Ardından yakılan 
kamp ateşi etrafında toplanan öğrenciler 
yine birbirinden güzel şarkı, türkü ve 
şiirlerle ikinci geceyi sonlandırdılar.

Kampın üçüncü günü ise, “Eğitim 
ve Özgürlükler” başlıklı oturum 
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Aziz 
Konukman ile Deniz Demirdöğen 
konuşmalarında eğitim özgürlüğünün 
önemini vurguladılar.

Öğleden sonra oryantiring yarışması 
için teorik ve pratik eğitim verilerek, 
belirlenen gruplar araziye çıkarak 
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haritada verilen sürprizlerle dolu parkuru 
tamamlamaya çalıştılar.

Aynı günün akşamı Bolivya’da yaşanan 
ve halkın sulara sahip çıkma savaşının 
konu edildiği “Yağmurdan Sonra” isimli 
film, çadır alanında izlendi. 

Dördüncü gün, Tarihçi-Yazar 
Erdoğan Aydın Tatlav eşliğinde “Din 
ve Özgürlükler” konulu oturum ile 
başladı. Sayın Tatlav konuşmasında, 
din ve özgürlük arasındaki ilişkiden ve 
özgürlüğün hayatımızdaki yerinden 
bahsetti. 

Aynı gün öğleden sonra, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve Odamız Genel Başkanı 

Ali Fahri Özten “Örgütlülük ve 
Özgürlükler” konulu oturumda 
konuşma yaptılar.  

Sayın Özten konuşmasında, örgütlülük 
ve özgürlük ilişkisine değindi. 
Örgütlülük ve özgürlük tanımı, anlamı 
ve tarihi üzerine bilgilendirmelerde 
bulundu. Doğa karşısında özgürlük 
mücadelesinden, dünyanın ve insanlığın 
kısa tarihinden, tarım komünü ve özel 
mülkiyetin ortaya çıkışından, sınıfların 
oluşumundan, eğitim, basın ve yaşam 
özgürlüğünden bahsetti. Bugünkü 
anlamda özgürlük ve örgütlülük 
mücadelesine dikkat çekti.

Sayın Özten, ayrıca özgürlük 
tanımının, insanın kendi kararlarına ve 

düşüncelerine göre belirleyebilmesinin 
ve kendi seçimlerini iradeleriyle 
yapabilmesinin önündeki engellerin 
aşılması yönünde kararlılıkla mücadele 
verilmesi gerektiğini belirtti. Gerçek 
anlamda özgür olmanın birey olarak 
sağlanamayacağını, toplumsal olarak 
özgürlüklerin her alanda tesis edilmesi 
gerektiğini vurguladı. TÜİK verileri 
kapsamında, ekonomi, eğitim, 
gelişmişlik düzeyleri, neoliberal 
iktisat politikaları verileri üzerine 
değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik 
bağımsızlığın özgürlükler üzerindeki 
önemine vurgu yaptı.

Türkiye’de son yıllarda arttırılan 
özgürlükleri kısıtlayıcı uygulamalar 
üzerine de vurgu yaparak, konuşmasını 
sonlandırdı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı konuşmasında, 
TMMOB’nin kuruluşu, yetki ve 
sorumlulukları, çalışma anlayışı ve 
genel işleyişi hakkında bilgilendirmede 
bulundu. TMMOB’nin kendi 
içinde demokrasiyi barındıran 
özerk bir meslek birliği olduğunu, 
üyelerinin hak ve çıkarlarını, halkın ve 
toplumun refahı ve ülke kalkınması 
yönünde koruduğunu, insanlığa 
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karşı sorumluluğu bulunduğunu 
vurgulayarak, siyasal iktidar ve tüm 
toplum olarak TMMOB’nin dikkate 
alınması gerektiğinin önemini belirtti 
ve TMMOB’nin kuruluşundan (1954) 
günümüze onurlu çalışmalarına örnekler 
verdi.

Sayın Soğancı konuşmasında, 
Kanun Hükmünde Kararname 
çerçevesinde “Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü’nün görevleri”nde 
TMMOB’ne bağlı Odaların meslek 
alanlarına büyük bir müdahale 
yapıldığını belirtti. 

Bu anlamda, kanun hükmünde 
kararnamelerle bu büyük ülkenin 
yönetilemeyeceğini, yönetilmemesi 
gerektiğini, siyasal iktidarın kamu 
yönetimi ile ilgili olarak siyaset açısından 
planlı, programlı çalıştığının ancak 
TMMOB ve halkımızın çıkarı açısından 

durumun tartışmalı olduğuna dikkat 
çekti. 

Aynı gün akşam, Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu Üyesi Sayın 
Murat Türüdü tarafından, Komisyonun 
kuruluş amacı, Komisyon işleyişi 
hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. 
Meslek hayatına atılacak olan genç 
arkadaşlara, Odamız tarafından kabul 
edilmiş ve kontrol edilen en düşük 
ücret uygulaması hakkında bilgi verildi. 
Ayrıca, Komisyon etkinlikleri ile ilgili 
görseller eşliğinde bilgiler vererek, 
geleceğin mühendisleri olan öğrenci 
arkadaşlara Komisyona katılmaları 
ve aktif olarak görevde bulunmaları 
çağrısında bulundu. Oturumun ikinci 
bölümünde, öğrencilerle soru-cevap 
şeklinde değerlendirme yapıldı.

Aynı günün akşamı atölye çalışmalarında 
buluşan gençler, kolektif çalışmalarını 
sürdürdüler. 

Kampın beşinci günü sabah sporunun 
ardından, Denizli Milletvekili İlhan 
Cihaner ve İsmail Hakkı Tombul 
eşliğinde “Siyaset ve Özgürlükler” 
konulu oturum ile devam etti. 
Oturumda konuşmacılar meslek ve 
mücadele yaşamlarında yaşadıkları 
tecrübeleri katılımcılarla paylaştılar, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlara 
ilişkin önemli tespitlerde bulundular, 

katılımcılardan gelen yoğun sorulara 
açıklıkla verdikleri cevaplar ile oturumun 
oldukça verimli geçmesine neden 
oldular.

Öğleden sonra atölye etkinliklerinde 
buluşan gençler, çalışmalarını 
sürdürdüler. Aynı zamanda düzenlenen 
spor turnuvaları ile kamp alanı 
birbirinden heyecanlı maçlara sahne 
oldu.

Kampın altıncı günü, “Kentler ve 
Özgürlükler” konulu oturum ile 
başladı. Prof. Dr. Ruşen Keleş, Osman 
Özgüven ve Mehmet Gönenç oturumda 
konuşmacı idiler. Konuşmalarında özetle, 
kentsel sorunların işlendiği teorik bilgiler 
ve belediyecilik uygulamalarındaki 
çağdaş yaklaşımların işlendiği pratik 
bilgiler aktarıldı. Kentleşme, kent olgusu 
ve özgürlüklere yansımaları ile halkın ve 
toplumun duyarlılığı ve sorumlulukları 
üzerine görüşlerin sunulduğu oturum 
ilgi ve merakla izlendi.
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Program öğleden sonra, “Bilişim 
Teknoloji ve Özgürlükler” konulu 
oturum ile devam etti. Oturumda Prof. 
Dr. Beno Kuryel ve Prof. Dr. Haluk 
Geray konuşmacı idiler. Konuşmalarında 
özetle, bilimin ve matematiğin felsefi 
açılımı, hayatla ilişkisi, bilişim alanında 
yaşanan tartışmalardan bahsedildi.

Aynı gün akşam ise, Prof. Dr. Dursun 
Zafer Şeker, yürütücülüğünde “Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kamp Bilgi Sistemi” 
konulu oturum düzenlendi. Sayın 
Şeker, kamp alanının, çadır ve öğrenci 
yerleşimlerinin, öznitelik bilgilerinin 
coğrafi veriler ile işlenmiş bir modelini 
görsel bir sunu eşliğinde öğrenci 
ve katılımcılara aktardı. Ardından 
gelenekselleşen “Kampın Enleri” başlıklı 
ilginç tespitleri ile katılımcılara esprinin 
ve zekanın ince çizgisinde muhteşem bir 
görsel şölen sundu. 

Bununla birlikte kamp boyunca her 
etkinliğin ardından öğrenci arkadaşlar 
soru ve görüşleriyle kampın başarılı 
geçmesine katkıda bulundular. 

Kampın yedinci günü, Cengiz Göltaş ve 
Yaşar Aydın yürütücülüğünde “Çevre 
Doğa ve Özgürlükler” konulu oturum 
yapıldı. Doğa karşısında özgürlük 
mücadelesinden, çevre ve özgürlük 
kavramlarından bahsedildi. Akşam 
saatlerinde çadır alanında toplanan 
öğrenciler ve katılımcılar “Dersu Uzala” 
isimli filmi izlediler. Akira Kurosawa’nın 
yönetmenliğini yaptığı film gösterimi, 
haritacıların zor doğa şartlarında bir 
doğa bilgesi ile beraber hayatta kalma 
mücadelesinin anlatıldığı ilginç bir 
hikayeyi işliyordu. 

Kampın son günü “Öğrenci Sorunları 
ve Kamp Değerlendirmesi” başlıklı 

oturum gerçekleştirildi. Forumda 
öğrenci örgütlüğü, Oda ile ilişkiler gibi 
her türden konular tartışıldı ve tüm 
öğrenciler özgürce görüşlerini ifade 
ettiler. Forumda ayrıca öğrenci üye 
temsilciler toplantısının geniş katılımlı 
yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

Son günü akşamı veda gecesi düzenlendi. 
Veda gecesinde kamp boyunca 
sürdürülen atölye çalışmalarında ortaya 
çıkartılan halk oyunları, tiyatro, müzik, 
şiir ve dans gösterileri aynı heyecanla 
sahnelendi. Gecede ayrıca düzenlenen 
turnuvalarda ve yarışmalarda dereceye 
girenlere ödülleri verildi, tüm öğrencilere 
katılım plaketi dağıtılarak etkinlik 
sonlandırıldı.

10. Yaz Eğitim Kampının hazırlanması 
ve hayata geçirilmesinde özverili ve 
yoğun çalışmalarından dolayı İzmir 
Şube Yönetim Kurulu ve Kamp Yürütme 
Kurulundaki sevgili arkadaşlara bir 
kez daha teşekkür ediyor, başarılı bir 
etkinliğin mutluluğunu ve keyfini tüm 
üyelerimizle paylaşıyoruz. Katılımlarıyla 
kampa verdikleri desteklerinden dolayı 
bilim insanlarına, gazeteci ve yazarlara, 
sanatçılara, yerel yöneticilere, STK 
temsilcilerine, öğrenci arkadaşlarımıza 
ve misafirlerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz.

HKMO
Ağustos 2011
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Değerli Genç Meslektaşımız,

Genç Harita Mühendisleri Komisyonu, 
üyelerinin teknik,  kültürel, sosyal ve 
mesleki tüm sorunlarına çözüm arayışı 
bulmak,  paylaşımları ve birikimleri 
artırmak, bir rekabet ortamı yaratmak 
yerine birlikte çalışarak bir şeyler 
üretmek amacıyla ve yalnızca bu 
mesleğe yeni adım atmış olan genç 
harita mühendislerinden oluşan bir 
komisyondur.

Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu olarak bizler yeni mezun 
meslektaşlarımızın sorunlarının 
bilincindeyiz. Bu sebeple sorunlar 
karşısında birlikte mücadele etmek 
amacıyla bir araya geldik.

Hepimiz, adı, süresi, sayısı değişse de, 
adaletsizliği bir türlü giderilemeyen, 
her gün yeni hilelerin ortaya çıktığı, 
tartışma konusu olmaktan bir türlü 
kurtulamayan, birtakım sınavları 
kazanarak, bölümlerimize yerleştirildik. 
YÖK sistemiyle tanıştık ve eğitimin 
nasıl olması gerektiğine kafa yorduk. 
Tıpkı şu anda yapıldığı gibi oturduk, 
tartıştık, eyleme geçtik. Üniversitelerin 
ticarethane, öğrencilerin müşteri, bilimin 
ve bilginin de alınıp satılabilir bir mala 
dönüşmemesi gerektiğini söyledik. 
Bilginin paylaşarak çoğalması, insan ve 
toplum yararına kullanılması gerektiğini 
ve mühendisliğin doğayla barışık olması 
gerektiğini savunduk.

Oysa piyasanın ihtiyaçlarına göre 
şekillenen üniversitelerde, sermayenin 
ihtiyaçları bunlar değildi. Bizlere en 
yakın arkadaşımızın rakibimiz olduğu, 
her koyunun kendi bacağından asıldığı 
ve kariyeri için çalışması gerektiği salık 
verildi. Bu kurallar çerçevesinde hayal 
kurmamızı ve bu hayaller ulaşabilmek 
için de başka bir seçeneğin olmadığı 
dayatıldı.

Gerçekler ise bize sunulduğu gibi toz 
pembe değil. Çalışma şartları sürekli 
emeğini satarak yaşayanların aleyhine 
gelişmekte. Esnek çalışma, düşük 
ücret, sigortaların ödenmemesi, işsizlik 
kaygısı vb, gelişmeler yaygınlaşmakta. 
DİSK araştırma enstitüsünün 2011 
yılında hazırladığı rapora göre, Türkiye, 
Zimbabwe, Sri Lanka ve Tanzanya 
gibi, 45 saat resmi haftalık çalışma 
süresine sahip ülkeler liginde bulunuyor. 
Gerçekte ise bu süre Türkiye’de 53,7 
saati buluyor. Eğer bir kıyaslama yapacak 
olursak Türkiye’deki bir çalışan, Norveçli 
bir çalışandan ortalama14.5 saat daha 
fazla çalıştırılıyor.

Bu rakamlar aynı zamanda Türkiye’deki 
harita mühendisleri için de geçerli. Esnek 
çalışma ve serbest piyasa ekonomisinin 
dayattığı bu şartlardan meslektaşlar 
içerisinde en çok etkilenenler de biz genç 
harita mühendisleriyiz.

Buradaki amaç elbette ki karamsar bir 
tablo çizmek değil. Ama hâlihazırdaki 

gerçeklerin de farkındayız. Ve olması 
gerekenin piyasanın kar hırsına terk 
edilmiş, kısa vadede para getirmeyen 
düşüncelerin bir kenara atıldığı ve şu an 
bizzat içerisinde bulunduğumuz düzen 
olmadığını gayet iyi biliyor ve yaşıyoruz.

Öne çıkan bu olumsuzluklar 
karşısında biz genç mühendisler 
içinde bulunduğumuz durumun 
daha yaşanabilir olma koşullarını 
yaratmanın, birlikte hareket etmekten 
geçtiğinin bilincindeyiz. Yazının başında, 
belirttiğimiz hedeflerimize ulaşmak için; 
birlikte yürürken, zamanı iyi kullanan, 
planlı programlı mühendisler olmak 
zorundayız. Gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz. Okuyan, dinleyen, bilimsel 
metotları ve teknolojiyi kullanan, 
eleştirileri dikkate alan, kendi başına 
karar veren ve çözüm üreten,  insanlar 
olarak, toplum da yerimizi almak 
sorumluluğunu taşıyoruz. Çevremize 
daima güven veren, pozitif enerji üreten, 
iyi bir arkadaş, sadık bir dost, iyi bir aile 
bireyi, düzenli çalışma stratejisine sahip 
çalışkan insanlar olmak zorundayız. 
Prensipleri ve ilkeleri olan, başarıya 
inanan ve odaklanan, ekip düşüncesine 
sahip, arkadaşlar olarak, HKMO için de 
bir araya geldik.  Odamız yönetimi de bu 
ihtiyacın yarattığı sonuçları görmekte ve 
bu alanda yapılan girişimlerin önemini 
başından beri desteklemektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası – Genç Harita Mühendisleri 

Genç Harita 
Mühendisleri 
Komisyonu
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Komisyonu olarak; çalışmalarımızda, 
etkinliklerimizde, mücadelemizde tüm 
arkadaşlarımızı yanımızda görmek 
istiyoruz. 

Değerli meslektaşımız çalışma hayatına 
yeni atıldığınızda karşılaşacağınız 
tüm durumlarda yalnız olmadığınızın 
bilincinde olunuz. Hiç unutmayın ki, 
Sorunlar birlikte daha kolay aşılır. 

Peki komisyonumuzu neden 
kurduk? Amaçlarımız nelerdir? 
Neleri değiştirmeyi ve neler yapmayı 
hedefliyoruz?

Bilindiği gibi odamız ve üyesi olduğu 
TMMOB ; “mesleki, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda ülkemizdeki 
mühendisleri ve mimarları temsil 
etmek, onların hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak 
ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve 
kültürel gelişmelerini sağlamak 
ve mesleki birikimlerini toplum 
yararına kullanmalarının zeminini 
yaratmak ”şeklinde tanımlamıştır. Bu 
amaç doğrultusunda da toplumdan 
yana siyaset yapmakta ve bağımsız, 
demokratik bir Türkiye yaratılması 
yönünde çalışmaktadır. Komisyonumuz 
da, TMMOB’nin bu amaçları 
çerçevesinde kurulmuştur.

Bu komisyon aracılığıyla; Sektörde 
çalışan genç meslektaşların sorunlarına, 
özgün, genç mühendis bakış açısıyla 

çözüm önerileri getirilmesi, kamuda ve 
özel sektörde çalışan meslektaşların oda 
çatısı altında bir araya gelebilmelerinin 
imkânının yaratılması, komisyon 
içerisindeki alt çalışma guruplarıyla, 
sektörde yaşananlar ve güncel gelişmeler 
hakkında araştırmalar yapılması 
planlanmaktadır. Ayrıca gerçekleştirilen 
bilimsel ve sosyal etkinliklerden 
genç harita mühendislerinin daha 
çok yararlanabilmesi ve odamızın 
daha aktif bir bileşeni olabilmeleri 
hedeflenmektedir. En önemlisi 
de aramıza katılacak olan siz genç 
meslektaşların iş hayatına adaptasyonu 
kolaylaştırmak, var olan sıkıntıları 
dayanışma ile çözmek ve her yıl 
aramıza yeni katılan arkadaşlarla 
örgütlülüğümüzü büyütmek 
hedeflenmektedir.

Komisyonumuz kurulmadan önce 
de bizler, genç harita mühendisleri 
olarak, zaman zaman toplanıyor, neler 
yapılabileceğimiz üzerine konuşuyor, 
kafa yoruyorduk. Komisyonumuz 
da hem mevcut ihtiyaçların hem de 
bu toplantıların bir meyvesidir. Yine 
komisyonumuz kurulmadan önce 
yaptığımız bu toplantılar sonucunda 
vardığımız ortak görüş olan en düşük 
ücret uygulaması, 42. Dönem Genel 
Kurul’da öneri olarak sunulmuş ve kabul 
edilmiştir. Bugün HKMO yönetim 
kurulu en düşük ücret uygulamasını 
yürürlüğe koymuş ve aktif olarak 
denetimini yapmaya başlamıştır. Yani 
sektörde çalışan bir mühendisin alacağı 
en düşük ücret, piyasanın insafına 
bırakılmamakta, Odamız tarafından 
kontrol edilmektedir. 2011 Nisan 
ayında düzenlediğimiz geniş katılımlı 
tanışma toplantısından itibaren 
de, komisyonumuz çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi 
ve maaşlarla birlikte sosyal güvenlik 
primlerinin de bir standarda 
ulaştırılabilmesi için elimizden gelen 
çabayı komisyonumuz olarak göstermeye 
kararlıyız.

Komisyonumuzun tek amacı sadece 
bunları gerçekleştirmek değil, aynı 
zamanda genç harita mühendisleri olarak 
birlikteliği sağlamak, sosyal kültürel 
etkinlikler organize ederek birikimleri, 
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paylaşımları artırmak, eğitimler yaparak 
mezun olan ve hâlihazırda çalışmakta 
olan tüm genç meslektaşlarımıza 
mesleğimize dair paylaşımları ve 
tecrübeleri aktarmaktır. 

Sonuç olarak, özellikle genç mühendisler 
açısından çalışma koşulları pek de iç 
açıcı değil. Düşük ücret yada ücretlerin 
ödenmemesi, sigortaların asgari ücret 
üzerinden yatırılması yada eksik 
yatırılması, çalışma saatlerinin esnekliği, 
işsizlik kaygısı vb. gibi sorunların birebir 
muhatabıyız. Ancak bütün bunlar 
aşılamayacak sorunlar değil. Yeter ki 
örgütlenelim, hem mesleki hem de 
sosyal anlamda dayanışma ile sürece genç 
mühendisler bakış açısıyla da müdahale 
edebilelim.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası – Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonu olarak; çalışmalarımızda, 
etkinliklerimizde, mücadelemizde tüm 
arkadaşlarımızı yanımızda görmek 
istiyoruz. 

Değerli meslektaşımız çalışma hayatına 
yeni atıldığınızda karşılaşacağınız 
tüm durumlarda yalnız olmadığınızın 
bilincinde olunuz. Hiç unutmayın 
ki, Sorunlar birlikte daha kolay aşılır. 
Saygılarımızla…

Komisyon’un Yapısı

Başkan: Eyüp Sopacı
Başkan Yardımcısı: Ozan Özer
Yazman: Gül Güven
Sayman: Güliz Taşkıran
Üye: Çağdaş Aktaş
Üye: Tuğçe Uzuncan
Üye: Murat Türüdü

Etkinliklerimiz
Tanışma Kokteyli

Tanışma kokteyli 16 Nisan 2011 
tarihinde gerçekleştirilmiş olup, aramıza 
yeni genç arkadaşlar katmak amacıyla 
düzenlenmiştir.

Kocaeli Genç Haritacılar Günlerine 
Katılım

14 Mayıs 2011 tarihinde Kocaeli’nde 
düzenlenen Genç Haritacılar Günleri’ne 
komisyon olarak katılım sağlanmış, 
burada geleceğin mühendisleri olacak 
öğrenci arkadaşlara başkan Eyüp Sopacı 
tarafından komisyonumuzun tanıtımı 
yapılmıştır. 

2B Alanları Teknik Gezisi

26 Haziran günü Kızılcahamam İlçesine 
giderek ormanda açıklamalı gezi yapıldı. 
Yürüyüş yolumuzda bulunan ağaçlar, 
orman yapıları, 2B alanlarını görüp 
incelendi.

Fotogrametri Uygulamaları Eğitimi

Eğitim alt komisyonumuzun ilk 
çalışmalarından olan Fotogrametri 
Uygulamaları Eğitimi 12 Temmuz 2011 
tarihinde MİSEM’de düzenlenmiştir. 
Eğitim, BMD Mühendislik’ten İsa 
Mısırlı tarafından verilmiştir.

Dikili 10. Yaz Eğitim Kampına Katılım

24-25 Ağustos tarihlerinde İzmir 
Dikili’de 10 Yaz Eğitim Kampı’na 
komisyon olarak katılım sağlanmış, 
burada komisyonca etkinliklere katılım 
sağlanmıştır. Ayrıca üyemiz olan Murat 
Türüdü tarafından da komisyonumuzun 
sunumu yapılmıştır. 
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Odamız 42. Dönem III. Danışma 
Kurulu Toplantısı 16.07.2011 tarihinde 
Van’da; Oda Yönetim Kurulu, Oda 
Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, Şube 
Başkanları, Yazmanları, Saymanları ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Bölge Temsilciliklerimiz ile 1 ve 2 No.lu 
STBK’dan  temsilcilerin katılımıyla Van 
Bölge Temsilciliğimizin ev sahipliğinde 
yapıldı. 

Danışma Kurulu toplantısının açılışında; 
Odamız Genel Başkanı Sayın A. Fahri 
Özten, ülkede ve dünyada yaşanılan 
siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler 
üzerine değerlendirmelerde bulundu.  
Odamızın son dönem faaliyetleri 
hakkında kısa bilgilendirmeler yaptı. 
Ülkede son zamanlarda yaşanılan 
gelişmeler kapsamında, özellikle 
mesleğimizi, Odamızı ve TMMOB 
Birliğini yakından ilgilendiren seçim 
öncesi yayınlanan Kanun Hükmünde 
Kararnameler doğrultusunda 
değerlendirmelerde bulunarak, 
toplumun eğitimli ve aydın kişileri 

olarak sorumluluklarımızın önemini 
vurguladı.  Ayrıca Sayın Özten; 
LİHKAB ve bu süreçte yaşanılan 
gelişmelerden ve Oda Yönetim Kurulu, 
Şubeler ve Temsilciliklerin ortak 
görüşü sonucu yayınlanan LİHKAB 
Tescil Yönergesi, Oda ve kurumlar 
arası ilişkiler, Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle TMMOB’ye, Odamıza 
ve meslek alanımıza yapılan müdahaleler, 
Odamız çalışmaları ve etkinlikleri, 
Odamız aleyhine yapılan iftira ve 

karalamalar hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. Özellikle Oda’ya karşı bilinçli 
bir şekilde yürütülmeye çalışılan iftira 
ve karalama girişimlerine karşı Oda 
birimlerinin duyarlı olması gerekliliğinin 
altı çizildi. Sayın Özten, Şubelerimiz 
ve Temsilciliklerimiz tarafından 
mesleki ve toplumsal bütünleşmeyi 
sağlayan panel, konferanslar ve öğrenci 
etkinlikleri düzenlendiği için bu konuda 
Şubelerimize ve Temsilciliklerimize 
teşekkür etti. 

HKMO 42. Dönem III. Danışma Kurulu  
(Genişletilmiş Başkanlar Kurulu) Toplantısı Yapıldı
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Van Bölge Temsilciliği adına konuşan 
İsa Şen, toplantının gerçekleştirildiği 
bölgenin ev sahibi olarak danışma kurulu 
üyelerini selamladı. Temsilcilik hakkında 
kısa bilgilendirmelerde bulundu. 

Odamız TMMOB Temsilcisi Mustafa 
Erdoğan, seçimden önce yayınlanan 
TMMOB ve TMMOB’ye bağlı Meslek 
Odalarımızı yakından ilgilendiren 
Kanun Hükmünde Kararnameler 
hakkında TMMOB’nin görüşlerini 
bildirdi ve yaşanan gelişmeler hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, 
TMMOB’nin bilimsel temelde 
politikalar ürettiğini, bu politikaların 
bilimsel ve toplumsal temeller üzerinde 
belirlendiğini ve kamu yararına yönelik 
gerçekleştirdiğini, bundan sonra da 
gerçekleştirmeye devam edileceğini 
vurguladı.

Odamız Genel Sekreteri Ertuğrul 
Candaş ise, Odamız bünyesinde 
yapılan faaliyetler ve basın açıklamaları 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 
LİHKAB sürecini ve bu süreçte 

yaşanılan gelişmelerden bahsetti. 
Odamızın LİHKAB ve SHKM’lere 
eşit mesafede olduğunun özellikle 
altını çizerek, bu süreçte bilinçli bir 
kampanya oluşturularak bilgi kirliliği 
yaratıldığını belirtti. Odamızın tüm 
birimleri tarafından bu sürecin iyi 
takip edilmesinin gerekliliğini ve 
karşılaşılan sıkıntılara karşı birlikte 
çözüm ve önerilerin geliştirilmesinin 
önemini vurguladı. Sayın Candaş 
ayrıca, TMMOB örgütlülüğünü hedef 
alan Kanun Hükmünde Kararname 
kapsamında duyarsız kalınmaması 
gerektiğini ve sürecin tüm üyelerle 
paylaşılmasının önemini belirtti.

Toplantının gündemi; Büro Tescil 
Yönetmeliği ve LİHKAB Tescil Yönergesi 
kapsamında  Olağanüstü Genel 
Kurul hazırlık çalışmaları, TMMOB 
Yasası, 634 Sayılı KHK ile kurulan 
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”  ve bu 
Bakanlığa bağlı Genel Müdürlükler, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu  kurum ve 
kuruluşları ile ilgili mevzuat çalışmaları 
ve Genel Değerlendirmeler olarak 
belirlendi.

Danışma Kurulu Toplantısının sonuç 
raporu ve alınan ilke kararları kısa süre 
içerisinde üyelerimizle paylaşılacaktır.

Gündemin genel değerlendirme 
bölümünde toplantının verimli geçtiği 
belirtilerek, Şube ve Temsilciliklerde 
karşılaşılan sorunlar paylaşıldı ve bu 
sorunlara karşılık çözüm ve önerilerde 
bulunuldu. 

Danışma kurulu toplantısına 
katılarak katkı veren Oda birimlerine 
ve toplantıya ev sahipliği yapan ve 
bizleri çok sıcak karşılayan Van Bölge 
Temsilciliğimize teşekkür ederiz. 

HKMO
Temmuz 2011



18 HKMO’dan Haberler
Harita Bülteni Eylül 2011

TMMOB’ne bağlı 23 Odanın 
yanında Odamız Yönetim Kurulu, 
Şube ve Temsilciliklerimiz, Genç 
Harita Mühendisleri Komisyonu ve 
öğrenci arkadaşlarımızın katılımı ile 
alanlarda yerini aldı.TMMOB’ne (Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) 
bağlı 23 Odanın pankartları altında 
yürüyüşe başlayan mühendis, mimar 
ve şehir plancıları taşıdıkları dövizlerle 
meslek alanları üzerinden Türkiye’nin 
sorunlarına dikkat çektiler. 

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu) üyeleri, slogan ve 
pankartlarında kıdem tazminatına 
yönelik tepkilerde bulundu. 

KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu) üyeleri ise Grev 
hakkının gasp edilmesine izin 
vermeyeceklerini belirterek, üyelerine 
yönelik yapılan baskı, sürgün ve 
tutuklamalara tepki gösterdiler. 

TTB (Türk Tabipler Birliği) üyeleri ise, 
sağlıkta katkı paylarının arttırılmasına ve 
Sağlık Bakanlığının, hekimleri sorunların 
kaynağı olarak gösterilmesine tepkide 
bulundular. 

Doğayı talan eden HES projelerine, 
füze kalkanına, madenlere ve termik 
santrallere karşı mücadele yürüten 
çevre platformları da, Siyasal İktidarın, 
şirketlerin kâr hırsına teslim olan 
tutumuna öfkelerini dile getirdiler. 

Miting konuşmalarında, Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
alanlarının işlevsizleştirilmeye çalışılması, 
Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları, 
izlediği neo-liberal politikalar, savaş 
politikaları, çevre ve doğaya karşı işlenen 
suçlar, eğitim ve sağlıkta özelleştirme 
uygulamaları, emekçi ve çalışanların 
haklarının gasp edilmesi, kıdem 
tazminatına göz dikilmesi ve yapılan son 
zamlar ile halka kulak vermeyen siyasal 
iktidarın politikaları eleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı konuşmasında özetle, 
mağdurların, ezilenlerin, yoksulların, 
işsizlerin, kadınların, gençlerin, 
çevrecilerin, barış yanlılarının seslerini 
birleştirip, daha yüksek haykırmaları için 
‘‘Sokak Meclisi’‘nin oluşturulduğunu 
söyleyerek, “Bizim meclisimizde yüzde 
10 barajı yok. Bizim meclisimizde 

herkesin sesi var. Bu ülke için, bu 
topraklar için, insanlık için yüreği 
barıştan, kardeşlikten yana atanların 
meclisi burası” diye konuştu. 

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün 
konuşmasında, Türkiye’nin kuralsız 
çalıştırmanın hakim olduğu ucuz emek 
cennetine dönüştürülmek istendiğini 
belirterek, çalışanların kıdem tazminatı 
hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi. 

KESK Genel Başkanı Lami Özgen 
konuşmasında, işçilerin kıdem 
tazminatının gasp edilmek istendiğini 
kaydederek, özel istihdam bürolarını ve 
bölgesel asgari ücreti eleştirdi. Kamu 
emekçilerinin grevli toplu sözleşme 
hakkının görmezden gelindiğini söyleyen 
Özgen, ‘‘İfade ve örgütlenme özgürlüğü 
önündeki engeller kaldırılmadı’‘ dedi.

Ayrıca, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Eriş Bilaloğlu da konuşmasında; 
eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti 
istediklerine vurgu yaptı.  Müzikler 
eşliğinde miting alanına giren coşkulu 
kalabalık, sloganlarla “Tüm Temel 
Haklarımız İçin, İnsanca Yaşamı 
Savunuyor, Eşit, Özgür, Demokratik Bir 
Türkiye İstiyoruz!” diyerek taleplerini 
dile getirdiler.  

Miting alanını dolduran on binler 
“Eşit, Özgür, Bağımsız ve Demokratik 
bir Türkiye” için inançlı ve kararlı 
olduklarını Sıhhiye Meydanı’ndan 
Türkiye’ye duyurdular.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın 
önemli olduğu bu dönemde Odamız 
ilk üyelerinden 156 Sicil Nolu 
Alaattin Minsin’in miting alanında 
bizlerle birlikte olması, bizleri ayrıca 
duygulandırdı. 80’li yaşlarda olmasına 
rağmen duyarlılığını hala koruması 
örnek bir yaklaşım olarak görmekteyiz.

“8 Ekim Ankara Mitingi”ne 
katkılarından dolayı tüm katılımcılara 
teşekkür ederiz.

On Binler “8 Ekim Mitingi”nde Buluştu

8 Ekim 2011 Cumartesi günü Ankara`da TMMOB, DİSK, KESK, ve TTB ile 
birlikte “Tüm Temel Haklarımız İçin, İnsanca Yaşamı Savunuyor, Eşit, Özgür, 
Demokratik Bir Türkiye İstiyoruz!” çağrısı ile yaklaşık 45 bin emekçi sokak 
meclisinde bir araya geldi.

HKMO
Ekim 2011
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın miting konuşması: 

Türkiye’nin dört bir yanından  
İnsanca bir yaşam için, eşit, özgür, 
demokratik Türkiye için  Ankara’yı 
özgürleştirmeye gelenler, Bu ülkenin 
yüzü aydınlık, beyni aydınlık, yüreği 
aydınlık yiğit insanları Sevgili Dostlar, 
Sokak Meclisimize hoş geldiniz.

Hepinizi örgütüm TMMOB adına, 
şahsım adına sevgiyle saygıyla, dostlukla 
selamlıyorum.

İşte hepimiz buradayız. İşte hepimiz 
burada, hep birlikte, yaşananlara 
itirazımız var demek için bir aradayız.

Herkes duysun:

Burada bu sokak meclisinde; “Bitmedi 
daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü 
aşkın yüzü oluncaya dek!”  diyenler var.

Herkes duysun:

Sokak Meclisimizde;  
“Her türlü cinsiyet ayrımcılığına son”, 
“Kadın cinayetlerine son” diyen kadınlar 
var. “Özerk-demokratik üniversite” 
diyen, “Eşit, parasız, nitelikli, anadilde 
eğitim hakkı” isteyen gençler var. 
15-16 Haziran’dan 1 Mayıslardan gelen, 
Tekel işçilerinin ayak izlerine basan, 
işçiler emekçiler var. “Grevsiz toplu 
sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika 
olmaz diyen”, “Hak verilmez alınır, 
zafer sokakta kazanılır” diyen kamu 
emekçileri var. Yıllarını üretim için, 
insanımız için harcayan; şimdi açlık-
yoksulluk sınırları içinde yaşamaya 
muhtaç edilen emekliler var. Yoksullar 
var. İşsizler var. Geleceği karartılanlar var. 
“Sağlıkta dönüşüm” aldatmacasına karşı 
koyan hekimler ve sağlık emekçileri var. 
Örgütüne, mesleğine, meslek alanlarına 
sahip çıkan mühendisler, mimarlar, şehir 
plancıları var. Düşüncesinden dolayı 
cezaevlerinde baskı ve tecride maruz 
kalanlar var. Toprağına, havasına, suyuna 
sahip çıkanlar var. Demokratik protesto 
hakkını kullanan Hopa halkı var. 

Nükleer santral karşıtları, Akkuyulular, 
Sinoplular var. “Bu ülke topraklarına 
füze kalkanı kurdurmayacağız” diyen 
Kürecikliler var.  “Savaşa hayır” diyen 
barış yanlıları var. Asimilasyon-inkâr ve 
imha politikalarına karşı direnen Kürtler 
var. Eşit yurttaşlık hakkı isteyen Aleviler 
var. “Kahrolsun emperyalizm, yaşasın 
mücadelemiz” diyenler var.

İşte bizim meclisimiz bu... Bizim 
meclisimizde yüzde 10 barajı yok. 
Bizim meclisimizde herkesin sesi var. 
Bu ülke için, bu topraklar için, insanlık 
için yüreği barıştan, kardeşlikten yana 
atanların meclisi burası...

Herkes bilsin:

Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı 
savunmak için buradayız. Baskıcı ve 
otoriter yönetime karşı, özgürlük ve 
demokrasi için buradayız. Her şeyin 
para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı 
eşitliği savunmak için buradayız. 
Irkçı ve milliyetçi anlayışa karşı, bir 
arada kardeşçe ve barış içinde yaşamak 
için buradayız. Öznesinde insan olan 
özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir 
anayasa için buradayız. 
Kürt sorununun barışçıl ve demokratik 
yoldan çözümü için buradayız. Savaşa 
karşı barışı savunmak için buradayız. 
Her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı 
durmak için buradayız. Eşit, nitelikli, 
parasız sağlık hakkımız için buradayız. 

Güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya, 
sendikasızlaştırılmaya “hayır” demek 
için buradayız. Grevli toplu sözleşmeli 
sendika hakkımız için buradayız. 
İnsan odaklı işçi sağlığı ve iş güvenliği 
için buradayız. Kentlerimizin, 
ormanlarımızın, madenlerimizin 
yağmalanmasına “dur” demek için 
buradayız. Havamıza, suyumuza, 
toprağımıza sahip çıkmak için buradayız. 
Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, 
ülkemiz için buradayız. Meslek 
alanlarımıza, mesleğimize, onurumuza, 
örgütümüze sahip çıkmak için buradayız. 
Bir başka dünya, bir başka Türkiye, bir 
başka yaşam için buradayız.

Sevgili arkadaşlar,

Masmavi gökyüzünün altında, hepimizin 
üzerinde gri bulutlar çok birikti. Ama 
hepimiz çok inanıyoruz; bu abluka 
mutlaka dağıtılacak. 

Büyük ozanın dediği gibi: 
“Gün o gün değil derlenip dürülmesin 
bayraklar, Duyduğunuz çakalların 
ulumasıdır, Safları sıklaştırın çocuklar.”

Şimdi Sokak Meclisimizin hep birlikte 
bir kez daha yüksek sesle söyleme 
zamanıdır:
 
“Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep 
Beraber Ya hiç Birimiz” 
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TMMOB 41. Dönem III. Danışma 
Kurulu Toplantısı 09.10.2011 tarihinde 
292 kişinin katılımıyla Ankara’da 
gerçekleştirildi.

Toplantıya, Odamız Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Odamız TMMOB Temsilcisi, 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Merkeze Bağlı Temsilcilerimiz ile Genç 
Harita Mühendisleri Komisyonu Üyeleri 
katıldılar.

TMMOB 41. Dönem Çalışma 
Programının ve ülkedeki son gelişmelerin 
görüşülmesi gündemiyle toplanan 
Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın, 
TMMOB’nin 41. Dönem çalışmaları 
ve yapılması planlanan etkinliklerle ilgili 
yaptığı sunumuyla başladı. Sunumunda;  
TMMOB üye sayısı, yabancı uyruklu 
mühendis-mimar-şehir plancısı sayısı, 
TMMOB çalışma grupları, basın 
açıklamaları, kurum ve kuruluşlara 
gönderilen görüş ve raporlar, Resmi 
Gazetede yayımlanan yönetmelikler, 
etkinlikler, yerel kurultaylar, kent 
sempozyumları, hukuki çalışmalar ile 
örgüt içi ve İKK’larla yapılan toplantılar 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sayın Soğancı; siyasal iktidarın 
mesleğimizi ve örgütümüzü hedef alan 
KHK saldırısı karşısında direnmemiz 
gerektiğini ve bu direnişin, sadece biz 
mimar, mühendis, şehir plancıları ve 
onların örgütü olan TMMOB’nin 
korunması ve kurtarılması anlamına 
gelmediğini belirtti. Çünkü 
TMMOB’nin halkımızın ve ülkemizin 
yaşamının odak noktasında yer aldığını, 
doğal olarak bu saldırı dalgasına karşı 
direnmenin ülkemiz ve halkımızın 
geleceği için de direnmek anlamına 
geldiğini vurguladı.

Toplantıda sırasıyla; Ali Fahri Özten 
(HKMO), Levent Darı (İMO), A. 
Ekber Çakar (MMO), Baran Bozoğlu 
(ÇMO), Mehmet Torun (MadenMO), 
Mustafa Altıokka (Adana İKK Sekreteri), 

Cemalettin Küçük (MetalurjiMO), 
Redife Kolçak (PeyzajMO), Ferdan 
Çiftçi (İzmir İKK Sekreteri), Cengiz 
Göltaş (EMO), Hayati Can (MMO 
İstanbul) Abdullah Bakır (İMO Adana), 
Başak Yetişti Aldı (Metalurji İstanbul), 
Hüseyin Kargın (MO İstanbul), Tores 
Dinçöz (İstanbul İKK Sekreteri), Nazmi 
Kaçar (Balıkesir İKK Sekreteri), Kader 
Cihan (OMO İstanbul), Melih Yalçın 
(MMO İzmir), Semih Oktay (MMO), 
Kadir Dağhan (GıdaMO), Selçuk Soylu 
(MMO), Tansel Önal (İMO Diyarbakır) 
konuştu.

Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
Özten’in konuşma metni:

Sayın başkan, TMMOB’nin değerli 
Yönetim Kurulu üyeleri, değerli Danışma 
Kurulu delegeleri, sevgili meslektaşlar, 
sevgili arkadaşlar; Sizleri HKMO adına 
sevgi, saygı ve dostlukla selamlarım. 
Danışma kurulumuzun başarılı 
geçmesini diliyorum.

Değerli meslektaşlar, 

Bugün dünyanın, siyasi ve ekonomik 
olarak bir felakete doğru sürüklendiğini, 
neoliberal politikaların destekleyicileri 
tarafından bile dile getirilmektedir. Artık 
şirketler değil, ülkeler de batmaya ve 
iflas etmeye başlamıştır. The Economist 

dergisinin son sayısında, dünya 
ekonomisinin bir kara deliğe doğru 
ilerlediği iddia edilmektedir.

Evet arkadaşlar, kapitalizmin krizi o 
kadar derin ki, neoliberal ideologlar 
bu uçuruma yuvarlanışa çözüm 
bulamadıkları için korkuya kapılmış 
durumdadırlar. 

Üretim ekonomisinden şişirilmiş 
finansal piyasalara evrilmiş olan dünya 
kapitalizmi, şimdi bunun acısını 
çekmektedir. Dünyada üretim sonucu 
yaratılan yıllık değer toplam 60 trilyon 
Dolarken, bu durum kâğıt üzerinde tam 
600 trilyon Dolar olarak “piyasalar”da 
işlem görmektedir. 

Değerli meslektaşlar, 

Bu olumsuz gelişmelerin ülkemizi 
etkilemeyeceğini düşünmek saflık 
olur. Türkiye yıllardır, “finansal 
piyasalar”daki aşırı genişlemenin bizim 
gibi ekonomilere yüksek düzeyde sıcak 
para taşımasıyla idare etmektedir. Bu 
durum döviz fiyatlarını ucuzlatmış, 
iç talebi artırmış, Türkiye sanayisinin 
rekabet gücünü ise hızla aşındırmıştır. 
Zaten geri kalmış ülke sanayisini tahrip 
etme pahasına, Türk Lirasının değerinin 
yüksek tutulması, ülkeye yabancı mal 
girişini hızlandırmış, satın alınacak mal 

TMMOB 41. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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ve satın alacak para bolluğu vatandaşları 
mutlu etmiş,  geçici de olsa sanal bir 
cennet yaratabilmiştir. 

Ancak bugün, doların yükselmesi ve 
temel enerji girdilerine yapılan zamlar, 
Türkiye’yi yönetenlerin yıllardır 
uyguladığı “klasik!” ekonomik kararlara 
dönüldüğünü göstermektedir. Enerji 
girdilerindeki bu zamlar, çok yakın 
gelecekte, yaşamın tüm alanlarına 
yayılacaktır.

Bugün ihraç ettiğimiz her 100 Dolarlık 
malın, 82 Doları ithal hammaddeye 
gitmektedir. Siyasal iktidar sürekli 
olarak ihracatı öne çıkarmakta 
ihracatın arttığını söylemektedir. 
Halbuki ithalattaki artış oranı bunun 
çok daha üzerindedir. Bugün ithalata 
öylesine bağlı duruma gelindi ki ithalat 
yapılamadığı anda ülke ekonomisi 
çöküşe geçecektir. Bilinmelidir ki  bunun 
adı ekonomik olarak dışa bağımlılıktır. 
Bu bağımlılık ise beraberinde siyasi 
bağımlılığı getirmektedir. Zaten 
bugünlerde IMF heyetiyle görüşülmesi, 
IMF’nin önümüzdeki günlerde 
ekonomik karar merkezlerimize sürekli 
konuk olacağını göstermektedir. 

Değerli arkadaşlar,

AB, IMF, DB ve uluslararası şirketlerin 
gözünün yerel yönetimlerimizin hizmet 
alanlarında olduğunu biliyoruz. Son 
döneminde İller Bankası ticari bir 
bankaya dönüştürüldü. Bu bankanın 
tasfiye edilmesi anlamını taşımaktadır. 
Daha önce Belediyeler Bankası ve Yerel-
Yönetim Ortaklığı olan İller Bankası, 
belediyelere ve yerel yönetimlere sağladığı 
krediler ve yaptığı her türlü teknik 
ve mühendislik desteği ile, topluma 
hizmeti ve kamu yararını birincil 
önemde görmekteydi. Yapısal değişiklik 
ve özelleştirilmeye uygun konuma 
getirilen ve bankacılık kurallarına tabi, 
özel bir banka işlevi gösteren yerel 
yönetimlere uluslararası bankalardan borç 
para sağlayan aracı finans kuruluşuna 
dönüştürüldü. Şimdi belediyeler, 
hangi kuruluşla, kimin desteğiyle 

gelişebilecekler? Banka çalışanları hem 
657 sayılı kamu güvencesini kaybettiler 
hem de ücretlerinde beklenenin aksine 
gerileme oldu.  

Değerli arkadaşlar,

İnsanlık, tarih boyunca, zorlu 
mücadelelerle kazandığı demokratik 
haklarını hep ilerletmeye, iyi ve özgür 
bir yaşam için daha da geliştirmeye 
çalışır. Ne var ki içinde bulunduğumuz 
21. yüzyılda Türkiye’de zaten kör topal 
yaşamakta olan demokrasi, 20 nin 
üzerinde çıkarılan ve artması muhtemel 
KHK’lerle hepten yara almıştır. 

Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında ve 
emperyalizme karşı verilen bağımsızlık 
savaşı döneminde bile KHK uygulaması 
düşünülmemiştir. 1921 ve 1924 
anayasalarında böyle bir uygulamaya 
rastlanmamaktadır. Fakat 12 Mart 
1971 ve özellikle 12 Eylül 1980 
darbecilerinin bu yetkiyi kullanmaya 
özel bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. 
1971-1985 yılları arasında çıkarılan 
yaklaşık 200 KHK’den 34’ü 12 Eylül 
1980’den önceki hükümetlerce, 166 
adet KHK ise 12 Eylül 1980 - 1 Ocak 
1985 tarihleri arasında çıkarılmıştır. 
KHK uygulamasının, darbe ve baskı 
dönemlerine has bir uygulama olduğu 
görülmektedir.

Son dönem çıkarılan KHK’ler neredeyse 
her alanda yapısal değişiklikleri 
gündeme getirmektedir. Bilindiği 
üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
TMMOB’nin özerk ve kamusal yanını 
işlevsizleştirmeye yönelik adımlar 
atmaktan çekinmemektedir.

648 sayılı KHK’nin, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın görevleri arasına koyduğu 
h) maddesi ile yaşamın her alanında tek 
yetkili merciinin Bakanlık olduğunu 
özetler niteliktedir:  “Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan veya 
mülkiyeti Hazineye, kamu kurum 
veya kuruluşlarına ya da kişilere ait 
olan taşınmazlar üzerinde -yapılacak 

yatırımlara ilişkin olarak ilgilileri 
tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan 
ancak- yetkili idarelerce üç ay içerisinde 
onaylanmayan etüt, harita, her tür ve 
ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama 
imar planlarını, parselasyon planlarını ve 
değişikliklerini ilgili idarelerin başvurusu 
üzerine yapmak, yaptırmak, onaylamak 
ve başvuru tarihinden itibaren üç ay 
içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma 
yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı 
kullanma izni vermek.”

Siyasal iktidar, belediyeler ve yerel 
yönetimler dahil her türden yetkili 
ve güç odağını, etkisizleştirmek, 
yetkisizleştirmek ve yok saymak 
niyetinde olduğu görülmektedir.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, Lozan Antlaşması sonrası 
kapitülasyonların kaldırılmasının 
yanında, yabancıların mülk edinimini, 
Tapu Kanunu ve Köy Kanununda 
belirtmiştir. Ayrıca, Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanununda belli kısıtlamalar 
yapılmıştır.

Ancak 1980’li yıllarda bu kanunlarda 
değişikliğe gidilmiş, Özal hükümetleri 
döneminde İstanbul’da Sevda Tepesi 
Suudilere satılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın 
açıklamasına göre, ilk uygulaması, 
“mütekabiliyet” (karşılıklılık) ilkesine 
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bakmaksızın yabancıların Türkiye’den 
gayrimenkul alabilmesinin önünü açacak 
yasa taslağı hazırlamak ve Bakanlar 
Kurulu’na ilk toplantısında sunmaktır.

Yabancıların mülk edinimi aslında 
özelleştirme politikalarının içinde yer 
alan önemli bir konudur. Bu politikalar 
gereği satılacak fabrika, tarım arazileri, 
kıyı alanları ve 2B alanlarını yabancı 
şirket ve tekellerin alabilmesinin önünün 
açılması olduğu görülmektedir. Yapılacak 
satışlarla bütçeye gelir sağlanacağı 
belirtilmektedir. 

Tarih bize Osmanlı’nın 1868’de 
imzaladığı “İstimlak nizamnamesi” 
sonrası yabancılara toprak satışının 
önünün açıldığı ve sonrasındaki yaşanan 
süreci anımsatmaktadır. Komşumuz 
Yunanistan’ın ekonomik sıkıntıdan 
çıkması için adalarının satılmasının 
dünya gündeminde olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır.

Değerli arkadaşlar,

2002 yılına kadar yabancılara toprak 
satışının miktarı 11 milyon metrekare 
iken son 8 yılda yabancılar toplam 55 
milyon metrekare taşınmaz mal satın 
aldı. 1954-2002 arası Türkiye’de kurulan 
yabancı uyruklu şirket sayısı 5 215’ti. 
2003-2010 arasında çoğu gayrimenkul 
sektöründe kurulan yabancı uyruklu 
şirket sayısı ise bunun neredeyse üç katı 
olan 19 840 adettir. 

Bu rakamlar, bu anlayış sürerse 
önümüzdeki yıllarda neler 
yaşayacağımızın da ipuçlarını 
vermektedir.

Değerli arkadaşlar, 

Son günlerde hızla artış gösteren 
terör olayları başta büyük kentler de 
olmak üzere toplum üzerinde büyük 
bir huzursuzluk yaratmaktadır. Kim 
tarafından ve hangi amaçla yapılmış 
olursa olsun ve nereden gelirse gelsin 
terör bir insanlık suçudur. Tüm 
yurttaşlarımızı hedef alan terörün, 

bireyin en doğal hakkı olan yaşama 
hakkını yok ettiğini unutmamamız 
gerekiyor. Anadolu kültürünün özünde 
yatan kardeşlik bilinci, birlikte yaşama 
kültürü ve toplumumuzun sosyal yapısı 
bu olaylarla büyük yara almaktadır. 

Değerli meslektaşlar,

TBMM’de öncelikli konu “Yeni 
Anayasa”dır. Şu bilinmelidir ki, yeni 
anayasa, ancak, tüm toplum kesimlerini 
kapsayan temsiliyette bir “kurucu 
meclis” iradesiyle yapılabilir. Özgürlükçü 
ve demokratik bir anayasa, temel 
amaç olmalıdır. Burada “Yetmez ama 
evet!”çilere dikkat etmek gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar,

 Malatya Kürecik’e “Füze kalkanı” 
kurulması, NATO’yla yapılan bir 
anlaşma gereği değildir. “Kalkan”ı ABD 
kuracağı için ABD elçilik görevlisiyle 
yapılan bir “protokol”le kabul edildiği, 
Dışişleri Bakanlığının basın açıklamasıyla 
anlaşıldı. Amerikalı yetkililere göre bu 
anlaşma Türkiye’nin NATO’ya girmesi 
kadar önemli bir olaydır!  

Her ne amaçla olursa olsun, ikinci bir 
İncirlik Üssü olacak düzeyde, yalnızca 
ülkemiz ve halkımızın güvenliğini 
değil, bölge ve Dünya barışını tehlikeye 
atabilecek büyüklükte bir anlaşmayı 
reddediyoruz.

Değerli arkadaşlar,

Ortadoğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika’da 
yaşanılanlara bakıldığında, bu bölge 
ülkelerindeki enerji kaynaklarının 
denetim altına alınması ve sömürülmesi 
için her türlü insanlık suçunun işlendiği 
görülmektedir.

Afganistan, Irak, Libya, Mısır, Suriye, 
Tunus, Ürdün ve diğer ülkelere ABD 
liderliğindeki emperyalist ülkelerin 
“özgürlük” ve “demokrasi”yi nasıl 
götürdükleri her geçen gün daha da 
anlaşılmaktadır. Sözde demokrasi 
ve özgürlük adına bölge halklarına 

insanlık tarihinin en büyük acıları 
yaşatılmaktadır.

Hiçbir diktatörlüğün ve zalimliğin 
savunulamayacağı açıktır. Hiçbir 
hukuk kuralı tanımayan bu örgütlü 
emperyalist güçlerin bölge ülkelerinin 
sınırlarını kendi çıkarları doğrultusunda 
değiştiremeyeceklerini göstermek için 
dünya ve bölge halklarının birlik ve 
dayanışma içerisinde olması gerekir.

Türkiye’ye düşen görev, Ortadoğu 
ve Arap ülkeleri ile barış içerisinde 
yaşayacak politikalar üretmek, işgale 
karşı bu ülkelerin yanında yer almaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Bütün bu olumsuzluklara karşın, 
Dünyada ve ülkemizde sevindirici 
olaylar olmaktadır. 2011 yılı “öfke yılı” 
olarak anımsanacak. Öyle ki Londra’dan 
Madrid’e, oradan Atina’ya, Tel Aviv’e 
uzanan “öfke seli” bu kez okyanusu 
kat ederek New York’a ulaştı. “Wall 
Street’i işgal et!” sloganıyla neoliberal 
kapitalizmin kalbinde gösteriler 
yapılmaya başlandı. Bu öfke seli 
küresel işgale karşı küresel mücadele ile 
birleşmelidir ve buna dönüşmelidir.

Değerli arkadaşlar,

Bu ülkenin, aydın, çağdaş, demokrat ve 
devrimci mühendisleri ve mimarlarının, 
TMMOB ve bileşeni Odaları bağımsız 
ve özgür bir ülke olma yolunda 
mücadelesi devam edecektir. Dün “8 
Ekim Ankara” mitinginde, ülkenin dört 
bir yanından bir araya gelen on binler, 
“emperyalizmin tahakkümüne karşı, 
yarınlarımıza ilişkin “İnsanca yaşam ve 
eşit, özgür, demokratik bir Türkiye” için 
onurlu bir duruş sergilediler. Onurlu 
yiğit insanlara selam olsun,

Sizleri saygı ile selamlıyorum.
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31 yıl önce 12 Eylül 1980’de Türkiye 
karanlık bir sürece evrilmiştir. Ülkenin 
her yerinde insanlık dışı uygulamalar 
hakim kılınmış, işkencehaneler 
kurulmuş, halka zulüm edilmiş, 
aydınlarımız, gençlerimiz katledilmiştir. 
Ülke adeta kapalı ve açık cezaevi haline 
getirilmiştir. 

650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 
683 bin kişi fişlenmiş, 230 bin kişi 
yargılanmış, 517 idam cezaları verilmiş 
ve 50 kişi idam edilmiş, yüzlerce yıla 
varan cezalar verilmiş, 388 bin kişiye 
pasaport verilmemiş, 30 bin kişi 
“sakıncalı” olduğu için işten atılmış, 14 
bin kişi vatandaşlıktan çıkarılmıştır. 30 
bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına 

gitmek zorunda kalmış, 300 kişi kuşkulu 
bir şekilde öldürülmüş ve 171 kişinin 
“işkenceden öldüğü” belgelenmiştir. 
Gazete ve kitaplar yasaklı sayılmıştır. 

12 Eylül 1980’de Türkiye açık faşizmi 
yaşamıştır. Aradan 31 yıl geçmesine 
karşın bu travma halen sürmektedir. 
12 Eylül Askeri Darbesi 31. 

yıldönümünde Ankara, İstanbul ve bazı 
illerde düzenlenen mitinglerle protesto 
edildi. 11 Eylül günü Ankara’da Kolej 
Meydanı’nda yapılan mitinge TMMOB 
ve Odamız üyeleriyle katıldı. 

“12 Eylül Darbesi 
Protesto Mitingi” 
Ankara’da Yapıldı 

HKMO
Eylül 2011

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı 
“Ankara Yerel Kurultayı” 17-18 Eylül 
2011 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları ve İşsizlik Kurultayı” TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
yürütücülüğünde, İMO Teoman Öztürk 
Salonu’nda gerçekleştirilen Kurultay’a 
TMMOB bileşeni Oda üyeleri katıldılar. 

Kurultay açılışında TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Ankara İKK Sekreteri kısa bir konuşma 
yaptı. Kurultayda Ücretli mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının çalışma 
yaşamını belirleyen yasalar ile çalışma 
koşulları, özlük hakları ve iş güvencesi, 
kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi 
ve özlük haklarına etkileri, işsizlik ve 
güvencesizlik, özelleştirmenin mühendis, 

mimar ve şehir plancıları üzerindeki 
etkileri, örgütlenme ve sendikalaşma 
konuları ele alındı.

Odamız Yönetim Kurulu ve Genç 
Harita Mühendisleri Komisyonunca  
Kurultay’a, “Ücretli Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancıları İçin Asgari Ücret ve 

Ücret” konulu önerge ile önerge üzerine 
öneri sunuldu.

Kabul edilen önergeler Merkez Ücretli 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve 
İşsizlik Kurultayı’nda görüşülmek üzere 
değerlendirildi.

“TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik 
Kurultayı” Ankara Yerel Kurultayı Yapıldı

HKMO
Eylül 2011
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HKMO
Ağustos 2011

TMMOB’nin düzenlediği 
yürütücülüğünü İMO’nun yaptığı 
“TMMOB Depreme Duyarlılık 
Yürüyüşü”nün dördüncüsü bu yıl 
İzmit’te yapıldı.

 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 
unutulmaması ve unutturulmaması için  
2008’ten bu yana düzenlenen “TMMOB 

Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” ve 
anması bu yıl 16-17 Ağustos 2011 
tarihinde, İnşaat Mühendisleri 
Odası yürütücülüğünde, İzmit`te 
gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde mühendisler, 
mimarlar ve şehir bölge plancıları 
ile ilgili her konuda kamu yararını 

ilke edinen, mesleki çıkarları halkın 
çıkarlarıyla bir tutan binlerce mühendis 
mimar,  şehir bölge plancısı ile İzmit 
halkı Demokrasi Parkı’nda toplandılar. 
Sırasıyla TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Genç 
İMO Konsey Üyesi Engin Sarpil, bir 
depremzede ve İnşaat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
Harp konuşmalarını yaptılar. 

Türkiye’nin dört bir yanından İzmit’e 
gelen binlerce mühendis, mimar ve 
şehir plancısı iki bölümden oluşan 
Depreme Duyarlılık Yürüyüşünde siyasi 
iktidara ve yerel yöneticilere bir kez daha 
Türkiye’nin deprem gerçeğini ve bir doğa 
olayı olan depremin afete dönüşmemesi 
için alınması gereken önlemleri 
hatırlattılar.

Odamızın da katkı ve destek verdiği 
Demokrasi Parkı’nda başlayıp 
Anıtpark’ta tamamlanan yürüyüşün 
ikinci bölümü depremin yaşandığı saat 
olan 03.02’de Anıtpark’a bırakılan siyah 
çelenk ve saygı duruşu ile sona erdi.

“TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü”nün 
Dördüncüsü İzmit’te Yapıldı

HKMO
Eylül 2011

TMMOB Demokrasi Kurultayı “Ankara 
Yerel Kurultayı” 10-11 Eylül 2011 
tarihlerinde İMO Teoman Öztürk 
Salonu’nda yapıldı.

“Ankara Yerel Kurultayı” TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
yürütücülüğünde yapıldı. İMO Teoman 
Öztürk Salonu’nda gerçekleştirilen 
Kurultay’a TMMOB bileşeni Oda 
üyeleri katıldılar. Odamız Yönetim 
Kurulu ve Genç Harita Mühendisleri 
Komisyonunca Kurultay’a, “Temel Hak 
ve Özgürlükler” ile “Parasız Eğitim, 

“TMMOB Demokrasi 
Kurultayı” Ankara 
Yerel Kurultayı Yapıldı 

Özerk, Bilimsel, Demokratik Üniversite” 
konularında iki bildiri sunuldu.

Kurultayda “Demokrasi”, “Temel 
İlkeler”, “İnsan Hakları”, “Çalışma 
Yaşamı”, “Demokrasinin Ekonomisi”, 
“Doğal Kaynaklar ve Çevre”, “Kürt 

Sorunu”, “Kadın Sorunu” konuları 
hakkında önergeler sunuldu.

 Kabul edilen önergeler Merkez 
Demokrasi Kurultayı’nda görüşülmek 
üzere değerlendirildi.
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“TMMOB II. Kadın Kurultayı” 
Ankara Yerel Kurultayı 24 Eylül 2011 
tarihinde İMO Rüştü Özal Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

“TMMOB Ankara II. Kadın Yerel 
Kurultayı” TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu yürütücülüğünde 
gerçekleştirildi. İMO Rüştü Özal 
Salonu’nda gerçekleştirilen Kurultay’a 
TMMOB bileşeni Oda üyeleri ile 
Odamız Yönetim Kurulu ve Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu kadın üyeleri 
katıldılar. 

Kurultayın açılışında bir konuşma yapan 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma 
Berna Vatan, Ankara’da Odalara kayıtlı 

kadın üyelere dair bilgilendirmelerde 
bulundu. Kadın-erkek eşitliğinin 
demokrasinin temel kriterlerinden 
olduğunu ifade eden Vatan, Türkiye’de 
gerçek bir cinsiyet eşitliğinden söz 
etmenin mümkün olmadığını, 2010 
küresel cinsiyet eşitliği endeksinde 134 
ülke arasından Türkiye’nin 126. sırada 
yer aldığını belirtti. 

TMMOB üyelerinin %19’unu 
kadınların oluşturduğunu belirten Vatan, 
üniversite yaşamında öğrencilerin eşit 
eğitim gördüğünü ancak iş hayatında 
ciddi oranda cinsiyet ayrımcılığı ile 
karşılaşıldığını vurguladı.

Kurultayda; “Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri”, “Kadına Yönelik Şiddet”, 
“Kapitalizm ve Kadın” ile “TMMOB’de 
Kadın Örgütlenmesi” konulu oturumlar 
yapıldı. Oturumlarda, Toplumsal 
İş Bölümü ve İşyeri Pratikleri,  
Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama 
Eğitiminde Cinsiyetçilik, Aile İçi 
Cinsiyetçi İş Bölümü, Aile İçi Şiddet, 
Toplumsal Şiddet, Psikolojik Şiddet, 
Cinsel Şiddet, Kadın Emeği, Toplumsal 
Mücadeleler ve Kadın, Tüzük ve 
Yönetmelik Düzenlemeleri, TMMOB 
Kadın Çalışma Grubu, Şube ve İKK 
Kadın Komisyonları, Öğrenci Kadın 
Örgütlenmesi konuları ele alındı.

Odamız Yönetim Kurulu ve Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonunca Kurultay’a, 
“Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama 
Eğitiminde Cinsiyetçilik” ve “Kadına 
Yönelik Şiddet” konulu iki önerge 
sunuldu.

Kabul edilen önergeler Merkez Kadın 
Kurultayı’nda görüşülmek üzere 
değerlendirildi.

HKMO
Eylül 2011

“TMMOB 
Ankara II. Kadın 
Yerel Kurultayı” 
Gerçekleştirildi
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin 1973-1980 yılları arasında 
başkanlığını yapan TMMOB’nin 
bugünkü toplumcu çizgisine sahip 
olmasında önemli payı bulunan Teoman 
Öztürk ölümünün 17. yılında anıldı.

Teoman Öztürk için ilk anma etkinliği 
Karşıyaka’daki anıt mezarı başında 
yapıldı. Teoman Öztürk’ün ailesi, 
mücadele arkadaşları TMMOB ve Oda 
yöneticileri ile çok sayıda TMMOB 
üyesinin katıldığı etkinlikte Öztürk ve 
yaşamını yitiren meslektaşları, arkadaşları 
için bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, anıt mezar başında 
Teoman Öztürk’ün TMMOB Genel 
Kurullarındaki konuşmalarından alıntılar 
yaparak, TMMOB’ye yönelik artan 
saldırılara karşı dik duruşta Teoman 
Öztürk zamanından gelen mücadele 
geleneğinin önemini vurguladı. 

Anıt mezar başında Öztürk’ün 
arkadaşları Ali Açan, Arif Şentek, Ahmet 
Demirtaş ve Hüseyin Yeşil ile kızı Elif 
Öztürk de kısa birer konuşma yaptılar. 

Öztürk için ikinci anma İMO Teoman 
Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.

TMMOB mücadele  süreçlerinde 
emeği olan ve yaşamını yitirenler için 
1 dakikalık saygı duruşu ve Teoman 
Öztürk hakkında kısa film gösterimi 
sonrası TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı tarafından bir 
konuşma yapıldı.

Soğancı, Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile kurulan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve bu bakanlık bünyesinde 
oluşturulan Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü ile TMMOB’ye yönelik 
yapılmak istenen değişiklikler hakkında 
TMMOB görüşlerini dile getirdi.

Türkiye’nin yeniden şekillendirildiğini, 
yaratılan kavram kargaşası ve kuru 
gürültü içinde tüm insanları ve 
zamanları kapsayan evrensel hak ve 
taleplerin, yerini çoğunluğun hak ve 
taleplerine bıraktığını söyleyen Soğancı, 
“Bu çoğunlukçu anlayış, ülkeyi, 
çoğunluğun desteğini arkasına alanın, 
bunu bir kez sağladıktan sonra hak ve 
taleplerin sınırını da kendisinin çizmeye 
başladığı baskıcı bir rejime doğru 
sürüklüyor. İleri demokrasi bir yana, 
olağan demokrasilerde yeri olmayan tersi 
bir süreç işlemektedir” dedi. 

AKP İktidarının, torba yasaların içine 
yerleştirilen korsan maddelerle, halkın 

haberdar edilmesi bir yana, ilgili 
kurum ve kuruluşların dikkatlerinden 
kaçırarak, toplum ve ülkenin kaderine 
etkide bulunabilecek önemli kararları 
yasalaştırdığını anlatan Soğancı şöyle 
devam etti: 

“Bütün bunlar bazen, yasama meclisi 
üyelerinin dahi bilgisi dışında olup 
bitmektedir. Kapalı ortamlarda, 
son derece sınırlı, dar gruplarca 
biçimlendirilen ve gözlerden kaçırılarak 
yasalaştırılan bu önemli kararlardan 
ilgili kurumlar ancak uygulama 
esnasında haberdar olmakta, ardından 
itirazlar, sonucu bitmek tükenmek 
bilmeyen dava süreçleri başlamaktadır. 
Hak kayıplarını giderme mücadelesi, 
kurum ve kuruluşların mesaisini, 
enerjisini büyük ölçüde yutmaktadır. 
Nitekim TBMM’den en son geçen 
‘Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin 
ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini 
Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin 
Konularda Yetki Kanunu’tam da bu 
kötü niyetle kotarılmıştır. Hükümet, 
seçimlerden önce bu yetki kanununa 
dayanarak 11 Kanun Hükmünde 
Kararname yayımlamış, seçimlerden 
sonra ise birini yürürlükten kaldırıp iki 
Kanun Hükmünde Kararname daha 
yayımlamıştır. Yani 13 adet kanunun 
içeriğinden ne TBMM ne de toplum 
haberdardır. Bu 13 KHK çerçevesinde 
bakanlıkların görev ve yetkilerinde 
değişikliklerle merkezi yönetimde esaslı 
değişiklikler yapılmıştır. 3 Haziran 2011 
tarihinde Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı kurulmuş, 4 Temmuz 2011 
tarihinde ise bu bakanlık yeniden 
parçalamış ve mühendislik ve mimarlık 
mesleği ile yakından ilgili olan iki 
bakanlık ihdas edilmiştir.”

Tüm bu bakanlıklarla kamu yönetiminin 
yeniden şekillendirildiğini belirten 
Soğancı, siyasi partilerin, üniversitelerin, 
aydınların konuya ilişkin suskun 

Teoman Öztürk Ölümünün 17. Yılında  Anıldı
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kalmasından üzüntü duyduğunu dile 
getirdi.

Soğancı’nın konuşmasından 
sonra “Genel Seçim 
Sonuçları, Kanun Hükmünde 
Kararnameler, Görevlerimiz” konulu 
forum düzenlendi. Forum kapsamında 
sırasıyla Mehmet Besleme (KMO), 
Levent Darı (İMO), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Murat Taşdemir (ÇMO), 
Mehmet Torun (MADENMO), Hakkı 
Atıl (JMO), İyigün Pulat (OMO), Erdal 
Apaçık (EMO), Nilgün Ercan (KMO), 
Necmi Ergin (MADENMO), Ahmet 
Demirtaş (OMO), Haydar İlker (JMO), 
Emin Koramaz (MMO) söz aldılar. 

Etkinlik Ahu Sağlam konseriyle sona 
erdi.

HKMO
Temmuz 2011

Sevgili Andaç Kaynak’ı 
Kaybettik
Odamızın 28. Dönem Başkanı, 20. Dönem Oda Yönetim 
Kurulu Üyesi, 28. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, 
TMMOB Delegesi Sevgili Andaç Kaynak’ı 01 Temmuz 2011 
tarihinde kaybettik.

Yaşamı boyunca ilkeli ve dürüst olmayı amaç edinen, daima 
etik değerleri önde tutan, emekten ve halktan yana olan güler 
yüzlü değerli bir insanımızı kaybettik. Özgürlükçü, aydın, 
çağdaş, barışçı ve sevgi dolu bir kişilik olarak her zaman 
mücadele arkadaşlarına ve bizlere ışık tutmaya devam edecektir.

Başta değerli eşi, oğlu ve kızı olmak üzere ailesine, dostlarına ve 
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Genel Merkezi, Şubeleri ve Temsilcilikleri
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Harita Genel Komutanlığı Komutan 
Vekili Albay Mustafa Şimşek, Erkân 
Başkanı Albay Osman Alp 21 Temmuz 
2011 tarihinde Odamızı ziyaret ettiler.

Ziyarette Oda Başkanımız A. Fahri 
Özten, İkinci Başkan Hacı Hasan Tuzcu 
ve Oda Müdürü Timur Bilinç Batur 
ile Odamız teknik kadrosundan Güliz 
Taşkıran ve Tuğçe Uzuncan bulundular.
Ziyarette öne çıkan konu başlıkları;

Meslek alanımıza yönelik ortak 
çalışmalar ve yaklaşımlar, TMMOB 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresine 
katılım, üniversiteler, eğitim ve harita 
kadastro mühendisleri, mesleğimiz 
ile ilgili teknolojik gelişmeler, 
Bakanlıklararası Harita İşlerini 

Koordinasyon ve Planlama Kurulu 
(BHİKPK) ve Odamız üyeliği, 
Cors-Tr ücretlendirmesi ve Odamız 
yaklaşımı şeklindeydi. Ayrıca Harita 
Genel Komutanlığı ve HKMO’nun 
Uluslararası Kuruluşlar (FIG, ICA) ile 
üyelikleri görüşmede dile getirildi.

Ziyarette Harita Genel Komutanlığı’na 
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı’na katkılarından dolayı 
teşekkürlerimiz sunuldu ve aynı desteğin 

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi için de beklenildiği ifade edildi.

HKMO ve HGK’nin mesleki 
çalışmalarda birlikte hareket etmek, 
bu anlayışla gerekli katkı ve desteğin 
verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

HGK’ya Odamızı ziyarette 
bulunmalarından dolayı  
memnuniyetimiz dile getirildi.

Harita Genel 
Komutanlığı’ndan 
Odamıza Ziyaret

Üyelerimiz adına; Odamız 40. dönem 
Yönetim Kurulu’nca alınan karar 
üzerine 15 Ağustos 2007 -15 Ağustos 
2008 tarihleri arasında ilk kez “Ferdi 
Kaza Sigortası Poliçesi” düzenlenerek 
uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda 
15/08/2011-15/08/2012 tarihleri 
arasında geçerli olacak şekilde ve bedeli 
Odamızca karşılanmak üzere Ferdi Kaza 
Sigorta Poliçeleri yenilenmektedir.

Ferdi Kaza Sigorta Poliçelerinin 
düzenlemesi meslektaşlarımızın 
yaşamış olduğu üzücü olayları az da 
olsa hafifletebilmek ve üyelerimize 
destek olmak amacıyla 2007 yılından 
bu yana uygulanmaktadır. Ferdi Kaza 
Poliçelerinden; 

2009-2010 dönemleri arasında 5750 
üyemize poliçeleri dağıtılmıştır. Bu 
dönemde kaybettiğimiz 1 üyemizin 
ailesine poliçe çerçevesinde gerekli katkı 
verilmiştir. 

2010-2011 dönemleri arasında ise 
5879 üyemize poliçeleri verilmiş ve bu 
dönemde yaşamını kaybeden 2 üyemizin 
ailesine yapılan yardım ile tedavi gören 
2 üyemizin tedavi masrafları Ferdi Kaza 
Poliçeleri tarafından karşılanmıştır. 

Ferdi Kaza Poliçelerinde bu dönem 
limitler, Ölüm halinde ki yardım ile 
sürekli sakatlık halindeki yardım 25.000 
TL, Kaza halinde tedavi masrafları ise 
2.500 TL şeklindedir. 

Üyelerimizin Ferdi Kaza Sigortasından 
yararlanabilmeleri için; 65 yaş altında 
olmak, 2011 yılı hariç geçmiş yıllara 
ait aidat borcunun olmaması ya da 
taksitlendirilmiş olan borçlarını düzenli 
olarak ödemesi gerekmektedir. 

Ferdi kaza sigorta poliçeleri Şube ve 
Temsilciliklerimiz üzerinden üyelerimize 
ulaştırılacaktır.

Odamız örgütlülük ve dayanışma 
bilinci ile üyelerini esas alan, hakların 
korunması ve geliştirilmesi yönündeki 
temel anlayışla çalışmalarına devam 
etmektedir.

TMMOB
Harita Kadastro Mühendisleri Odası 

Ferdi Kaza Poliçeleri Yenileniyor



29HKMO’dan Kısa Kısa
Harita Bülteni Eylül 2011

TMMOB’nin tarihsel sürecinde önemli 
bir yeri olan “19 Eylül 1979 İş Bırakma 
Eylemi”nin yıldönümü bu yıl ilk kez 
“19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak 
kutlandı. Etkinliğe Oda Yöneticileri ile 
meslektaşlarımız katıldılar.

Etkinlik kapsamında, TMMOB’nin 
üyelerinden, halktan ve toplumdan 
yana mücadelesinin ve çalışmalarının 
giderek derinleştiği ve sorumluluklarının 
arttığı bu süreçte, TMMOB’nin onurlu 
dik duruşunun devam ettiği ve etmesi 
gerektiği ifade edildi.

Mesleğimize ve örgütümüze yönelik 
baskılarının arttığı, TMMOB’nin 
yeniden yapılandırılıp işlevsizleştirilmeye 
çalışıldığı bugünlerde İl Koordinasyon 
Kurullarının örgütlü olduğu 43 ilde 
kitlesel basın açıklamaları yapılarak 
mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıldı.
Ankara’da düzenlenen basın 
açıklamalarında, Konur Sokak’ta 
toplanan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları bando eşliğinde Sakarya 

Caddesi’ne dek yürüdüler. Burada 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve İKK Sekreteri Bedri 
Tekin birer konuşma yaptılar.
19 Eylül Günü’nün, mesleğimizin ve 

1974 yılı Yıldız Teknik Üniversitesi 
Harita Kadastro Mühendisliği Bölümü 
mezunları eşleriyle birlikte, 30 Eylül-3 
Ekim 2011 tarihleri arasında Bodrum 
Holiday Resort’da düzenlenen etkinlikle 
41 yıl sonra bir araya geldiler.

Etkinliğin ikinci günü düzenlenen akşam 
yemeğinden sonra bir araya gelen grup, 
İzmir Şube Onur Kurulu Yedek Üyesi  
Haydar Yılmaz’ın bağlaması eşliğinde 
türküler söyleyerek ve 1970’li yılların 
nostaljik şarkılarıyla dans ederek hasret 
giderdiler.  Üçüncü gün düzenlenen 
tekne turunda Bodrum koyları gezildi. 
Etkinliğin son gününde, gelecek yıllarda 
tekrar buluşmak dilekleriyle vedalaşılarak 
otelden ayrılındı.

örgütlülüğümüzün ülke için, geleceğimiz 
için ne kadar önemli olduğu tüm yurtta, 
alanlarda bir kez daha haykırıldı.

HKMO
Eylül 2011

“19 Eylül TMMOB Mühendis,  
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” Kutlandı

1974 YTÜ Mezunları  Buluşması Gerçekleştirildi
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İzmir Şubemizce düzenlenen ve Denizli 
İl Temsilciliğimiz ev sahipliğinde 
hazırlıkları yürütülen “TMMOB’nin 
Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu 
Forum ile “İmar Uygulamaları ve 
Tapu Planları Tüzüğü” konulu Panel 
29 Temmuz 2011 Tarihinde Makine 
Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 
Konferans Salonu’nda yapıldı.

Etkinliğin ilk oturumunda 
“TMMOB’nin Dünü, Bugünü ve 
Yarını” konulu Forum gerçekleştirildi. 
Foruma Denizli İKK bünyesinde geniş 
katılım oldu. 

Etkinliğin açılışında Denizli Temsilcimiz 
Kemal Karabulut kısa bir konuşma 
yaptı. Etkinliğe katkı ve destek veren 
herkese teşekkür etti. Sayın Karabulut 
konuşmasında, son dönemlerde yaşanılan 
Türkiye’deki ekonomik ve siyasi 
gelişmeler hakkında değerlendirme yaptı 

ve etkinliğin düzenlemesindeki gerekliliğe 
vurgu yaptı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fahri 
Özten ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın konuşmacı 
oldukları “TMMOB’nin Dünü, 
Bugünü ve Yarını” konulu Forumda, 
kuruluşundan bu yana TMMOB’nin 
çalışmaları, meslek örgütü olarak 
sorumlulukları, Türkiye siyasi tarihi 
içindeki yeri ele alındı.

Oda Başkanımız A.Fahri Özten 
konuşmasında, Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki aydınlanma ve kalkınma 
sürecindeki mühendislerin yeri, önemi 
ve sorumluluklarını dile getirerek 
yürütülen çalışmalara değindi. Sayın 
Özten konuşmasında, 1946 yıllarından 
sonraki ekonomik ve siyasi gelişmeleri 
özetle aktardı ve Türkiye’nin bu yıllardan 
sonra yeniden ağır bir borçlanma 
sürecine girerek emperyalizmin kıskacına 
itildiğini, 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül 
Askeri Darbesi sonrası uygulamaya 
sokulan ekonomik programlarla başta 
özelleştirmeler olmak üzere günümüzde 
üretmeden tüketen bir yapıya 
dönüştürüldüğünü, aşırı borçlanma ile 
dışa bağımlılığın giderek artığını belirtti. 

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
coğrafyamızdaki ülkelerde yaşanılmakta 
olan gelişmelerin yakından 
incelendiğinde emperyalizmin vahşi 
yüzünün daha net görüleceğine değinen 
Özten, Türkiye ve Dünya ülkelerine 

ait ekonomik ve sosyal verilere ilişkin 
örnekler verdi. Yaşanılmakta olan tüm 
bu gelişmelerde, TMMOB ve bileşeni 
Odaların, bilimin ışığında ve aklın yol 
göstericiliğinde tüm gerçekleri üyeleri 
ve kamuoyu ile paylaştığını, kamu 
tüzel kişiliği ve özerk yapısı ile toplumu 
bilgilendirdiği için bugün susturulmak 
istendiğini belirtti.    

Mehmet Soğancı konuşmasında özetle, 
siyasal iktidarın TMMOB’a bakışının 
değişimini TMMOB’u işlevsizleştirmek, 

etkisizleştirmek olarak nitelendirdi. 
Konuşmasında 4 Temmuz 2011 
tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer 
sayısında yayımlanan 644 sayılı Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’de “Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 
görevleri”nde TMMOB’ne bağlı 
Odaların meslek alanlarına büyük bir 
müdahale yapıldığını belirtti. Ancak 
ülkenin demokratik kuruluşlarından 
ve muhalefetten Türkiye’nin kamu 
yönetiminin kanun hükmünde 
kararname ile radikal bir biçimde 
değişimine gerekli sesin çıkmadığına 
vurgu yaptı.

TMMOB’nin kendi içinde demokrasiyi 
barındıran özerk bir meslek birliği 
olduğunu, üyelerinin hak ve çıkarlarını, 
halkın ve toplumun refahı ve ülke 
kalkınması yönünde koruduğunu, 
insanlığa karşı sorumluluğu 
bulunduğunu vurgulayarak, siyasal 
iktidar ve tüm toplum olarak 

Denizli İl Temsilciliğimizde Forum ve Panel Gerçekleştirildi
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TMMOB’nin dikkate alınması 
gerektiğinin önemini belirtti.

Bu anlamda, kanun hükmünde 
kararnamelerle bu büyük ülkenin 
yönetilemeyeceğini, yönetilmemesi 
gerektiğini, Siyasal iktidarın kamu 
yönetimi ile ilgili olarak siyaset açısından 
planlı, programlı çalıştığının ancak 
TMMOB ve halkımızın çıkarı açısından 
durumun tartışmalı olduğuna dikkat 
çekti. Sayın Soğancı, TMMOB’nin 
kuruluşundan (1954) günümüze onurlu 
çalışmalarını örneklerle verdi.

Aynı gün öğleden sonra etkinliğin ikinci 
bölümünde ise, “İmar Uygulamaları ve 
Tapu Planları Tüzüğü” konulu panel 
yapıldı. 

Odamız Genel Başkanı A.Fahri Özten, 
Odamız önceki dönem Genel Başkanı 
ve HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 
Düzenlemeleri Komisyonu Başkanı 
Hüseyin Ülkü, Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürlüğü adına 
Yavuz Soncul konuşmacı olarak 
katıldılar. Paneli Denizli ve çevre illerden 
gelen meslektaşlarımız ilgi ile izledi. 
Panelin ilk bölümünde konuşmacılar 
konuları hakkında bilgiler sundu. 
Panelin ikinci bölümünde katılımcılar 
soru ve açıklamaları ile panele katkı 
verdiler.

Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
Özten konuşmasına, katılımcıları Oda 
adına selamlayarak başladı. Etkinliği 
düzenleyen İzmir Şubemize ve Denizli 
Temsilciliğimize teşekkür etti. Odamızın 
bugüne kadar İmar Uygulamaları ve 
Tapu Planları Tüzüğü konusunda 
yürüttüğü çalışmaları ve bu konudaki 
görüşlerini aktararak, oturumda bu konu 
ile ilgili uygulamada yaşanan sıkıntılara 
değindi.

Sayın Özten, İmar uygulamaları ve 
Tapu Planları Tüzüğü olgusunun 
önemine vurgu yaparak ülke 
kentlerinin önemli bir bölümünün 
plansız ve kaçak yapılaştığını, güvenli 
ve sağlıklı yaşanabilir alanların kısıtlı 

olduğunu, ülkemizdeki arsa ve arazi 
düzenlemelerinde hukuksal ve teknik 
olarak yeni düzenlemelere ve imar 
uygulama araçlarına gereksinmelerin 
olduğunu belirtti. Yoğun yapılaşmalar 
sonucu arsa ve arazi düzenlemelerindeki 
uygulamaya ilişkin sorunların çözümü, 
imar düzenlemelerinde kentin yoğun 
yapılaşmış alanlarındaki donatı 
standartlarının yükseltilmesi, deprem 
riskine karşın önlem amacıyla yapılacak 
yenileme işlemlerinin iyi bir imar 
planlaması gerektirdiğini vurguladı.

Sayın Özten; “Tapu Planları Tüzüğünde 
de çok net ifade edildiği gibi, mimari 
proje ve eklerinde hazırlanan vaziyet 
planına göre, yapının araziye, parsele 
uygulandığı, eklerine göre sonuçlandığı, 
rölöve ölçülerinin yapıldığı ve belediyenin 
yapılan bu çalışmaları kontrol edip, yapı 
kullanım izin belgesine ekledikten sonra, 
tapu müdürlüklerine bu şekilde gönderilip 
gönderilmediği her zaman tartışma konusu 
olmuştur. Çünkü planlama ve uygulama 
ile ele aldığımızda bütün bu çalışmaların 
eksiksiz olarak yapıldığı ender olarak 
görülmektedir. Genelge var,  Tapu Planları 
Tüzüğü var, yasası, mevzuatı hazır, fakat 
uygulanmamaktadır” dedi.

Sayın Özten konuşmasında genel 
olarak, Tapu Planları Tüzüğü, İmar 
Uygulamaları, Bağımsız Bölüm Planı, 
Vaziyet Planı, Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri ve 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik 
Hizmetleri, Yapı Denetim Kuruluşları 
vb. mesleki konulara değindi.

Odamız önceki dönem Genel Başkanı 
ve HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 
Düzenlemeleri Komisyonu Başkanı 
Sayın Hüseyin Ülkü konuşmasında, 
İmar Uygulamaları ile ilgili önemli 
işlem adımlarına, Tapu Planları Tüzüğü 
ve Kat Mülkiyeti Yasasına değinerek 
harita mühendislerine düşen görev ve 
sorumluluklara açıklık getirdi. Sayın 
Ülkü, Bağımsız Bölüm Planları ve 
Vaziyet Planlarının hazırlanması ve 
uygulanması konularında detaylı bilgi 
aktardı.

Sayın Yavuz Soncul, Genel Müdürlük 
çalışmalarını bir sunumla anlattı. 
Uygulamalarda yaşanılan sıkıntılara 
değindi. Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm 
Planı, Yapı Denetim Kuruluşları, 
görevleri, Müelliflik ve Fenni Mesuliyet 
konularına değindi. Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları 
ve yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgiler sundu. İnsan sağlığı ve güvenliği 
açısından kaliteli yapıların oluşumunda 
yapı projelerini oluşturan müelliflerden, 
yapı sahibine, yapı müteahhidinden, 
şantiye şefi ve çalıştırdığı yapı 
ustalarına, denetimler ve  yapı ruhsatını 
düzenlenmesi ile konulara değinen Sayın 
Soncul, yapıların inşasında sorumluluğu 
“proje sorumluluğu”, “uygulama 
sorumluluğu” ve “denetim sorumluluğu” 
olarak değerlendirdi.

Panelin son bölümünde soru ve 
cevaplar kısmına geçildi. Katılımcılar 
tarafından, Tapu Planları Tüzüğü, 
İmar Uygulamaları, Bağımsız Bölüm 
Planları ve Vaziyet Planlarının 
hazırlanması ve uygulanması, LİHKAB 
ve yaşanılan sıkıntılar, Lisanslı Harita 
Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları, 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 
uygulanmasındaki yaşanılan sıkıntılar vb. 
konular dile getirildi. Panel yöneticisi ve 
panelistler tarafından sorulara yanıtlar 
verildi, açıklamalar yapıldı. 

Verimli geçen etkinliğin hazırlanmasında 
katkı ve emeği geçen İzmir Şubemize, 
Denizli İl Temsilciliğimize ve tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz.

HKMO
Ağustos 2011
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Trabzon İKK birimlerinden 14 Odanın 
katılımı ile gerçekleştirilen Kent 
Sempozyumunda 13 oturum ile, kentsel 
yerleşimden tarım ve orman alanlarına, 
çevreden enerjiye, denizcilikten turizme 
farklı konular ele alındı. 

Sempozyumunun ilk gününde açılış 
konuşmaları ve açılış kokteyli yapıldı. 
Odamız TMMOB Temsilcisi Mustafa 
Erdoğan açılış konuşmasında, TMMOB 
ve bileşeni Odaların kentlere ve 
yaşama bakışı ve meslek alanlarından 
hareketle oluşturulan politikaların 
yaşama geçirilmesi, TMMOB’ye 
her zamankinden daha çok ihtiyaç 
duyulmasına rağmen baskıların giderek 
artmakta olduğunu ve son dönemde 
ülkede ve dünyada yaşanılmakta olan 
süreci değerlendirdi.

Açılış konuşmalarının ardından, Kent 
Planlaması, Trabzon Tarihi, Kentsel 
Dönüşüm, Kent Sosyolojisi, Enerji 
ve Doğal Kaynaklar, Tarım, Orman 
ve Hayvancılık konulu oturumlar ile 

Trabzon’da Yerel Yönetim konulu panel 
gerçekleştirildi.  

Etkinliğin ikinci günü Sosyo-Ekonomik 
Durum ve İşsizlik, Çevre ve Atık 
Yönetimi, Trabzon’da Kadın Olarak 
Yaşamak, Turizm, Kent Bilgi Sistemleri,  
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi, Ulaşım 
konu başlıklı oturumlar ile Trabzon – 
Erzincan Demiryolu konulu panel ile 
devam etti.

“Kent Bilgi Sistemleri” konulu oturum 
Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Sayın 
Özten konuşmasında özetle; Kent 
Bilgi Sistemlerinin kentteki mülkiyet 
bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, 
bina, işyeri, konut envanterleri, yerel 
vergi kayıtları gibi, yönetimde destek 
sağlayan tüm bilgileri içinde tutan,  
yerel yönetimlerin işleyişinin bilgisayar 
ortamında yapılmasını temin ederek 
birimler arasında güçlü bir koordinasyon 
sağlayan bir sistem olduğunu belirtti.

Yerel yönetimlerin kentin kaynaklarını 
olabildiğince iyi değerlendirmesi 
gerektiğini, bunları yatırımlara 
dönüştürmek ve kentte üretilecek 
hizmetlerin zenginliğini ve kalitesini 
arttırmakla görevli olduğuna değindi. 
Kaynakların doğru değerlendirilmesinde, 
yönetime güvenilir ve güncel bilginin 
sunulmasının öneminin büyük 
olduğunu, bunların da Kent Bilgi 
Sistemi ile sağlanabileceğinden bahsetti. 
Ayrıca, TÜİK verileri kapsamında 
Türkiye’ye ve Trabzon’a ilişkin genel 
bilgilendirmelerde bulundu.

Oturumda Trabzon Belediyesi’ndeki 
KBS Çalışmaları, Trabzon’a Yönelik 
Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları, 
Konumsal Veri Altyapıları ve 
Sürdürülebilir Kent Yönetimi, Trabzon 
Belediyesi Örneğinde E-Belediyecilik 
Uygulamaları üzerine bilgilendirmelerde 
bulunuldu.

Sempozyumun son günü Of-Beşikdüzü 
Tekne Gezisi düzenlenerek, etkinlik 
sonlandırıldı.

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından düzenlenen etkinliğe 
katılım ve ilgi büyüktü. Emeği geçen 
herkese, katkı ve destek veren kişi, 
kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Tarafından  
08-10 Eylül 2011 Tarihlerinde Trabzon Kent Sempozyumu Gerçekleştirildi 

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen sempozyum 
kapsamında kentleşme olgusu içerisinde yer alan sosyal, kültürel, tarihi, ekonomik 
ve çevresel unsurlar ile bu unsurların birbirleriyle olan etkileşimleri gündeme 
taşınarak, sorunların bilimsel çözüm önerileri tartışmaya açıldı.

HKMO
Eylül 2011
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08-10 Eylül 2011 tarihleri arasında 
Hamamizade İhsanbey Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Trabzon Kent 
Sempozyumu, iki salonda 13 oturum 
ve 2 panel olarak gerçekleştirilmiştir. 
Oturumlarda 57 uzman dünya ve 
Türkiye ölçeğinde Trabzon’la ilgili 
çalışmalarını katılımcılarla paylaşmıştır. 
Sempozyuma Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden öğretim üyeleri, sivil 
toplum örgütü ve belediye mensupları 
ile Trabzon’a ve Trabzon’un sorunlarına 
ilgi duyan öğrenci ve vatandaşların de 
içinde bulunduğu 600’ün üzerinde kişi 
katılmıştır. İki gün süren sempozyumun 
ilk gününde gerçekleştirilen panele 
geçmişte ve günümüzde Trabzon 
Belediyesi’nde hizmet veren belediye 
başkanları katılmıştır. İkinci panelde ise 
Trabzon- Erzincan Demiryolu projesi 
ile ilgili görüşler dile getirilmiştir. 
Sempozyumda sunulan bildiriler ve 
sorulan sorular ile cevapları kitap haline 
getirilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır. 
Bu sempozyum kapsamında oluşturulan 
sonuç bildirgesi aşağıda özetlenmiştir.       

Trabzon, coğrafi konumu itibariyle 
ve tarihi İpekyolu’nun da etkisiyle 
her dönemde önemini korumuştur. 
Günümüzde Trabzon, sahip olduğu 
stratejik konum sayesinde ülkenin 
Kafkaslar ve Rusya’ya açılan kapısı, 
doğuya giden ticari yolların geçiş 
noktası durumundadır. Bu nedenlerle 
de Trabzon şehrinin sahip olduğu köklü 
tarihi miras günümüzde marka değeri 
olarak değerlendirilmelidir.

Kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin, 
toplumsal, ekonomik ve mekansal 
olarak yeniden ele alındığı ve kentteki 
sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir 
hale getirilmesi için yıkıp yeniden 
yapma, canlandırma, sağlıklaştırma 
veya yeniden yapılandırma için proje 
üretilmesi ve uygulanması sürecini içerir. 

Bu bağlamda Trabzon içinde kentsel 
dönüşüm uygulamaları, konunun sosyal 
boyutu da göz önünde bulundurularak 
tüm hak sahiplerinin sürece katılımıyla 
sağlanmalıdır. Kentsel dönüşümde yeşil 
alanların korunmasına ve artırılmasına 
yönelik mutlaka planlama yapılmalı, 
tarihi çevre ve geçmişin izleri koruyacak 
şekilde kararlar alınmalıdır. Bu kapsamda 
başta Ortahisar olmak üzere tüm kentsel 
tarihi alanlar yenilenmeli ve tarihi doku 
yaşatılmalıdır.

Hızlı kentleşme, özelikle kırsal alandan 
kentlere olan göç, kırsalda yaşar gibi 
kentte yaşama isteğini getirmiştir. 
Bunun doğurduğu sonuçlar, bireyleri 
ve kent yaşamını olumsuz etkilemiştir. 
Kentte yaşayan bireylerin sahip olduğu 
hakların ve sorumlulukların farkında 
olmamaları, birlikte yaşama bilincini 
zedelemiştir. Trabzon, farklılıkların ve 
farklı tarzların bir arada olabileceğini 
gösteren şehirlerden biridir. Tarih 
boyunca bu özelliğini taşımayı başarmış 
olan şehir, günümüzde de bu misyonunu 
korumalıdır. Özellikle bir deniz kenti 
olan Trabzon’da gerçekleştirilecek 
tüm projeler denizle kentin ve halkın 
bütünleşmesini sağlayacak şekilde 
yapılmalıdır.   

Enerji ve jeopolitikanın iç içe olduğu 
günümüz dünyasında “Türkiye’nin 
kaynakları gerçekten yetersiz mi?” 
sorusu akıllara gelmektedir. Buna 
bağlı olarak, nükleer enerji ile ilgili 
senaryoların oluşturulduğu ve sürekli 
olarak ülke gündemine taşındığı 
görülmektedir. Aslında Türkiye 
için önemli olan enerjinin verimli 
kullanılması, biyo enerji kullanımı ve 
çevre kirliliğinin azaltılması yönünde 
neler yapılabileceğinin araştırılmasıdır. 
Karadeniz’de bulunduğu bilimsel 
çalışmalarla ortaya konulan maden, 
petrol ve gaz yatakları bu bölgenin 

önemini artıracaktır. Bu durum, Trabzon 
şehri ile ilgili her türlü planlamada 
mutlaka göz önüne alınmalıdır.   

Trabzon, ülkemizde balıkçılık açısından 
önemli bir şehirdir. Potansiyelinin 
değerlendirilmesi noktasında yetiştiricilik 
ilk akla gelen faaliyettir. Ancak, 
ülkemizde olduğu gibi ilimizde de 
aktif balıkçılık yapan balıkçıların canlı 
kaynakları korumaya yönelik avcılık 
stratejilerinin geliştirilmesine katkı 
sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca 
ilimizde akarsular üzerinde sayıları hızla 
artan ve denetimden uzak inşa edilen 
HES’lerin yapımı balık yetiştirme 
potansiyeline sahip önemli alanları tehdit 
etmektedir. 

Geleneksel ürünlerimiz olan Akçaabat 
köftesi, Trabzon tereyağı, Hamsiköy 

TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
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sütlacı gibi coğrafi işaretli hayvansal 
ürünlerin mevcut durumunun devam 
edebilmesi ve gelecekte var olabilmesi 
için Trabzon Organize Hayvancılık 
Projesi acilen hayata geçirilmelidir. 

Çay ve fındığa alternatif ürün yerine, 
bu ürünlerle beraber Akçaabat çileği, 
ceviz, mısır, mavi yemiş, Macar fiği gibi 
yeni değerli ürünlerin de yetiştirilmesine 
fırsat verilerek, bunların yaygınlaşması 
sağlanmalıdır. 

İlimizde fındık, çay ve arıcılıkta organik 
üretim desteklenmeli, tarımsal ürünlerde 
marka oluşturma çalışmalarına önem 
verilmeli, kırsal kalkınma programlarına 
olan destek artarak devam etmelidir. 

Halkın yaşam kalitesini artıran 
kentsel yeşil alanların önemi giderek 
artmaktadır. Yeşil alanların ulaşılabilirliği 
ve kullanılabilirliği ilimizde maalesef 
yetersizdir. Planlamada bu durum 
göz önünde bulundurulmalı ve yeşil 
alanların projelendirilmesinde bitkileri 
tanıyan uzman kişilerin bulunmasına 
özen gösterilmelidir. Ayrıca Trabzon 
özelinde yeşil altyapı projeleri bir an 
önce hazırlanmalı ve hayata geçirilerek 
nitelikli yeşil alanların oluşturulması 
sağlanmalıdır. 

İlimiz kadastro ve mülkiyet, orman 
tahripleri, odun dışı orman ürünleri 
envanterinin eksikliği gibi sorunlar 
nedeniyle ormancılık faaliyetlerinden 
istenilen düzeyde fayda temin 
edilememektedir. Özellikle orman 
kadastrosu çalışmaları sonucunda 
arazilerini kaybeden vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerini giderecek yasal 
düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. 
Devletin vaktiyle vatandaşa verdiği 
tapuya sahip çıkması gereklidir. 

İlimizde üretimi ve ihracatı artıracak 
çalışmalar teşvik edilmeli, özellikle 
istihdam sağlayan yatırımlar 
desteklenmelidir. 

Katı atıkların çevreye uygun olarak 
yapılanması, geri dönüşüm konusunda 

halkımızın bilinçlendirilmesine vurgu 
yapılarak Trabzon Belediyesi’nin 
Sürmene-Çamburnu mevkiindeki alanı 
olarak kullanıma açılması şehirde düzenli 
depolamaya geçilmesi adına önemli bir 
adımdır. Ayrıca hava kirliliği konusunda 
halkın bilinçlendirilmesi yaşanabilir bir 
Trabzon kentinin oluşması yönünde 
getiriler sağlayacaktır. Özellikle doğal gaz 
şebekesinin tamamlanması ve doğal gaz 
kullanımının teşvik edilmesi kentimiz 
için son derece önem arz etmektedir.  

Trabzon’da kentsel yaşamda kadınların 
karşılaştıkları sorunların tespitine yönelik 
atölye çalışma sonuçları vurgulanmış, 
bu sorunların çözümlerine yönelik 
ileriki çalışmalara ışık tutulması 
hedeflenmiştir. Kadınların yönetsel 
alanda hem STK’larda hem de yerel 
yönetimlerde söz sahibi olmaları yolunda 
yaşanan sıkıntılar ve bu sıkıntıların 
ortadan kaldırılması için çeşitli 
öneriler sunulmuştur. Trabzon’daki 
mevcut STK’lar içerisindeki yönetim 
kurullarında kadınların daha fazla sayıda 
yer alması gerektiğine değinilmiştir.  

Marka kent oluşturmak yönündeki 
en önemli etkenlerden birisi, bununla 
ilgili önemli argumanlardan birinin 
saptanması ve bu yönde planlama ve 
yatırımlar yapılmasıdır. Yıllık otuz 
milyon turist  ağırlayan ve ve bu 
sayının elli milyon olması hedeflenen 
ülkemizde Trabzon şehrinin buna 
olan katkısı önemlidir. Bu noktada 
Ortadoğudan gelen turistlerin Trabzon’u 
tercih etmeleri önemli görülmekte ve 
bu potansiyelin daha da arttırılması 
için gerekli alt yapının hazırlanması 
gerekmektedir. Bölgemizdeki vadilerin 
turizme kazandırılması için iyi bir 
planlama yapılması ve korumacı bir 
yaklaşımın sergilenmesi de büyük bir 
öneme sahiptir. Ayrıca, Uzungöl’deki 
plansız yapılaşmadan kaynaklanan 
çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda 
stratejik planlamalar yapılmalıdır. 

Trabzon Belediyesinin sürdürmekte 
olduğu kent bilgi sistemleri çalışmaları 
bulunmaktadır. Bu kapsamda güncel 

altlık harita bilgilerine özellikle 
önem verilmektedir. Trabzon ili 
için farklı kurumların ihtiyaçları 
doğrultusunda yapılmış olan coğrafi 
bilgi sistemleri çalışmaları haritacılık 
faaliyetlerinin konumsal hizmetleri 
yönüyle fayda sağlamaktadır. ÇED 
raporlarının hazırlanmasında, özellikle 
harita mühendislerinin yer alması 
gerekmektedir. Çevresel etki izleme 
için afet sonrası değil, öncesinde 
önemlerin alınması gerekmektedir. Buna 
bağlı olarak coğrafyayı oluşturan tüm 
özelliklerin yer aldığı altlık haritalarından 
yararlanılmalıdır.

Trabzon her ne kadar birinci derecede 
bir deprem bölgesi olmasa da sahile 
paralel giden bir fay hattına sahiptir. 
Bu noktada sahilden ya da dışarıdan 
geçen bu faylar deprem üretmektedir. 
Doğu Karadeniz bölgesinde yerleşim 
alanı yetersizliğinden kaynaklanan dolgu 
çalışmaları yapılmaktadır. Trabzon’da 
bu çalışmaların geçmişi oldukça yenidir. 
Dolgu çalışmaları yapılmadan önce 
ilgili alanın jeolojik altyapısının titizlikle 
incelenmesi gerekmektedir. 

Çağdaş bir yaşam tarzı oluşturmanın 
yollarından biri, kentsel lojistiğin 
planlanmasıdır. Doğru ürünü, doğru 
kişiye, doğru fiyatla ve doğru zamanda 
ulaştırmak için bu planlama kent için 
önem arz etmektedir. Trabzon, doğu ile 
batının, kuzey ile güneyin ulaşım ağı 
içerisinde yer aldığından deniz, hava ve 
kara taşımacılığında önemli bir noktadır. 
En ucuz taşıma yolu olan deniz yolunun 
demir yolu ile tamamlanamaması 
nedeniyle bir liman kenti olan Trabzon, 
tarihi ticaret merkezi niteliğini 
kaybetmeye başlamıştır. 

Bugün dünya ticaret yollarında yeniden 
yer almak için Trabzon-Erzincan 
demiryolu projesi mutlaka hayata 
geçirilmelidir. Kara, deniz, hava ve 
demiryolu taşımacılığının Trabzon’da 
bir lojistik köy oluşturulması ile 
desteklenmesi, kenti geleceğe taşıması 
ve marka şehir olması için şimdiden 
atılması gereken en önemli adımdır. 
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Bu çerçevede bileşeni olduğumuz 
Trabzon-Erzincan demiryolu 
platformunun çalışmaları sonuna kadar 
desteklenmelidir. 

Trabzon, büyük şehir olmalıdır. Ancak 
büyük şehir olurken ne kazanacağımızı 
ve ne kaybedeceğimizi de bilerek ve 
bunun alt yapısı hazırlanmalıdır. 

Kentsel dönüşümlerde ve yeni imar 
alanlarının oluşturulmasında ilgili 
belediyeler altyapı çalışmalarını 
tamamladıktan sonra buralarda özel 
sektörlere de imkan tanımalıdır. 

Şehrimizin içme suyu ihtiyacını 
karşılayacak Atasu Barajı ve Galyan 
Vadisi korunmalı, ihtiyaç duyulan yerler 
kamulaştırılmalı ve bu bölgede HES’lerin 
yapımına asla izin verilmemelidir. 

Trabzon, sahip olduğu kültürel ve tarihi 
mirasa yakışır bir kültür merkezine 
kavuşturulmalıdır. 

Şehrimizdeki diğer vadilerin de 
Tabakhane ve Zağnos vadileri ile aynı 
kaderi paylaşmamaları için gerekli 
tedbirler alınmalıdır.

Bu sempozyumun gerçekleşmesinde 
emeği geçen tüm kurumlarımıza, 
kurullarımıza ve Trabzon halkına 
teşekkür ederiz.   

Sempozyumun amaçlarına uygun olması, 
uygulayıcıların dikkate aldıkları ve 
olumlu sonuçlarını olumlu sonuçlarını 
hep birlikte yaşayacağımız bir sürece 
hizmet etmesi dileğiyle saygılar sunarız. 

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon 
Kurulu
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Siyasal iktidar, seçimlere 6 ay kala, 
TBMM’den Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) çıkarma yetkisi aldı. 
Öncelikle bakılması gereken, böyle bir 
yetkinin Türkiye siyasetindeki tarihidir. 
Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında 
ve işgalci emperyalizme karşı verilen 
bağımsızlık savaşı dönemi dâhil, 1921 
ve 1924 Anayasalarında böyle bir 
uygulamaya ve hükümetlerin yetki 
talebine rastlanmamaktadır. Anayasa 
tarihimizde “demokratik ve özgürlükçü” 
kabul edilen 1961 Anayasasında da 
KHK yoktur. 12 Mart 1971 darbesinde 
bile zayıf bir şekilde uygulanmıştır. 
Fakat asıl “12 Eylülcüler”, bu yetkiyi 
genişletmiş ve bolca kullanmışlardır. 
1982 Anayasasının 87. maddesi ile, 
“Bakanlar Kuruluna belli konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi” vermek, TBMM’nin görev ve 
yetkileri arasında geçmiş ve Anayasanın 
91. maddesinde de KHK çıkarma 
yetkisi düzenlenmiştir. 1971-1985 
yılları arasında çıkarılan yaklaşık 200 
KHK’den 34’ü 12 Eylül 1980’den 
önceki hükümetlere ait olduğu halde, 
geriye kalan 166 adet KHK, 12 Eylül 
1980 - 1 Ocak 1985 tarihleri arasında 
çıkarılmıştır. Yani yaklaşık 10 yıl içinde 
34 KHK çıkarıldığı halde, sonraki 5 
yıllık sürede 166 KHK yayınlanmıştır. 
1991’e kadar çıkarılan KHK sayısı 
ise 400’den fazladır. Özetle görülmesi 
gereken şu ki; KHK uygulaması, özü 
itibariyle anti-demokratik olan 12 Mart 
ve 12 Eylül darbe dönemlerinde çokça 
başvurulmuş bir uygulamadır.

12 Haziran Genel Seçimlerinin 
hemen öncesinde, siyasal iktidar, 
darbe dönemlerini anımsatan böyle 
bir uygulamaya imza attı. “3046 
sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname”, 8 Haziran 
2011’de yasalaştı. Bu KHK’nin 
kapsamında, bakanlıkların yapılanışını 
ve organizasyonunu değiştirmek, bağlı 
kuruluşların ilgilerini yeniden belirlemek 
ve bunların görev, yetki, teşkilat ve 
kadrolarını düzenlenmek gibi hükümler 
getirildi. Çıkartılan KHK uyarınca, 6 
yeni Bakanlık ihdas edildi. 2 bakanlık 
birleştirilip tek bakanlık yapıldı. 2 
bakanlık ise dönüştürüldü. Oluşturulan 
yeni bakanlıklardan biri, “Çevre, Orman 
ve Şehircilik Bakanlığı” idi. Fakat aradan 
bir ay bile geçmeden ve siyasal iktidar 
Bakanlar Kurulu’nu kurmak üzere iken, 
yeni bir KHK ile, Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı “bölünerek çoğaldı” 
ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” 
ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” 
olarak ikiye ayrıldı. Bu son değişikliğin 
gerekçesi kamuoyunda yine anlaşılamadı!

Haziran 2011 tarihli söz konusu 
yeni düzenlemeler, siyasal iktidarın, 
özerk ve kamu tüzel kişiliği olan 
demokratik meslek kuruluşları üzerinde 
“sıkı” denetim ve baskı oluşturmak 
istediğini göstermektedir. Zira bu 
KHK’ye dayalı olarak “Çevre, Orman 
ve Şehircilik Bakanlığı”nın görevleri 
arasında “...ilgili mesleki hizmetlerin 
ve bu meslek mensuplarının kayıtlı 
oldukları meslek odalarının mevzuatını, 
norm ve standartlarını hazırlamak, 
geliştirmek, uygulanmasını sağlamak, 
ilgililerin kayıtlarını tutmak” şeklinde 
düzenlemeye gidildi. Ayrıca, Bakanlık 
bünyesinde kurulan “Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü”nün görevleri 

arasına “Bakanlığın görev alanına giren 
konularla ilgili olarak mimarlık ve 
mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin 
mevzuat düzenlemelerini yapmak ve 
denetlemek” hükmü konuldu. Aradan 
bir ay bile geçmeden 4 Temmuz 2011 
tarihinde yapılan yeni düzenlemede ise, 
Bakanlığın görevleri arasından “meslek 
odalarının mevzuatını hazırlama” ifadesi 
çıkarıldı. Ancak, yeni kurulan Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 
görevleri arasında “Bakanlığın görev 
alanına giren konularla ilgili olarak 
mimarlık ve mühendislik meslek 
kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak 
ve bunları denetlemek” şeklinde bir 
değişiklik yer aldı. Oysa yürürlükten 
kaldırılan Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı’nın görevleri arasında, böylesi 
müdahale içeren bir görev tanımına yer 
verilmemişti.

Yapılan düzenleme Bakanlığın özerk 
ve kamu tüzel kişiliği olan, bütçesi 
kendi üyeleri tarafından oluşturulan 
ve organları kendi üyeleri tarafından 
demokratik yollarla oluşturulan meslek 
odalarının yerine geçerek, onlar adına 
mevzuat düzenleme anlamını içeren ve 
vesayet ilişkisini çok aşan, hiyerarşik bir 
ilişkiye karşılık gelmektedir. KHK ile 
getirilen değişiklik, Meslek Odalarının 
kuruluşu ile ilgili Anayasa’nın 135. 
maddesi ve 6235 sayılı TMMOB 
Yasası ile yine Anayasanın 123. 
ve 124. maddeleri çerçevesinde 
değerlendirildiğinde, Anayasa ve İdare 
Hukuk ilkelerine açıkça aykırılık 
taşımaktadır. Ayrıca bu düzenlemenin 
söz konusu KHK’nin yetki çerçevesi 
içerisinde olmadığı hususu da bir diğer 
aykırılık konusudur. Bu yaklaşımın 
TMMOB’nin “kamu tüzelkişiliği” ve 
“özerklik” unsurlarını yok etmek anlamı 
taşıdığı görülmektedir.

Sorulması ve irdelenmesi gereken 
soru açık ve nettir. Siyasal iktidarca 
özgürlüklerin ve demokrasinin 
geliştirilmesi için her yönde çaba 
verildiği ifade edilen bir süreçte(!), 
yasalarla kurulmuş ve bu yetkisi 
içerisinde çalışmalarını sürdüren, 

KHK’ler,  
Birliğimiz  
TMMOB ve 
Mücadelemiz...
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demokratik ve özerk yapısıyla ülkenin 
aydınlık yüzü olan TMMOB’nin 
bakanlık bünyesinde bir genel 
müdürlüğe dönüştürülme uğraşı nedir/
nedendir? Evet, gerçekte sorulması 
gereken soru budur. Yaklaşık 400 bin 
mühendis, mimar ve şehir plancısının 
üyesi oldukları demokratik meslek 
kuruluşu ile neden uğraşılmak 
istenmektedir?

TMMOB, kuruluşundan bu yana yarım 
asrı geçen bir dönemde emekten, halktan 
ve toplumdan yana, özgür ve bağımsız 
bir Türkiye için bilimin ışığında ve aklın 
yol göstericiliğinde ülkenin kalkınması 
ve gelişmesi yönünde onurlu ve dik 
yürümektedir. TMMOB, 24 Ocak 1980 
ekonomik kararları ile 12 Eylül 1980 
darbe sonrası Türkiye’nin reformlar adı 
altında uygulamaya konulan programlar 
sonucu neo-liberal politikalar ile nasıl 

dönüştürüldüğünün bilinci içerisindedir. 
TMMOB, bu dönüşüm ve yeniden 
yapılanma ile, emperyalist sömürü, yeni 
sermaye ve ranta dayalı çıkar gruplarının 
istekleri doğrultusunda, serbestleştirme 
ve özelleştirmeler sonucu Türkiye’nin; 
tarımda, sanayide, kentleşmede, orman, 
mera ve kıyı alanlarında, kültür varlıkları 
ve sit alanlarında, doğada, kısacası 
yaşamın her alanında her geçen gün 
derinleşen bir çıkmaza sürüklendiğinin 
bilincindedir.

TMMOB, ülkemizde yaşanılmakta 
olan bu olumsuz gelişmeleri, meslek 
alanlarımızdan hareketle oluşturulan 
bilimsel ve teknik raporlar ile üyelerine 
ve kamuoyuna açıklamaktadır. 
Gerektiğinde yine kamu ve toplum 
yararı adına yargıya gitmektedir. 
Yargıdan çıkan iptal kararları iktidarlarca 
beğenilmemektedir. TMMOB ve meslek 

odaları, bu yüzden sevilmeyen “kötü  
çocuk”tur. Disiplin ve zapturapt altına 
alınması gereklidir. İzlenecek yol da 
bellidir.

Bu ülkenin aydınlık ve gülen yüzü 
olan TMMOB ve bağlı Odaları, 
dün olduğu gibi bugün de onurlu 
yürüyüşünü ve haklı mücadelesini her 
platformda sürdürecektir. Baskılar 
bizi yıldıramayacaktır. Bilim ve akıl 
sus(turula)mayacaktır. Odamız, bilimin 
ve aklın ışığında bu yoldaki örgütlü 
mücadelesine devam edecektir. 
  
Üyelerimize, meslektaşlarımıza ve 
kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HKMO
Temmuz 2011

Ülkemiz, dünya enerji koridorunun 
kesişme noktasında bulunuyor. Tarihin 
her döneminde olduğu gibi, savaşların ve 
büyük sorunların yaşandığı bir bölgenin 
içindeyiz. Emperyalist odakların çıkarları 
bu bölge gerçeğiyle çatışıyor. Ülkemiz, 
1970’li yıllar dahil, tarihinde yaşamamış 
olduğu bir terör sarmalıyla kuşatılmış 
durumda. Gün geçmiyor ki bir terör 
saldırısı olmasın, gün geçmiyor ki bir 
terör eylemiyle yurttaşlarımız yaşamını 
kaybetmesin, ocaklar sönmesin.

Kim tarafından ve hangi amaçla yapılmış 
olursa olsun, insanı ve yaşamı hedef 
alan bu saldırılarda bireyin en doğal 
hakkı olan yaşam hakkı yok ediliyor. 
Anadolu kültürünün özünde yatan 
kardeşlik bilinci, birlikte yaşama kültürü 
ve toplumumuzun sosyal yapısı bu 
eylemlerle büyük yara alıyor. Başkentin 
merkezi Kızılay’dan Anadolu’ya ya 
da diğer bölgelere fark etmiyor terör 
eylemleri. Her an her yerde; öğretmen, 
eğitimci, mühendis, genç, yaşlı, kadın 
çocuk tanımıyor insanlık dışı bu 
saldırılar. Terör eylemleri ile halka ve 

topluma zarar verenler bilmelidirler ki 
“Terör” hiçbir şeyin çözümü değildir, 
olmayacaktır da. 

 
Bilinmelidir ki kaybedilen her can, 
parçalanan, yaralanan her masum 
beden kan ve gözyaşına dönüşüyor, 
geleceğimize kin ve nefret tohumları 
ekiyor. Bağımsız, demokrat, çağdaş, 
özgür bir ülkenin vatandaşı olmamızı 
engelliyor.

   
Terör karşısında, yaşamı ve dünyayı 
doğru algılayan, sorgulayan, sıkıntıları, 
sorunları ve çözüm önerilerini bilince 
çıkaran bir toplumun üyeleri olarak 
“terörün” bir insanlık suçu olduğunu 

ve kınanması gerektiğini yüksek sesle 
ifade ediyoruz. Yaşam özgürlüğüne karşı 
yapılan baskı, zulüm ve saldırılara karşı 
direnç göstermek, özgürlük ve kardeşlik 
değerlerine sahip çıkmak ve bu değerlere 
ters düşen her eylemi hükümsüz kılmak, 
bu ülkede barış içinde bir arada yaşamak 
isteyen herkesin görevidir. 

Terörü, her türlü şiddeti ve ayrımcılığı 
lanetliyoruz. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası olarak ülkemizde 
yaşanılan acıları paylaşıyor, yaşam hakkı 
düşmanı olan “Terörü” bir kez daha 
kınıyoruz. 

Terörü Kınıyoruz

HKMO
Eylül 2011
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2 Temmuz 1993’de, onlarca aydın ve 
sanatçı yurttaşın, Sivas’ta Madımak 
Oteli’nde ateşe verilerek öldürülmesi 
olayı tarihin kanlı sayfalarına “Sivas 
Katliamı” olarak geçti. 18 yıl önce 
yaşanan bu “katliam” toplumumuzun 
belleğindeki korkutucu yerini hala 
koruyor. Olay, Pir Sultan Abdal 
için düzenlenen şenliğe davet edilen 
aydın, şair, yazar ve müzisyenlere, 
karşıt grupların “organize” saldırısıyla 
gerçekleşmişti. “Kendiliğinden(!)” bir 
araya gelen kalabalık, Madımak Oteli’ni 
“tekbirler” eşliğinde ateşe vermiş, 
içeriye sığınmış olan 35 kişinin diri diri 
yanmasına ve boğularak ölmesine sebep 
olmuştu. Böylece, başka bir düşünce 
sahibine, başka bir anlayışa “tahammülü” 
olmayan, kör inançtan, öfkeden ve 
kinden gözleri kararan/karartılan 
kalabalık, tarihimize kara bir leke olarak 
kalan böyle meşum bir “katliam”a imza 
atmıştı. Oysa bu etkinliğe gelen bu güzel 
insanların tek amacı barışı ve güzelliği 
vurgulamaktı. Aziz Nesin, Asım Bezirci, 
Metin Altıok, Hasret Gültekin gibi aydın 
ve sanatçı insanların, yorumları, şiirleri 
ve şarkıları ile bu şenliklere katılımının 
sebebi yalnızca böyle bir amaca hizmet 
etmekti.

Ne yazık ki demokrasi tarihimizi 
lekeleyen bu ve benzeri olaylar çok 
fazladır. 1977’de 34 kişinin öldüğü 

1 Mayıs, 1978’de Milliyetçilik ve 
Türkçülük ülküsüne sahip olduklarını 
iddia edenlerin yaptığı “Bahçelievler 
Katliamı”, yine 1978’de yaşanan ve 
100’ü aşkın kadın, çocuk, yaşlı kişinin 
katledildiği “Kahramanmaraş Olayları”, 
1980’de 57 kişinin ölümü ile sonuçlanan 
“Çorum Olayları” ve 1993’te “Sivas 
Katliamı”! Ve elbette, illegal olarak 
gerçekleşen, kendilerinden olmayanları 
susturmaya yönelik diğer faili meçhul(!) 
cinayetler. Unutulmamalı ki azmettirici 
büyük güçlerin koruyuculuğunda 
gerçekleşen bu olaylar, bir diğerini 
düşman gören anti-demokratik 
anlayıştaki gerici/köktenci ideolojilerin 
ürünüdür. Ve ne yazık ki çağdaş ve 
demokratik Türkiye ideali, bugün hala 
bu tür ideolojilerin varlığı ile tehdit 
altındadır. 

Ayrıca, aydınlara, sanatçılara ve 
onların güzellikten, barıştan ve 
özgürlükten yana olan çalışmalarına 
karşı uygulanan baskıyı da bu çerçevede 
değerlendirmeliyiz. Ülkemizde 
“inanç özgürlüğü ve eşitliği”nin 
gerçekleşmemesi, gazetecilerin ve 
edebiyatçıların kitaplarının toplatılması 
ve yakılması, heykel ve anıtların 

yıkılması, İstanbul Tophane’de 
sanat galerilerine saldırılması, vs. 
yaşanan olaylar, söz konusu tehdidin 
göstergeleridir. 

Unutulmamalı ki bir ülkenin 
demokratikliği, çağdaşlığı ve aydınlığı, o 
ülkenin tüm insanlarının, güzellik, barış 
ve özgürlükten yana olan aydınlarına ve 
sanatçılarına verdiği değerle bağlantılıdır. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak, böyle bir “değer”in oluşması ve 
kökleşmesi mücadelesini paylaşıyoruz. 
Bu yılki anma törenlerinin yasaklanarak 
bu vahim olayın unutturulmak 
istenmesini ve olayın geçtiği yer olan 
Madımak Oteli’nin insanlığa ibret 
belgesi olarak kalacak bir müzeye 
dönüştürülmemesini üzüntüyle 
karşılıyor, bu acıyı unutmayacağımızı ve 
unutturmayacağımızı duyuruyor, Sivas’ta 
öldürülen güzel insanları saygıyla ve 
özlemle anıyoruz.

Sivas’ta  
Yanan Canlar…

HKMO
Temmuz 2011
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TMMOB’ye Bağlı Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancısı Odalar Çevre 
Mühendisleri Odası İle Dayanışma 
İçindedir!

07.05.2011 tarihinde Eti Gümüş 
AŞ.’nin Kütahya’daki Gümüş İşleme 
Tesisi’nin atık havuzunda yaşanan 
kısmi yıkılmadan kaynaklı siyanür 
sızıntısı üzerine Çevre Mühendisleri 
Odası (ÇMO) mesleki kamusal-
toplumsal sorumlulukları gereği 
bilimsel-teknik çerçevede kamuoyuna 
bilgilendirme amaçlı açıklamalar 
yapmış, bu açıklamaları hazmedemeyen 
Yıldızlar Holdinge bağlı ETİ Gümüş 
AŞ, ÇMO’nun basın açıklamalarının 
dava sonuna kadar durdurulması ve 30 
bin TL’lik tazminat istemiyle bir dava 
açmıştır. 

Açılan dava daha fazla rant ve azami kâr 
güdüsüyle, başta Çevre Mühendisleri 
Odası olmak üzere, kamu yararını 
ve halk sağlığını zedeleyen faaliyetler 
ile ilgili olarak meslek kuruluşları ve 
demokratik kitle örgütlerince yapılan 
basın açıklamalarını engellemeye 
yöneliktir. 

Bu dava ne mesleki kamusal-toplumsal 
sorumluluklarını yerine getiren Çevre 
Mühendisleri Odası ve diğer Odalara ne 
de üst birliğimiz olan Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) 
açılan ne ilk davadır ne de sonuncusu 
olacaktır. Böyle onlarca, yüzlerce dava 
bulunmakta ancak bizlerin bilimsel 
mesleki gerçekler ışığında faaliyet 

yürüttüğümüz eylem ve etkinliklerimiz 
mahkeme kararlarıyla da teyit 
edilmektedir. 

Bilinmelidir ki TMMOB ve bağlı 
Odaları için mesleki bilimsel doğrular 
ile kamu ve halk sağlığı esastır. Sanayi, 
çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, 
gıda, madencilik, orman, su kaynakları, 
enerji, çevre, kentleşme v.b. alanlar ile 
ilgili faaliyet ve açıklamalarımızdaki 
temel yaklaşım budur. 

Yine bilinmelidir ki, Odaların ve 
TMMOB’nin ülke, kamu ve toplum 
zararına yol açan uygulamalara 
yönelik kamuoyunu bilgilendirme 
sorumlulukları engellenemeyecek, 
durdurulamayacaktır. 

Yağma, sömürü ve usulsüzlükler 
karşısında Odalar ve Birliğimiz her 
zaman bilimin, tekniğin ve halkımızın 
yanında olacak, dayanışma ve birlikte 
hareket etme araçlarını geliştirecektir. 

Biz aşağıda imzaları bulunan 
TMMOB’ye bağlı Odalar olarak, 
Çevre Mühendisleri Odası’nın yanında 
olacağımızı ve ÇMO’nun aleyhine 
her türlü girişime karşı, TMMOB’nin 
birleşik örgütlü gücü ile karşılık 
vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri 
Odası 

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB’ye Bağlı Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Odalar Çevre 
Mühendisleri Odası İle Dayanışma İçindedir!

Çevre Mühendisleri Odası’nın (ÇMO), Eti Gümüş AŞ.’ye ait Kütahya’daki tesisin atık havuzunda 
yaşanan kısmi yıkılma üzerine oluşan siyanür sızıntısı üzerine yaptığı açıklamalara karşı Eti Gümüş 
AŞ.’nin 30 bin TL.’lik tazminat istemiyle dava açması ve ÇMO’nun basın açıklamalarının dava sonuna 
kadar durdurması üzerine TMMOB’ye bağlı 19 Oda, ÇMO ile dayanışma amacıyla 8 Temmuz 2011 
tarihinde ortak bir açıklama yaptı.
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Büyük Marmara Depremi yaşanalı 
12 yıl oldu. Fakat acıları ve yaraları 
hala tazeliğini korumakta, etkisini 
sürdürmektedir. Şimdilerde ise, 
bilim insanları özellikle İstanbul’da 
yeni büyük bir depremin olacağını 
öngörmektedir. Artık herkesin bildiği 
bir gerçek Türkiye’nin bir deprem 
ülkesi olduğudur. “Deprem Bölgeleri 
Haritası”na göre Türkiye’nin % 
92’si deprem bölgeleri içerisindedir. 
Nüfusumuzun % 95’i deprem 
tehlikesi altında yaşamakta ve ayrıca 
büyük sanayi merkezlerinin % 98’i 
ve barajlarımızın % 93’ü deprem 
bölgesinde bulunmaktadır. Ülkemiz 
bir deprem ve afet ülkesi olmuştur ve 
nüfusumuzun % 44’ü I. derece, deprem 
bölgesinde yaşamaktadır. GSMH’nin 
her yıl ortalama % 3 ile % 7 arası afet 
zararlarını karşılamakta kullanılmaktadır. 
Bu oran çok yüksek bir orandır. Buna 
karşın, Türkiye’de 17 milyon civarında 
yapı stoku bulunmakta ve bu stokun % 
67’sinin ruhsatsız ve kaçak, % 60’ının 
20 yaş üzeri konutlardan oluştuğu ve % 
40’ının depreme karşı güçlendirilmesi 
gerektiği belirtilmektedir. Olası bir 
depreme karşı da, İstanbul’un yüzde 
55’inin yenilenmesi gerekmektedir. Bu 
gerçekler ışığında sorulması gereken 
soru; son 12 yılda, depremden doğacak 
zararların en aza indirilmesi ve yaşanan 
büyük kayıpların tekrarlanmaması için 
ne yapıldığı ve ne yapılması gerektiğidir. 

Ne yapıldı?

Marmara Depremi’nin ardından bir 
yandan deprem araştırmalarına yönelik 
komisyonlar kurulurken var olan 
“Deprem Şurası”, “Ulusal Deprem 
Konseyi” gibi yapılar da lağvedildi. 
Bunun yerine birçok yeni yasa 
hazırlandı. Fakat bu yasa ve tekliflerin, 
pratiğe geçmediği gibi, özü itibariyle 
yetersiz, işlevsiz ve kapsamsız oldukları 
görüldü. İlk olarak, 1999 Marmara 
Depremi sonrasında TBMM Araştırma 
Komisyonu kuruldu. Komisyon’un 

amacı, deprem riskinin araştırılarak 
deprem yönetiminde alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesiydi. Fakat 
daha geçtiğimiz yıl,  Meclis Deprem 
Araştırma Komisyonu Başkanı, deprem 
önlemlerine yeterli kaynak ayrılmadığı, 
kamu binalarının finansman sorunu 
nedeniyle güçlendirilmediği yönünde 
bir açıklama yaptı. Depremin hemen 
ardından çıkarılan zorunlu deprem 
sigortası, Sayıştay denetimi dışında 
bırakıldı. Büyük ölçeklere erişmesi 
umulan bu kaynak, yalnızca deprem 
sonrası zararları tazmin etme ödevini 
üstlendi. Bir diğer adım olarak 
düşünülebilecek İstanbul Deprem 
Master Planı ise, kurulduktan bir süre 
sonra işlevini yitirdi. 1999’dan bu yana, 
güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden 
yapılması gereken 1783 okul binasından 
sadece 206’sı, Sağlık Müdürlüğü’ne 
bağlı 133 hastane binasından sadece 
5’i, yine Kredi Yurtlar Kurumu’na 
bağlı 55 binadan 5’i, Sosyal Hizmetlere 
bağlı 97 binadan 19’u depreme karşı 
güçlendirildi. 

Yapı Denetim Kuruluşları kuruldu. 
İlk olarak 19 ilde faaliyete geçirildi. 
2011 yılı itibariyle 81 ilde uygulamaya 

konuldu. Böylelikle kamusal denetim 
kısmen de olsa ticarileştirildi. 2009’da 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü tasfiye 
edildi. Afet yönetiminin de ekonomik 
ve siyasi fırsata dönüştürülmek için 
listeye alındığı görüldü. 17 Ağustos 
depreminin mağduru ve muhatabı olan 
insanların haklı beklentilerine rağmen, 
çürük yapılar inşa ederek binlerce 
insanın ölümünde sorumluluğu olan 
müteahhitlerin cezalandırılması hep 
ertelendi. Rakamlar göstermektedir ki, 
Marmara Depreminden sonra sorumlu 
tüm müteahhitlere yaklaşık 2 bin 100 
dava açıldı. Bu davalardan 1800’ü Şartlı 
Salıverme Yasası ve hukuki boşluklardan 
dolayı cezasız kaldı. Diğer 300 davanın 
110 kadarına ceza verilse de, çoğunun 
ertelendiği öğrenildi. Yaklaşık 200 
dava ise 16 Şubat 2007 günü 7,5 yıllık 
zaman aşımı süreleri doldu ve düştü. 
“Plansız ve bilime aykırı yapılaşma”, 
geçmişten hiçbir ders alınmamışçasına 
devam etti. İmar Afları, neredeyse her 
seçim öncesinde popülist bir uygulama 
olarak sürdürüldü. Acil alınması 
gereken tedbirlerin, projelendirilerek 
yasal alt yapı ve finasmanın hazırlanıp 
uygulamaya sokulması gerekirken, 
daha kötüsü ise, afetlerin bir “kader” 

Marmara Depremi’nin Öğretemedikleri...
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olduğu inancı hep korundu. Son olarak 
“Ulusal Deprem Strateji ve Eylem 
Planı” nın hazırlandığı duyuruldu. 
Eksiklik ve belirsizliklerle dolu 
olması uygulanabilirliğini mümkün 
kılmamaktadır. 

Ne yapılmalı?

Yukarıdaki gerçekler göstermektedir ki, 
Türkiye’de olası bir deprem başta olmak 
üzere, tüm doğal afetlere karşı ciddi 
ve gerçekçi önlemler alınmamıştır. Bu 
haliyle, tüm toplumun can ve mal varlığı 
ciddi bir tehlike altındadır. TMMOB 
ve bağlı Odaları, yıllardır bu tehlikeyi 
hatırlatmakta, bilimsel, toplumcu ve 
gerçekçi çözümler önermektedir

Öncelikle, başta mühendislik hizmetleri 
olmak üzere afet öncesi, afet anı ve 
sonrasına ilişkin bilgi ve teknolojileri 
hayata geçirilmelidir. İmar, Yapı, 
Dönüşüm Alanları ve Yapı Denetimi 
gibi alanlarda, üniversiteler, TMMOB ve 
bağlı Odalar ve diğer ilgili kuruluşların 
bilgi ve deneyimlerine dayanarak, 
bilimsel analizlerle hareket etmelidirler. 
“Yapı denetimi” ve “planlama” 
faaliyetleri, bilimsel ve mesleki temelde 

gerçekleşmelidir. Kamusal önemi olan 
“mesleki denetim”in zorunluluk haline 
getirilmesi, meslek odalarının, meslek 
içi eğitim ve belgelendirme konularını 
düzenlemede daha aktif ve yetkili 
olmaları gerekmektedir. Bu süreçte, 
sosyal devletlerin yaptığı gibi, planlı 
ve dengeli kalkınma araçları devreye 
sokulmalıdır. Deprem ve afetlere 
ilişkin yapılacak düzenlemelerin, 
siyasi ve ekonomik rant kaygılarından 
arındırılmış bir şekilde gerçekleşeceği, 
bütün düzenlemelerin insan odaklı 
olacağı, can ve mal kayıplarının göz ardı 
edilmeyeceği, Anayasal bir güvenceye 
dayandırılmalıdır. Afetlerden korunmak, 
“bir insan hakkıdır” böyle algılanmalı 
ve siyaset üstü bir yere yerleştirilmelidir. 
Diğer yandan, kamusal hizmet yapan 
kurumların binaları başta olmak üzere, 
mevcut okul, hastane, üniversite ve yurt 
binaları, depreme karşı dayanıklı hale 
getirilmelidir. Özellikle büyük şehirlerde, 
bilimsel ve teknik gereklerden ve 
denetimden yoksun yapılaşmalara siyasi 
amaçlarla müsaade eden ve yurttaşların 
tehlike içinde yaşamalarına göz yuman 
“imar affı” gibi yasal düzenlemelerden 
vazgeçilmelidir. Kamusal denetimin 
ticarileştirilmesi ortadan kaldırılmalıdır.

“Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı” 
nın içerdiği belirsizliklerin giderilmesi, 
finans, yetki ve sorumluluklara açıklık 
getirilmesi, dar bir yapıdan çıkartılması 
ve uygulanabilir bir şekilde düzenlenmesi 
gerekir.  

Tüm bunların gerçekleşmesi, “afet”leri 
“kader” olarak gören yaygın inançtan 
kurtulmaya, insan yaşamını her şeyin 
üstüne koymaya ve çağdaş bir topluma 
yakışacak şekilde bilimin ve aklın 
ışığında, insan için, toplum için harekete 
geçmeye bağlıdır. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak, yarın çok geç olmadan, 
telafi edilemez can ve mal kayıpları 
yaşanmadan, deprem ve afetlerle 
mücadele için ilgili ve sorumlu siyasal 
iktidarı göreve çağırıyoruz. İnsan yaşamı 
ve toplum adına verilecek her türlü 
çalışma ve mücadelede, mühendisler 
olarak aktif bir şekilde yer alacağımızı,

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 

HKMO
Ağustos 2011

HKMO
Temmuz 2011

Diyarbakır Silvan’da yaşanılan çatışmada 
kaybedilen canlar tüm ülkenin canını 
yakmış, yüreğini sızlatmıştır. Yarım 
asrı geçen bir süredir yürekler sürekli 
yanmaktadır.

Güzelim yurdumuzda ne yazık ki kan 
ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Kin 
ve nefret duygu ve tohumları her geçen 
gün artarak çoğalıyor. Barış, özgürlük 
ve demokrasi taleplerini kırmak için 
özellikle karşı güçler uğraş veriyor. 
Irkçılık, kan, gözyaşı ve şiddet hakim 
kılınmak isteniyor.

Bilinmesi ve tesis edilmesi gereken 
aslında açık ve nettir; karanlığa karşı 
aydınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe 
karşı adaleti, şiddete karşı kardeşliği, 
sömürüye karşı emeği savunmak 
artık kaçınılmaz olmalıdır. Bu ülke 
toprakları üzerinde, kültürü, dili, dini, 
ırkı, inancı, mezhebi farklı olan her 
insan bir arada ve kardeşçe yaşamalıdır. 
Bu olgu emperyalizme, şovenizme ve 
faşizme inat, barış içinde eşitlikçi ve 
özgürlükçü aydınlık yarınlar için bilince 
çıkarılmalıdır.

Sorumluluk ve görev herkesindir.

Kınıyoruz!
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 
“Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye 
İçin”, “İnsanca Yaşamı Savunmak 
İçin” 8 Ekim’de Ankara’da bir miting 
düzenleyecek.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu 8 Ekim’de 
gerçekleştirilecek mitingin çağrısını 
yapmak için 20 Eylül 2011 tarihinde 
TMMOB’de bir basın toplantısı 
düzenlediler.

TÜM TEMEL HAKLARIMIZ İÇİN  
İNSANCA YAŞAMI SAVUNUYOR, 
EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR 
TÜRKİYE İSTİYORUZ!

Halkımıza çağrımızdır:  
İnsanca yaşamı savunmak için, 
emekçilerin, ezilenlerin sesine ses 
katmak için 8 Ekim’de Ankara’da 
buluşuyoruz. 

Sosyal duygulara sahip birer insan olarak, 
insanca yaşamak için gerek duyulan en 
temel ihtiyaçların bile karşılanmakta 
zorlandığı ve gittikçe de yaşanmaz hale 

geldiği bir ülkenin emek ve meslek 
örgütleri olarak bugün önemli bir sorunu 
sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu sorun, bütün diğer sorunları tek tek 
kapsamaktadır fakat onlardan daha can 
alıcı öneme sahiptir: “Yaşama hakkının 
korunması!” İnsanın fizyolojik bir canlı 
olarak yaşamını sürdürmesi temel bir 
haktır. Ama bundan daha da önemlisi, 
insanları diğer canlılardan ayıran 
özelliklerini koruyarak yaşaması, yani 
insanın insanca yaşayabilmesidir. 

Temsil ettiğimiz sınıf ve kesimler 
açısından Türkiye’de yaşam koşulları her 
zaman zordu. Halkının mutluluğunu ve 
refahını, ülkesinin esenliğini düşünen ve 
politikalarının merkezine bunları alan bir 
siyasi hükümetle yönetilmedik şu güne 
kadar. Onlar varoluşlarının, iktidarlarını 
sağlamlaştırmanın dayanağı olarak hep 
yerli ve yabancı tekelleri, uluslararası 
emperyalist/kapitalist organizasyonları 
gördüler. Kendi halklarına sırt çevirip, 
halkın yoksulluk, sefalet ve adaletsizlikler 
içinde yaşadığı gerçeğine gözlerini ve 
kulaklarını kapatıp, önlerine konulan 
politikaları harfiyen uygulamaya 
çalıştılar. 

Bu gidişat doğrultusunda her gelen 
gün, geçen günü aratır niteliktedir. 
İnsanın insanca yaşayabileceği alan 
gittikçe daralmakta; güvencesizlik, 
geleceksizlik, işsizlik, sefalet, adaletsizlik 
alabildiğine yaygınlaşmakta ve halk 
kesimleri hükümet tarafından azarlanıp 
horlanmakta, buna karşı çıkan, sesini 
yükselten muhalif dinamikler ise ya 
şiddetle cezalandırılmakta ya da şeytanı 
bile şaşırtan yöntemlerle derdest 
edilmektedir.

Türkiye ekonomik, siyasal, sosyal 
alanların tümünde birden büyük bir 
çözümsüzlük içindedir. Küresel krizin 
de etkisiyle işsizlik artmış, yoksulluk ve 
açlık artık gözlerden gizlenemeyecek 
bir duruma gelmiştir. Etnik ve 
dinsel kökenli farklılıklar, toplumsal 
barışı sağlayacak yönde çözüme 
kavuşturulamamakta, tam tersine 
çelişkilerin giderek derinleştirildiği bir 
siyaset yürürlüğe konmaktadır.

Anayasa Referandum sürecinde 
kamu emekçilerine “toplu sözleşme 
düzeni getiriyoruz” denilmişti. 
Oysa gündeme getirilen 4688 sayılı 
Yasa’daki değişiklik ile bırakın özgür 
toplu sözleşmeyi, kamu emekçilerinin 

DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB  
8 Ekim’de Ankara’da 
Miting Düzenliyor
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grev hakkı bile engellenmektedir. 
Özel İstihdam Büroları ile emekçiler 
köleleştirilmeye, Torba Yasa ile 
emek sömürüsü daha da artırılarak 
emekçilerin sürgün edilmelerine 
ve güvencesizleştirilmelerine yasal 
kılıf uydurulmaya, Ulusal İstihdam 
Stratejisi adı altında, 12 Eylül’cülerin 
bile cesaret edemediği biçimde 
kıdem tazminatları kaldırılmaya, 
özel ve kamu alanı sermayeye peşkeş 
çekilmeye, emek değersizleştirilmeye 
çalışılmaktadır. KHK’larla 
kamu hizmetlerinin tasfiyesi/
ticarileştirilmesi süreci tamamlanıp 
güvencesiz istihdam olağan hale 
getirilmektedir.

“Artık yeter! kimse ölmesin” diyenler 
susturulmakta, Kürt sorununda 
demokratik, barışçıl çözüm yerine 
daha fazla silah/savaş, daha fazla ölüm 
anlayışı dayatılmaktadır. Kaynaklarımız 
bir kez daha savaşa aktarılmakta, barış 
ve diyaloga dayalı çözüm umudumuz 
kırılmak istenmektedir.  

Siyasal İktidarın, gerçekten demokratik 
bir toplum yaratma ve onlarca yıldır 
sürdürülen baskıcı politikalardan arınma 
anlamına gelecek bir toplumsal dönüşüm 
programı kesinlikle yoktur. Tam aksine, 
genel seçimlerden aldığı çoğunluk 
iradesini, devlet ve toplum üzerinde tam 
bir tahakküm kurma gerekçesi olarak 
kullanmakta, yukarıdan hükümet, 
aşağıdan cemaat eliyle toplumu ve devleti 
kuşatmakta, kendi medyasını, polisini, 
yargısını yaratarak herkesi dinleyen ve 
izleyen, korkuya dayalı büyük bir gözaltı 

düzeni, kendisine biat eden bir toplum 
oluşturmaya çalışmaktadır.

Bu süreçte, toprağını, suyunu, havasını 
ve yaşama haklarını savunanlardan 
demokratik protesto hakkını kullanan 
Hopa halkına; TİS ve örgütlenme 
hakkını savunan kamu emekçisinden 
kıdem tazminatlarının gasp edilmesine 
direnen işçilere; “sağlıkta dönüşüm” 
aldatmacasına karşı koyan sağlık 
emekçilerinden örgütüne ve mesleğine 
yapılan saldırılara karşı mücadele 
eden mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına;  evde-sokakta ve işyerinde 
var olma mücadelesi veren kadınlardan 
özerk-demokratik-bilimsel üniversite 
mücadelesi yürüten öğrenci gençliğe; 
düşüncesinden dolayı cezaevlerinde 
baskı ve tecride maruz kalanlardan, 
‘savaşa hayır’diyen barış yanlılarından 
asimilasyon-inkâr ve imha politikalarına 
karşı direnenlere kadar, ülkemizdeki 
tüm muhalif unsurlar, farklı 
yaklaşımlar giderek baskı altına alınıp 
edilgenleştirilmeye ve susturulmaya 
çalışılıyor.

Görmemiz gereken şey şudur: 
Türkiye’de çoğulculuk adı altında 
tekseslilik, “ileri demokrasi” 
adı altında yeni bir diktatörlük 
biçimleniyor. AKP eliyle düzenin “yeni 
yüzü”, statükosu şekilleniyor.

Toplumu altüst edecek bu tehlikeli 
biçimlenmenin, yurttaşların yaşama 
hakkını ortadan kaldıracağını söylemeye 
gerek yoktur.

Çünkü: 
Bir ülkede açlık varsa işsizlik vardır 
İşsizlik varsa yoksulluk vardır 
Yoksulluk varsa adaletsizlik vardır 
Adaletsizlik varsa hukuksuzluk vardır 
Hukuksuzluk varsa güvencesizlik vardır  
Ve o ülkede güvencesizlik varsa, yaşama 
hakkı kalmamış demektir!

Bütün bu nedenlerle; 
Asgari ücretiyle yaşayamayan  
Maaşıyla yaşayamayan 
Emekli aylığıyla yaşayamayan 
İşsizliğiyle yaşayamayan 
Hastalığıyla yaşayamayan 
HES’lerle yaşayamayan 
Kadınlığıyla yaşayamayan 
Gençliğiyle yaşayamayan 
Kimliğiyle yaşayamayan 
Savaşla yaşayamayan 
Hayat tarzıyla yaşayamayan

Bütün ötekileştirilenleri, bütün 
mağdurları, ezilenleri, yoksulları, 
işsizleri, kadınları, gençleri, çevrecileri, 
barış yanlılarını seslerini birleştirip, 
daha yüksek haykırmaları için,

Düzenin “yeni yüzüne” karşı insanca 
yaşamı savunmak için  
EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK 
TÜRKİYE’Yİ yaratmak için

8 Ekim’de Ankara’da kurulacak 
emekçilerin, ezilenlerin “Sokak 
Meclisi”ne katılmaya çağırıyoruz!..

  

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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Sevgili Arkadaşlar,

Bilindiği üzere, 19 Eylül 1979 günü 
TMMOB tarihi açısından önemli bir 
gündür. 

O gün TMMOB’nin çağrısıyla 
mühendis, mimar ve şehir plancıları 
ekonomik ve demokratik talepleri için 
ülke çapında bir günlük iş bırakma 
eylemi gerçekleştirmişlerdi.

19 Eylül’ün anlamı ve önemi 
doğrultusunda; TMMOB 41.Dönem 
Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan 
karar çerçevesinde TMMOB Yönetim 
Kurulu’nun 09 Eylül 2011 ve 108 No’lu 
kararıyla 19 Eylül gününün “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü” olarak kutlanması 
kararı alınmıştı.

TMMOB örgütlülüğü bundan böyle her 
yıl 19 Eylül’de “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü” kutlamaları gerçekleştirecek.

Sevgili Arkadaşlar,

Bu ilk 19 Eylül Dayanışma Günümüz, 
AKP’nin gerek mesleğimize, gerekse 
örgütümüze yönelik ciddi karşı uğraşlar 
içinde olduğu günlere denk geldi. O 
nedenle bu ilk kutlamamızda Yönetim 
Kurulumuzun aldığı karar gereği 
“Mesleğimize ve örgütümüze sahip 
çıkıyoruz” başlığını kullanacağız. 

19 Eylül 2011 Pazartesi günü “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü” tüm İKK’lar aracılığı 
ile örgütlü üyelerimizin katılımıyla 
kitlesel basın açıklamaları yapılarak 
kutlanacak. Ayrıca bu etkinliğimize 
destek verilmesi konusunda İKK’lar 

tarafından yereldeki tüm emek ve 
demokrasi güçlerine çağrı yapılacak. 

Şimdi hepimize düşen görev 19 
Eylül’de TMMOB’nin örgütlü gücünü 
herkese göstermektir. Oda Yönetim 
Kurullarımızın, İKK’larımıza bu konuda 
gerekli desteği vereceğine çok inanıyoruz. 
Tüm Oda Yönetim Kurulları hem “19 
Eylül 1979’un anlamını”, hem de  “19 
Eylül 2011 itibarı ile mesleğimize ve 
örgütümüze sahip çıkmanın anlamını” 
ifade eden açıklamalarını bu etkinliğimize 
kadar yapacaklarını da biliyoruz

TMMOB 19 Eylül’de ülkemizin her 
yerinde “Bu gün hepimiz TMMOB’liyiz” 
diyen emek ve demokrasi güçleri ile 
birlikte sokakta olacak.

Selam olsun Teoman Öztürk’e ve 
arkadaşlarına.
 
Selam olsun dönemin TMMOB 
yöneticilerine, kadrolarına, örgütlü 
üyelerine.
 
Selam olsun TMMOB’nin bugününü 
yaratanlarına.
 
Selam olsun bugün de TMMOB’nin 
onurlu yürüyüşünü, dik duruşunu 
sürdürenlere, sürdürmeye niyeti olanlara.

Bitmedi daha sürüyor o kavga  
Ve sürecek Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya 
dek! 
 
Yaşasın TMMOB. Yaşasın TMMOB 
örgütlülüğü. 
Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’NİN TARİHİNDE 19 
EYLÜL 1979 NEDEN ÖNEMLİ BİR 
GÜNDÜR? 

19 Eylül’ün önemini dönemin belgeleri 
kolaylıkla açıklamaktadır:

17 Eylül 1979: 

TMMOB ve Birliğe bağlı Elektrik, 
Fizik, Harita ve Kadastro, İnşaat, 
Jeoloji, Kimya, Maden, Makina, 
Metalürji, Meteoroloji, Mimarlar, 
Orman, Ziraat, Şehir Planlama 
Odaları yöneticileri Ankara’da bir 
basın toplantısı düzenleyerek tüm 
mühendis, mimar ve şehir plancıların 
19 Eylül 1979 Çarşamba günü bir 
günlük iş bırakmaya çağrıldığını 
açıklar ve şunları söyler:

Maden ocaklarından-enerji santrallerine, 
fabrikadan-tarlalara, şantiyelerden-
bürolara dek hayatın her alanında 
çok zor koşullar altında görev yapan 
mühendis ve mimarlar, tüm emeği 
ile geçinenler gibi, giderek daha da 
büyüyen sıkıntılar içinde yaşamağa 
çalışmaktadırlar.

“19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 
Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı “19 Eylül TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” Öncesi TMMOB 
Örgütlülüğüne Yönelik Bir Mesaj Yayımladı
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Bugün, nicel ve nitel yönden her 
işimizi görecek teknik elemana sahip 
bulunulan Türkiye’de bütün önemli 
işler yüz binlerce lira aylıklar ödenerek 
yabancı sözde uzmanlara gördürülmekte, 
gelişmemizin-kalkınmamızın yönetim 
ve denetimi yabancılara terk edilmiş 
bulunmaktadır.

Bu yapı içinde bilim ve tekniği emekçi 
halkının çıkarları doğrultusunda yalnızca 
onun hizmetine sunması engellenen 
yurtsever mühendis ve mimarlar, 
tüm çalışanlar gibi; bir yandan açlığa, 
işsizliğe, yurt dışına göçe zorlanmakta 
öte yandan aynı zamanda baskılara, 
kıyımlara, faşist saldırılara hedef 
olmaktadırlar.

Büyük bir kısmı kamu kesiminde 
çalışan, grevli-toplu sözleşmeli sendikal 
haklara sahip bulunmadığı için ücretleri 
tek taraflı olarak belirlenen mühendis ve 
mimarların ücretlerinin hayati giderleri 
karşılayacak biçimde değil de, IMF 
buyruklarına göre düzenlenmesini kabul 
etme olanağı yoktur.

Sorunlarımız, baskılarla-faşist saldırılarla-
kuyruklarla-yokluklarla-IMF’lerle ömür 
tüketen emekçi halkımızın sorunları ile 
birdir.

Ev kiralarının 6-7 bin liradan başladığı, 
boğaz tokluğu için 6-7 bin liranın 
gerektiği bugün; hiçbir kimse ya da 
kesim bizleri 5-6 bin liralık maaşlarla, 
ayın başında tükenen maaşlarla 
geçinmeğe mahkum edemez.

Bütün bunları değerlendiren TMMOB, 
kitlesi ile birlikte yıllardır ve özellikle 
son aylarda şu istemlerini dile 
getirmiş ve gerçekleşmesi için her yolu 
denemişlerdir:

1. Teknik hizmetin gerekli ve yeterli bir 
biçimde emekçi halkımızın çıkarları 
doğrultusunda ve yalnızca onun 
hizmetine sunulabilmesi için tüm anti-
demokratik uygulamalar ve baskılar 
giderilmeli, faşist odakların üstüne 
kararlı bir biçimde gidilmelidir.

2. Kamu kesiminde çalışanların grevli-
toplu sözleşmeli sendikal haklarını 
elde etmelerinin önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.

3. Her alanda çalışanların arasındaki 
farklı uygulamalar kaldırılmalıdır.

4. Kısa sürede, mühendis-mimar-
tekniker-teknisyen vb. teknik elemanlar 
arasında ayrıcalık yaratmayan, ön koşul 
olarak yalnızca yaşamak için gerekli 
ücretin sağlanmasını veri alan, eşit işe 
eşit ücretin uygulanmasını getiren bir 
düzenleme sağlanmalıdır.

Ancak bu istemler gerçekleştirilmemiş; 
aksine biraz daha işsizlik, pahalılık ve 
yoksulluk, biraz daha baskı ve faşist 
saldırılar geliştirilmiştir.

Mühendis ve mimarlar örgütleri 
TMMOB ile birlikte son olarak, birkaç 
yüz liralık artış gelirine malum “Yan 
Ödeme Kararnamesi”nin kesinleştiğinin 
açıklamasından sonra, Türkiye’nin dört 
bir yanında şunları söylemişlerdir:

“Bizler, tüm kamu çalışanları gibi; 
yaşama sorunumuzun, bir ölçüde 
Dünya’nın yalnızca 6 ülkesinde 
bulunmayan grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal hakların elde edilmesi ile 
çözüleceğini biliyor ve mutlaka 
alacağımız bu hak için mücadelemizi 
sürdürüyoruz. Bu süreçte, bugün için 
ve geçici olarak şu iki öneriyi ilgililere 
sunuyoruz:

1- Ya bize hiçbir ücret ödemeyin; ev 
sahibi, bakkal, kasap, manav vb. gibi 
yerlerle sizin aranızda aracı olmaktan 
bizleri çıkarın bunlara ödemeyi siz yapın,

2- Ya da, bunları karşılayabilecek asgari 
ve gerçek ücret önerilerimizi benimseyin 
ve uygulayın.

Geçici olarak bu iki önerimizden birinin 
gerçekleştirilmesi kabulümüzdür. Bunu 
da sağlamadığınız takdirde, sağlanıncaya 
dek üretimin her alanında en etkin 
gücümüzle mücadele edeceğiz.”

Ancak görülmektedir ki bu görüş ve 
önerilerimiz de benimsenmemiştir.

Yaşamak, bilim ve tekniği emekçi 
halkının hizmetine sunmak isteyen 
Türkiye mühendis ve mimarları haklı 
isteklerini gerçekleştirmek için, bugüne 
dek, gerekli her şeyi yapmışlardır. 
Bugün haklı isteklerini gerçekleştirecek 
konum ve etkinliktedirler. Haklı 
mücadelelerinde yalnız olmadıklarını; 
işçi, memur, öğretmen, sağlık personeli 
gibi tüm emeği ile geçinenlerin 
ve örgütlerinin bizlere onur veren 
desteklerini aldıklarını bilmekte ve 
mücadelelerinin başarıya ulaşacağına 
inanmaktadır.

Türkiye mühendis ve mimarları gerek 
tek başlarına gerekse diğer çalışanlarla 
birlikte etkin bir mücadeleyi sürdürmeye 
kararlıdırlar ve bu yolda bugün her 
zamankinden daha da güçlüdürler.

Gerek diğer çalışanların da desteğini 
alarak sürdürdüğümüz çalışmalarımızın; 
gerekse diğer çalışanlarla birlikte 
başlattığımız ve gelecek günlerde daha 
da yükselecek ortak çalışmalarımızın 
mutlaka başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

Haklarımızı elde etme yolunda 
verdiğimiz ve güçlendirerek vereceğimiz 
mücadeleler sırasında gelen ve gelecek 
olan baskı ve saldırıların bizleri 
yıldıramayacağı konusunda hiç kimsenin 
kuşkusu olmamalıdır.

Bu görüşlerden ve değerlendirmelerden 
hareket eden TMOMB Yönetim Kurulu 
bugün için yalnızca bir uyarı olarak,

Tüm mühendis ve mimarları, 19 Eylül 
1979 çarşamba günü bir günlük iş 
bırakmaya çağırmayı kararlaştırmıştır.

Emekçi halkımıza ve üyelerimize 
duyururuz.
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19 Eylül 1979: 

TMMOB Başkanı Teoman Öztürk bir basın açıklaması yaparak; “TMMOB çağrısı uyarınca bu sabah başlayan 1 günlük iş 
bırakma eylemi başarı ile sürmektedir. Yetkililerin bugünkü basında yer alan demeçleri yıllardan beri haklı isteklerini sabırla 
ve bütün yolları deneyerek dile getiren mühendis ve mimarları aldatmayacaktır” der ve devam eder: 

Mühendis ve mimarların, örgütleri 
TMMOB’nin çağrısına uyarak insanca 
yaşama ve grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal hakları alma yolunda 
başlattıkları “1 günlük iş bırakma” 
uygulaması bütün Türkiye’de, pek 
çok işyerinde bugün sabahtan itibaren 
başlamıştır, sürmektedir.

Sayıları yüz bine varan Türkiye mühendis 
ve mimarlarının tek yasal yetkili 
kuruluşu olan TMMOB, üyelerinin 
sorunları ve çözüm yolu konusunda, 
uzun süredir ilgilileri uyarmakta fakat 
bu görüş önerileri sürekli olarak dikkate 
alınmamaktaydı.

Memurlara ve özellikle teknik personele 
yan ödemelerle büyük olanaklar(!) 
sağlandığı bugünkü gazetelerde, 
ilgililerin büyük boy demeçleri ile 
açıklandı. Yine bugünkü gazetelerde 
yüzde yüze varan zamlarda, teknik 
personel için bunun da yeterli olmadığı 
ancak Devletin olanaklarının bu kadar 
olduğundan dem vuruldu. Yine ilgililer 
“bu kadar zamma rağmen Mühendis 
ve Mimarların siyasal amaçlı eylemleri 
itibar etmeyeceklerini umduklarını.” 
açıkladılar.

Ancak bu büyük rakamların hangi 
ücretler üzerine ve kaç kişiye verildiğini 
açıklamaktan sürekli olarak kaçınanlar; 
yeni göreve başlayan ve çoğunluğu 

oluşturan Mühendis ve Mimarların 
bu son zamlarla ellerine geçecek olan 
6-7 bin lira ile nasıl yaşayacaklarını 
açıklamamaktadırlar.

Kamu kesiminde çalışan 70 bine yakın 
Mühendis ve Mimarın %1.8 ine birkaç 
bin lira fazla vererek, 70 bin kişiye 
yüksek bir zam yapıldığını söylemek 
gülünçtür.

Ayrıca bu günkü Yan Ödeme 
Kararnamesi çalışanların hiçbir kesimine 
hiçbir şey getirmemekte ve Teknik 
Elemanları, tüm çalışanları bölmeyi ve 
ortak mücadelelerini zayıflatmayı da 
hedeflemektedir. “Devletin olanakları 
yoktur” diyenler, yerli ve yabancı 
tekellere milyarlar aktaran, yabancı 
sözlü uzmanlara yüzbinlerce lira aylık 
veren, gelişmenin ve kalkınmanın 
denetim ve yönetimini yabancılara teslim 
edenler, kitlelerin haklı mücadelelerini 
engelleyemeyecek ve kitleleri 
yanıltamayacaktır.

Ama ne açıklanan rakamlar, ne de göz 
dağı vermeyi ve haklı bir eylemi zaafa 
uğratmayı amaçlayan beyanatlar ve 
siyaset yapılıyor demagojileri, yıllardan 
beri haklı istemlerini sabırla ve bütün 
yolları deneyerek dile getiren mühendis 
ve mimarları aldatamayacaktır.

Bugün tüm mühendis ve mimarlar, 

örgütleri TMMOB’nin öncülüğünde 
ve tüm diğer çalışanlar ve örgütlerinin 
desteğini alarak anayasal haklarını 
kullanmaktadırlar. TMMOB bu karar 
ve uygulayışı ile Kuruluş Yasasında 
kendisine yüklenmiş olan görevleri 
yerine getirdiği inancındadır. Ve 
üyelerinin bu kararı uygulamada 
gösterdikleri inanç ve kararlılık güven 
vericidir, hakların elde edilmesi 
mücadelesinin mutlaka başarıya 
ulaşacağının en açık kanıtıdır.

Bugünkü mücadelemizde bizlere 
omuz veren ve gücümüze güç katan 
tüm kuruluş ve üyelerine Mühendis 
ve Mimarlar adına teşekkür ediyoruz. 
Diğer çalışanlar ve örgütleriyle birlikte 
önümüzdeki günlerde daha güçlü 
ve yaygın bir mücadeleyi başarıya 
ulaştırıncaya dek sürdüreceğimize 
inandığımızı açıklamayı bir görev 
sayıyoruz.

Bugünkü eylemimiz, tüm baskılara 
karşı başarıya ulaşacak ve mücadelemiz 
güçlenerek sürecektir.

Emekçi halkımıza duyururuz.
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20.09.1979:

TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ve TMMOB’ye bağlı 18 Oda’nın yöneticileri bir basın toplantısı yaparak, TMMOB’nin 
çağrısıyla yapılan 1 günlük iş bırakma eyleminin başarıyla gerçekleştiğini açıklarlar ve değerlendirmelerde bulunurlar:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği tarafından yapılan çağrı uyarınca 
dün Türkiye düzeyinde gerçekleştirilen 
“Bir günlük iş bırakma eylemi” başarı ile 
sonuçlandı.

Çalışanların bir parçası olan; grevli-
toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip 
olmadığından ücretleri tek taraflı ve çok 
yetersiz düzeyde belirlenen; işsizliğe, 
geçim sıkıntısına mahkûm edilen; 
emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu 
için baskılara, kıyımlara, faşist saldırılara 
uğrayan mühendis ve mimarlar, 
örgütlerinin çağrısını büyük bir inanç 
ve tam bir kararlılık içinde işyerlerinde 
uyguladılar.

Gerek eylem öncesinde, gerekse eylem 
anında çok yönlü destekleri ile bizlere 
güç katan tüm demokrasi güçlerine, 
hemen başlarda teşekkür etmeyi önemli 
bir görev sayıyoruz.

19 Eylül eylemi her aşaması ile 
çalışanların ve örgütlerinin fiili 
birlikteliğini gerçekleştirmesi açısından 
son derece önemlidir, önümüzdeki 
günlerde çalışanların verecekleri ortak 
mücadeleler açısından olumludur, güven 
vericidir.

19 Eylül 1979 günü gerçekleştirilen 
iş bırakma eylemine mühendis ve 

mimarların %100’e yakın bir bölümü 
katılmıştır.

İlk gelen bilgilere göre 49 ilde 443 
işyerinde mühendis ve mimarların yanı 
sıra; işçi, teknik eleman, memur, sağlık 
görevlisi vb. çalışanlarında katılımı ile 
100 bini aşkın kamu çalışanı eyleme 
aktif olarak katılmışlardır. Teknik eğitim 
gören bazı öğrenciler de eylemimizi 
desteklemişlerdir.

Uyarı niteliğindeki bu eylem sırasında 
genellikle işyerlerinde yapılan ön 
toplantılar sonrasında işyerleri topluca 
terk edilmiştir. Bunun yanı sıra bazı 
işyerlerinde üretim durdurulmuş, 
formlar ve yürüyüşler düzenlenmiş, 
değişik eylem biçimleri sergilenmiştir.

Haklı isteklerimizi elde etmek için 
gerek içimizde gerekse diğer çalışanlar 
ve örgütleri ile birlikte sürdürdüğümüz 
mücadele bitmemiştir. Program uyarınca 
diğer kuruluşlarla ortak çalışmalarımızı 
daha güçlü bir biçimde sürdürecek, 
bölgesel eylemler ve çalışanlar 
kurultayını mutlaka gerçekleştireceğiz. 
Çalışanların ortak mücadeleleri sonunda 
tüm haklarını mutlaka alacaklarından 
kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Kendi siyasi tercihleri ile IMF’ye 
boyun eğenler, bunun sonuçlarından 

zarar görenlerin haklı çıkışlarını 
eylem öncesinde “siyasi amaçlı 
eylem” demagojileri ile zayıflatmaya 
çalışmışlardır. Oysa bu demagojileri 
yapanların, temel tüketim malları, ev 
kirası vb. fiyatları ile ilgilenmezken, 
çalışanların maaş ve ücretlerini 
kısıtlamalarının ardındaki siyasi-sınıfsal 
tavır çok açık olarak görülmektedir.

Eylem öncesindeki açıklamalarımızda 
belirttiğimiz gibi hiçbir baskı 
bizleri haklı mücadelemizden 
alıkoyamayacaktır. Yetkililerin son 
eylemde görülen kararlılık karşısında, 
bu konuda gereken dersi çıkaracaklarını 
umuyoruz.

Mühendis ve mimarlar, diğer çalışanlarla 
birlikte, bugün sahip olmadıkları 
demokratik direnme haklarını er 
geç alacaklar, giderek kendi yaşam 
koşullarının belirlenmesinde söz ve karar 
sahibi olacaklardır.

Emekçi halkımıza duyururuz.
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Konya Sanayi Sitesi Gezisi

Mersin Genç Harita 
Mühendisleri Toplantısı

Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret 
Odası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği, Harita Mühendisleri 
Odası Adana Şubesi, Şehir Plancıları 
Odası Adana Şubesi, KOSGEP, 
Marangoz ve Mobilyacılar Odası, Doğu 
Sanayi Sitesi Yapı Koop., TOSYÖV, 
Karaisalı Sanayici ve İşadamları 
Derneği Yöneticilerinden oluşan heyet 
Konya Organize Sanayi Bölgesinde 
incelemelerde bulundular. 

HKMO olarak heyetle birlikte Organize 
Sanayi Bölgesindeki plan uygulamalarını 

Mersin’de bulunan genç Harita 
Mühendisleri meslektaşlarımız ile 
21.07.2011 tarihinde bir toplantı 
yapılmıştır.
Mersin İl Temsilciliğimizce düzenlenen 
toplantıya Mersin İl Temsilciliğimiz 
Yürütme Kurulu üyeleri, Adana Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri ve genç 
mühendis meslektaşlarımız katılmıştır.

Akdeniz Belediyesi meclis salonunda 
yapılan toplantıda, HKMO Adana 
Şubemizce meslek alanlarımız ve 
meslek alanlarımızdaki gelişmeler, 
Harita ve Kadastro Odamız faaliyetleri, 
mesleki sorunlar olmak üzere 
bilgilendirme yapılmıştır. Toplantının 
birinci bölümünde genç mühendis 
meslektaşlarımıza tek tek söz verilerek 
görüşleri alınmıştır. Son bölüm karşılıklı 
soru cevap şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonrası meslektaşlarımız ile 
akşam yemeğinde buluşularak dostça 
vakit geçirilmiştir.

yerinde incelenmiştir. HKMO 
olarak Konya’da yaşanılan planlama 
ve uygulama süreçlerinin sağlıklı 
yürütüldüğü yerinde görülmüştür.

Özellikle Belediyenin planlama ve 
uygulama süreçlerinde vatandaşların 

mülkiyet hakkına saygılı davranması 
nedeniyle mülkiyet davalarının ülke 
geneline oranla az olduğu görülmüştür. 
Uygulamalarda yatırımcının önünü açan 
her türlü kolaylığı sağlamış olmasının 
Konya’nın gelişmesindeki pozitif etkileri 
heyetimizce takdir edilmiştir.

Gezi valilik ziyaretiyle başlamıştır. Kona 
Valisi Sayın Nezih Doğan, heyetimizi 
makamında kabul etmiştir. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Tahir Akyürek ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Konya 
hakkında bilgiler vermiştir.

Erdemli İlçe Temsilciliğimizce 
düzenlenen toplantı 28.07.2011 
tarihinde Erdemli Sanayi Odası toplantı 
salonunda yapılmıştır. Toplantıya 
Erdemli de kamu ve özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımız katılmıştır.

Toplantının ilk bölümünde; Serbest 
Harita Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetleri, LİHKAB’lar, son 

zamanda meslek alanlarımızda oluşan 
gelişmeler, imar uygulamaları konuları 
görüşülmüştür.

Toplantının ikinci bölümünde 
LİHKAB’lar ve Serbest Harita 
Mühendislerinin çalışma alanları 
tartışılmıştır. Şubemizce kamuoyunda 
LİHKAB sürecinin iyi işletilmediğinden 
bahsedilerek Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ile LİHKAB’lar arasında 
yaratılmaya çalışılan olumsuzluğun 
meslek ve meslektaşlarımıza verdiği 
zararlar anlatılmaya çalışılmıştır.

Toplantı soru cevap bölümüyle sona 
ermiştir.

Erdemli Temsilciliği 
Toplantısı

Yapı Denetim Çalıştayı

TMMO Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesince 23 Eylül 2011 tarihinde 
düzenlenen Yapı Denetim Çalıştayı’nda HKMO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çetin 
Odamızın görüşlerini aktarmıştır. 
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Basın Açıklaması

HKMO Adana Şubemiz Yönetim 
Kurulunca Adana Kadastro Müdürlüğü 
ziyaret edilmiştir. Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Seyhan ve Yüreğir mesleki 
denetim görevlilerimizin de katıldığı 
ziyarette Serbest Harita Kadastro 
Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri, 
Kadastro Müdürlüğü çalışmaları 
görüşülmüştür.

Kadastro Müdürü Sayın Mustafa Avcı; 
Meslektaşlarımız, Oda ve Kadastro 
Müdürlüğünün karşılıklı özveri ve 
mesleki etik kurallar çerçevesinde 
yapacağı çalışmaların meslek ve 
meslek alanlarımıza olan katkılarından 
bahsetmiştir. 

Adana Kadastro Müdürlüğü Ziyareti

Adana’daki planlama süreçlerini 
yakından takip eden HKMO Adana 
Şubemiz, İnşaat Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi ve Şehir Plancıları Odası 
Adana Şubesi Adana, Büyükşehir 
Belediyesinin yapmış olduğu Nazım 

1/25.000 ölçekli nazım imar planıyla 
ilgili değerlendirmeye geçmeden, 
genel anlamda imar düzenlemelerine 
ilişkin yaklaşımın ortaya konulması 
gerekmektedir. 

İmar düzenlemesi genel anlamda; 
yasayla yetkilendirilen kamu kurumları 
tarafından, kentsel arsa üretiminin 
gerçekleştirilmesi, sağlıksız ve kaçak 
yapılaşmanın önlenmesi, kent 
merkezlerinin insanın ihtiyacını 
gözeterek düzenlenmesi, yeşil alanları 
ve sosyal donatı alanlarıyla yaşanabilir 
kentler oluşturulması, kent içi ulaşıma 

Planlarının yapımı aşamasında 
gerekli çalışmaları yapmışlardır. Bu 
çalışmalar çerçevesinde; Belediye ile 
yapılan toplantılar, TMMOB’a bağlı 
Odalarımız kendi aralarında yapmış 
olduğu toplantılar, HKMO Adana 

bütüncül yaklaşılması, emredici plandan, 
tanımlayıcı plana geçilmesi gibi işlemleri 
kapsamaktadır.  İmar, kent-insan 
ilişkisini düzenler. 

Bu nedenle, kentli yurttaşlardan 
başlayarak kamu kurumları, yerel 
örgütlenmeler, sivil inisiyatifler, 
meslek odaları, üniversiteler vb.’ler  
imar sürecinin doğal bileşeni olarak 
görülmeli ve katılımcılığın alt yapısı 
hazırlanmalıdır. 
 
Kentlerimizin imar planları oluşturma 
tarihi, kentsel unsurların dahil 

Şubemizce Büyükşehir Belediyesi İmar 
Komisyonunda yapılan bilgilendirme 
çalışmaları, yerel televizyonlarda konu 
ile yapılan söyleşiler yapılmıştır. Ancak 
gelinen süreçte Büyükşehir Belediyesince 
önceki planlama ve uygulama anlayışına 
benzer bir yaklaşım gösterilmesi 
sonucunda; planlara yoğun itirazların 
olduğu görülmüştür. TMMOB’ye 
bağlı HKMO, İMO ve ŞPO tarafından 
Adana Büyükşehir Belediye Meclisince 
onaylanan planlar incelenmiştir. 
Yapılan inceleme sonucunda; yeni 
nazım planının çözüm getiremeyeceği 
anlaşılmıştır. Bu nedenle planlama 
süreçlerinin kamuoyu ile paylaşılması 
amacıyla 25 Ağustos 2011 günü bir 
basın açıklaması yapılmıştır.

edilmediği bir imar çalışmasının ihtiyacı 
karşılamaktan uzak kalacağı ve hayata 
geçirilmesinde ise zorlanılacağını 
göstermektedir.   

Bu nedenle, Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nin meslek odalarını imar 
planı tartışmasına dâhil etmesini olumlu 
bulduğumuzu belirtiyor, ancak aynı 
hassasiyetin sonuçlara, uygulamalara 
yansıması gerektiğine vurgu yapıyoruz. 
İmar planı hazırlanması noktasında 
sergilenen katılımcılık, sınırlı ve geçici 
olmamalı, yönetsel sürecin odak 
noktasına oturmalıdır.  

TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Adana Şubeleri’nin Adana Büyükşehir Belediyesinin Yapmış Olduğu 1/25.000 Ölçekli İmar Planına İtirazlarımızı İçeren Ortak 

Basın Açıklaması 
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2008 yılında onaylanan Adana Nazım 
İmar Planın, iki yılı aşkın süre içinde 
yapılan itirazlar ve mahkemelerin iptal 
kararları doğrultusunda işlevsiz kalması 
sonucunda Adana Büyükşehir Belediyesi 
1/25.0000 Ölçekli planı yeniden 
hazırlama noktasına gelmiştir. 

Bizler Şehir Plancıları Odası ve 
Harita Mühendisleri Odası ile İnşaat 
Mühendisleri Odası Adana Şubeleri 
olarak D-400 karayolunun kuzeyindeki 
26.000 hektar sahayı kapsayan planlama 
alanına ilişkin görüşlerimizi oluşturarak 
Adana Büyükşehir Belediyesine Eylül 
2010 tarihinde sunmuştuk.

Bizler kentimizde yapılacak çalışmalara 
destek olarak kamu kaynaklarının israfını 
önlemek ve imar problemlerini asgariye 
indirerek kenti geleceğe taşıyacağını 
düşündüğümüz görüşlerimizi 
özetlemiştik: Bunlar

1) Planlamada öncelikle şahısların 
kurumlara, kurumların da 
birbirlerine açmış olduğu davaların 
içerikleri ile bu davalardan çıkan 
kararlara dikkat edilmelidir.

2) Planlamada yapılaşma yoğunluğu 
sonradan değiştirilen alanlarda 
mümkün olduğunca önceden 
verilen imar koşullarının yeniden 
sağlanmasına çalışılmalıdır. Bu 
tutum itirazları büyük ölçüde 
azaltacaktır.(Sarıçam-Çukurova)

3) Mevcut kent merkezinin halen 
tekil ve Büyüksaat-Küçüksaat 
aksında yetersiz büyüklükte kaldığı 
bilinmektedir. Ayrıca planlama 
çalışmalarında temel olarak yeni 
oluşturulan ilçelere bazı idari 
yapılanmalar için alan ayrılması 
da bilinen bir yasal gerekliliktir. 

Dolayısıyla her iki ilçe için de iptal 
edilen planlarda hiç düşünülmemiş 
olan idari ve ayrıca gereksinim 
duyulan yeni ticari bölgeleri 
de içine alacak büyüklükte en 
az iki adet Alt Merkez Alanı 
düzenlenmelidir. 

4) Ayrıca, kentin ihtiyacı olan fakat 
kentte oldukça dağınık yerleşmiş 
olan tekstil, oto ve makine yedek 
parça, finans merkezi, v.b gibi 
sektörlerin de toparlanabilmesi 
için işlevsel sitelerin kurulmasına 
yönelik genel bir düzenleme 
yapılmalıdır. 

5) Yukarıdaki 4.ve 5. Maddelerin 
akılcı çözümleri dolaylı olarak 
mevcut ulaşım ağı ile kent 
merkezini de hayli rahatlatacaktır. 
Ancak mutlaka Adana Kent İçi 
Ulaşım Master Planı çalışması 
hazırlanmalıdır.

6) Genel bir yaklaşım olarak ta 
planlanacak bölümler için ayrıca 
Kat Yüksekliği Rejim Haritası 
hazırlanmalıdır. Adana kentindeki 
planlamalar için yeni olan bu 
kavramda; güneşin yazlık - kışlık 
ışık eğrisi, tercih edilen rüzgâr 
yönleri ve doğal hava koridorları 
gibi meteorolojik, uçuş konisi 
gibi yapay eşikler ile jeolojik/
depremsel kısıtlamaların yanı sıra 
sel baskınlarının üst kot sınırı gibi 
doğal eşiklerin yönlendirmeleri 
esas alınmaktadır. 
Bu değerlendirmelerin ışığı altında 
çok katlı yapıların nerelerde ve 
nasıl yer alacağı, hangi yollarda 
hangi bina yüksekliklerinin geçerli 
olacağı, binaların açıklıkları ve 
doluluk oranları v.b.gibi temel 
konular ilgili meslek odalarının 
da katılacağı komisyonlarca 
belirlenmelidir.

7) Büyükşehir Belediye Meclisince 
vatandaşın tapulu arazileri üzerine 
ilan edilen Fuar Alanı ve 75.Yıl 
Ormanı alanlarında yaklaşık 13 
yıldır mağdur edilen vatandaşların 
mülkiyet sorunu süratle 
çözülmelidir.

8) Çöp Alanı gibi kentsel kullanımlar, 
diğer planlama alanlarından daha 
farklı içsel sorunlar ile çevresel 
etkilere sahip oldukları göz önüne 
alınarak ayrıca ve özel olarak 
detaylı planlanmalıdır.     

9)  Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahası planlı kent alanı 
içerisinden kaldırılarak Seyhan 
barajı ile Çatalan Barajı arasında 
uygun bir bölgeye kaydırılmalıdır

10) Üniversite alanı mutlaka 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planına 
kavuşturulmalıdır. Plan sonrası 
yapılacak olan 1/000 ölçekli 
İmar Plan Uygulaması sonucu 
Üniversite sahasında var olan 
mülkiyet sorunu çözülmelidir.

11) Seyhan İlçesinin batısında yer alan 
Real AVM ve yakın çevresinin 
verimli tarım alanı olduğu 
bilinmektedir. Henüz tamamı 
yapılaşmadığı için Toprak Koruma 
Kurulu görüşü doğrultusunda 
tarımsal üretimi kısıtlamayan 
aksine teşvik edici yeni bir imar 
planı çalışması yapılmalıdır.

12) Tüm planlama ve uygulama 
çalışmalarının “Coğrafi Bilgi 
Sistemine (CBS)” Aktarılarak, 
sonraki süreçlerin CBS’nin kent 
ölçeğindeki uygulaması olan 
“Kent Bilgi Sisteminde (KBS)” 
değerlendirilmelidir.

13) Planlama çalışmalarında Ekolojik 
Planlama mantığı gözetilmeli ve 
hazırlanacak planların D-400 
Devlet Karayolunun güneyindeki 
sahaları nasıl etkileneceği de 
birlikte değerlendirmelidir.

14) Öncelikle plan yapım sürecinin 
hızlanması, yapım süresinin 
kısaltılabilmesi ve gereken detaylı 
çalışmaların yapılabilmesi içinde 
planları düzenlenecek alanlar 
uygun bölümlere ayrılmalıdır. 

Kamuoyunun bilgilerinize saygı ile 
sunarız. 
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Kırıkkale İl Temsilciliği İle Kırıkkale Kadastro Müdürü Ziyaret Edildi

Düzce’de Düzce Temsilciliğimizle Birlikte Kamu ve Özel Sektörde Çalışan 
Meslektaşlarımızın Katılımı İle Mesleki Sorunların Tartışıldığı Bir Toplantı 
Düzenlendi

Kırıkkale Kadastro Müdürü olarak 
atanan meslektaşımız ve şubemiz üyesi 
Fikret Şanlı, Şube Başkanımız Nihat 
Erdoğan, Şube II. Başkanı Ergün 
Gökten, Kırıkkale Temsilci Yardımcısı 
ve Mesleki Denetim Görevlisi Murat 
Berk ve Kırıkkale’de serbest çalışan 
meslektaşlarımız tarafından 29.07.2011 
tarihinde makamında ziyaret edildi.

Şube Başkanı Nihat Erdoğan tarafından 
serbest çalışan meslektaşlarımızın 
sorunları dile getirilerek sorunların 
çözümüne yönelik karşılıklı görüş alış 
verişinde bulunuldu.

Son derece yararlı geçen ziyarette, 
başta Kadastro Müdürü Sayın Fikret 
Şanlı olmak üzere, Kırıkkale Kadastro 

Müdürlüğüne göstermiş oldukları 
konukseverlikleri için teşekkür ederiz.

Şubemizce 28 Mayıs 2011 tarihinde 
Düzce ilimizde; Düzce Temsilciliğimizle 
birlikte kamu ve özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımızın katılımı ile, mesleki 
sorunların tartışıldığı bir toplantı 
düzenlenmiştir.

Toplantıya Şube Yönetim Kurulumuzu 
temsilen Şube Başkanı Nihat Erdoğan, 
Şube II. Başkanı Ergün Gökten ve 
Şube Saymanı İskender Kabaoğlu 
katılmışlardır.

Şube Başkanı Nihat Erdoğan, toplantıya 
katılan üyelerimize şubemizin faaliyetleri 
ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
vermiş ve gelen soruları cevaplamıştır.

Düzce İl Temsilci Yardımcımız 
Abdullah Yürekli ise gerek kamuda 
ve gerekse özel sektörde görev yapan 
üyelerimizin sorunlarını dile getirerek, 
sorunları çözümü noktasında odamızın 
ve şubemizin gerekli hassasiyeti 
göstermelerini ifade etmişlerdir.

Toplantıya katılan üyelerimiz 
tarafından aşağıda belirtilen konular dile 
getirilmiştir.

Üyelerimizin mesleki sorunları ile ilgili 
daha etkin çözüm yollarının uygulamaya 
konulması ve sorunların çözümünün 
takip edilmesi,

Kamulaştırma bilirkişiliği konusunda, 
meslektaşlarımızın sorunlarının 

çözümü noktasında gerekli çalışmaların 
yürütülmesi,

Güzel ve nezih bir ortamda üyelerimizi 
bir araya getiren ve son derece yararlı 
geçen toplantıdan dolayı Düzce İl 
Temsilci Yardımcımız Sayın Abdullah 
Yürekli’ye ve yemeğe katılan tüm 
üyelerimize Yönetim Kurulu adına 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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4 Haziran 2011 günü Şubemize bağlı il, 
ilçe temsilci ve temsilci yardımcılarımızın 
katıldıkları bir toplantı düzenlendi.

Bu toplantı, Finike temsilcimiz 
Ahmet Göktürk’ün Kaş Temsilciliğine 
atanmasından ve Yakup Korkmaz’ın 
Finike Temsilciliğine getirilmesinden 

sonraki ilk toplantı olarak gerçekleşti. 
Temsilcilerimiz kendi bölgelerinde 
uygulanan Teknik Uygulama 
Sorumluluğu, vaziyet planları bağımsız 
bölüm planları hakkında görüşlerini 
dile getirdiler.   Mesleki denetime esas 
ücret hesaplamaları,  yöresel katsayılar, 
mesleki denetim yöntemleri konularında 
standardın sağlanması için görüş alış 
verişinde bulundular.

Bölgelerindeki uygulamalar ve serbest 
çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını 

da aktaran temsilcilerimiz ile karşılaşılan 
sorunların çözümü noktasında iş 
birliğinin devamı kararı alındı.  

Antalya Şubemizde 
Temsilcilerimizle Toplantı 
Yapıldı

Alanya İlçesinde 
Meslektaşlarımızla 
Toplantı Düzenlendi
Antalya’nın en büyük İlçesi olan 
Alanya da meslektaşlarımızla bir araya 
gelindi. 12 Ağustos 2011 günü yapılan 
toplantıya o bölgede faaliyet gösteren 
özellikle serbest çalışan meslektaşlarımız 
ilgi gösterdi.
 
Mesleğimiz açısından önem taşıyan 
konular üzerinde bilgi paylaşımında 

bulunuldu. Bunların başında yer alan 
Tapu Planları Tüzüğü gereği Vaziyet 
Planları, Bağımsız Bölüm Planları 
hakkında görüşler ortaya kondu. 
Özellikle Alanya Belediyesi Belediye 

Başkan Yardımcısı meslektaşımız 
Abdullah Akbaş konunun takipçisi 
olacağını dile getirdi.

Aynı günün akşamı Yönetim Kurulumuz 
Alanyalı meslektaşlarımız için akşam 
yemeği düzenledi. Kaynaşmanın 
sağlandığı bu akşam yemeğinde 
meslektaşlarımız, belli aralıklarla bir 
araya gelinmenin sorunların çözümünde 
ve mesleğimizin gelişiminde önemli 
olduğunu dile getirdiler.

Uzaktan Algılamanın Temelleri ve Uydu Görüntüleri  
Kullanılarak Mekansal Veri Üretimi Eğitimi Düzenlendi

HKMO Sürekli Bilimsel Teknik 
Komisyonlarından olan Fotogrametri 
ve Uzaktan Algılama Komisyonu 
öncülüğünde HKMO Antalya 
Şubemizin düzenlediği eğitim,  30-31 
Temmuz 2011 tarihinde iki tam gün 
olarak Şubemiz Meslek İçi Eğitim 
Salonunda yapıldı.   

Meslektaşlarımız ve diğer meslek 
gruplarının da ilgi gösterdiği 
eğitimde, ilk gün uzaktan algılamanın 
gelişimi, kullanım alanları, uydu, 
uydu görüntüleri, uzaktan algılama 
sistemleri, verinin mekânsal olarak nasıl 
üretilebileceği, nasıl kullanılabileceği gibi 
konularda kapsamlı bilgi verildi. 

Uydu görüntülerinin işlenmesi ve analizi 
için kullanılan yazılımlar hakkında 
bilgilendirme ve ardından bir yazılım ile 
örnek alınan uydu görüntüleri üzerinde 
uygulama yapıldı. 

Eğitim programımızın ikinci gününde 
mikrodalga algılaması, mikrodalga 
algılayıcı sistemleri, radar görüntüleri, 

geometrisi, radar ışınlarının nesne 
ile etkileşimi, görüntüye etkisi, 
uygulama alanları, haritacılık dışında 
kullanım alanlarından örnekler ele 
alındı. Aynı gün yazılım üzerinde 
yapılan uygulamalara devam edilerek 
programımız tamamlandı.

HKMO Antalya Şubemizin düzenlediği 
“Uzaktan Algılamanın Temelleri ve 
Uydu Görüntüleri Kullanılarak Veri 
Üretimi” eğitim programı sertifikaları 
katılımcılara Prof. Dr. Dursun Zafer 
Şeker tarafından verildi. 

Katkılarından dolayı başta 
eğitmenlerimiz Sayın Prof. Dr. Dursun 
Zafer Şeker, Sayın Yrd. Doç. Dr. Şinasi 
Kaya, Sayın Yrd. Doç. Dr. Füsun 
Balık Şanlı ve Sayın Yük. Müh. Uğur 
Algancı olmak üzere tüm katılımcılara 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Üyelerimizle Pazar Kahvaltısı Yapıldı
Yaz ayının etkisini yeni yeni göstermeye 
başladığı, açık mekanları kapalı 
mekanlara tercih ettiğimiz günlerin gelişi 
ile birlikte, Antalya’mızın Lara sahilinde 
bulunan Denizimpark Restaurant’ta 26 
Haziran 2011 günü bir sosyal etkinlik 
düzenleyerek üyelerimizle bir Pazar 
kahvaltısında biraraya geldik. Antalya 
merkez, Serik ve Manavgat ilçelerinden 

gelen arkadaşlarımız ve aileleriyle birlikte 
keyifli zaman geçirdiğimiz ortamda; 
birbirini tanımayan üyelerimizin 
tanıştığı, arkadaşlıkların pekiştiği, 
mesleki paylaşımların da yer aldığı güzel 
bir sabah geçirme fırsatı yakaladık. 
Yeni etkinliklerde tekrar görüşebilmek 
dileğiyle ayrıldık mekandan...

Tüm Türkiye de Olduğu Gibi 19 Eylül 2011 Günü TMMOB Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü Antalya’da da Kutlandı

Kışlahan önünde yapılan basın 
açıklamasıyla, geçmişten günümüze 
her alanda gelinen süreç üzerinde 
duruldu. Özelleştirme ve piyasalaştırma 
süreçleri son otuz yılda uygulanarak 

devlet, planlama, kontrol, düzenleme 
kavramlarına karşı savaş açmış ve 
piyasacı dönemin alt yapısını hazırladığı, 
Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarından 
biri olan Hizmet Ticareti Genel 

Anlaşması (GATS) ile mühendislik 
hizmetleri dahil enerjiden suya, sağlıktan 
eğitime sosyal güvenlikten ulaşıma 
tüm toplumsal hizmetlerin uluslar arası 
ticarete açıldığı vurgulandı. 

Bu dönemde de kamu idari yapısı, 
personel rejimi ve emek süreçleri 
neoliberal politikalar temelinde yeniden 
düzenlenerek değiştiği ortaya kondu.

Bizler de Örgütümüz TMMOB’ye 
yapılan tüm baskılara, alelacele ve ardı 
ardına yayınlanan kanun hükmünde 
kararnamelere rağmen dayanışma 
içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz…

10 Eylül 2011 günü Manavgat 
Oymapınar baraj gölü etkinliğimiz, 
Antalya Şubemiz’de toplanarak başladı. 
Otobüs yolculuğunun ardından 

Manavgat ta sabah kahvaltısı yapılarak 
tekne ile Oymapınar baraj gölüne 
açıldık.   Yeşil ve mavinin birleştiği, 
Ege kıyılarını andıran yapısıyla, 
karşımıza çıkan adacıklarıyla baraj gölü 
gezintisi bizler için dinlendirici bir 
etkinlik oldu. Katılan meslektaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Manavgat Baraj Gölü 
Tekne Turu Etkinliği 
Yapıldı

Şubemiz Yönetim Kurulunun 
meslektaşlarımızın ziyaret edilmesi 
ve mesleki konuların görüşülmesi 
kapsamında 12 Ağustos 2011 günü Serik 
İlçesinde bir toplantı düzenlendi. 

Antalya’nın doğu ilçelerinden olan 
Serik’te Serbest çalışan arkadaşlarımızın 

katıldığı toplantıda Belediyeler ve diğer 
kurumlarda meslekle ilgili uygulamalar, 
sorunlar hakkında karşılıklı bilgi 
aktarımında bulunuldu. Özellikle 
Teknik Uygulama Sorumluluğu ve Tapu 
Planları Tüzüğü konularında yapılması 
gerekenler üzerinde duruldu.

Serik İlçesinde Meslektaşlarımızla Toplantı Düzenlendi
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HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, 
Bursa fayı olarak adlandırılan yeni bir 
fay belirlendiğini belirterek  “Önemli 
sanayi tesislerinin de bu bölgede olması 
nedeniyle özellikle Gemlik’teki Azot 
fabrikası, Ovaakça’daki doğalgaz çevirim 
santrali olası bir depremde büyük çevre 
felaketlerine neden olabilir. Japonya 
unutulmamalı, gerekiyorsa bu tesisler 
kapatılmalı” dedi.

Ay, Türkiye’nin ve Bursa’nın 100/150 

Nisan 2011’de çalışmalarına başlanılan 
Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nda, bugüne 
kadar yapılan çalışmalar ve bundan 
sonra planlanan faaliyetlerin gündeme 
getirildiği toplantıya, Mimarlar Odası 
Bursa Şube Başkanı Nizamettin Kaya, 
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Başkanı Necati Şahin, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Başkanı Ufuk Ay, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Bursa 
Şube 2. Başkanı Hakan Bebek, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Sekreteri Ahmet Ergin Muşlu, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Saymanı Faruk Çolak,  Şehir 
Plancıları Odası Bursa Şubesi üyeleri 
ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar ve 
İl Özel İdaresi’nin ilgili birimlerinin 
yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında söz alan Mimarlar 
Odası Bursa Şube Başkanı Nizamettin 
Kaya, Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel 
İdaresi’nin 1/100.000 ölçekli planda 
akademik odalarla birlikte hareket etmek 
istemelerini son derece memnuniyetle 

karşıladıklarını belirten Kaya, “Bu 
anlayışın kenti ilgilendiren tüm 
konularda devam etmesini ve katılımcılık 
ruhunun kamu kurumları ile akademik 
odalar arasında devamlılık göstermesini 
arzu ediyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar 
da, Bursa’nın planlamasında aktif rol 
oynayabilecek herkesi başta akademik 
odalar olmak üzere oluşturulan 

çalışma gruplarının içerisinde görmek 
istediklerini vurguladı. Vardar, “Bu 
projeye katkı koyabilecek herkesten 
faydalanmak niyetindeyiz. Bursa’nın 
bundan sonrasının planlandığı daha 
sağlıklı, yaşanılabilir bir kent olması için 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve İl 
Özel İdaresi yetkilileri tarafından bugüne 
dek yürütülen çalışmaların barkovizyon 
gösterimi de yapıldı.

yıllık tarihi geçmişi, deprem periyodları 
incelendiğinde, her an depremlerle 
iç içe olunduğunun rahatlıkla 
görülebileceğini ve bu bilinçte gerekli 
planlama ve yapılaşmanın sağlanması 
gerektiğini vurguladı. Bursa’da olası bir 
depremde kaçak yapılaşmanın yoğun 
olduğu bölgelerde yıkım ve hasarın 
daha fazla olacığına işaret eden Ay, 
“planlı olmayan, meslek gruplarından 
yararlanılmadan üretilen yapıların 
bulunduğu bölgelerde yardım daha geç 

ulaşacak, can ve mal kaybıda artacaktır” 
dedi.

Ay, Gemlik Azot Fabrikası ve doğalgaz 
tesisleriyle ilgili olarak da, Japonya’daki 
deprem ve sonuçlarını örnek göstererek, 
“Benzer bir felaketin yaşanmaması için 
bu tesislerin şimdiden güçlendirilmesi, 
depreme dayanıklı hale getirilmesi 
gerekmektedir. Gerekiyorsa bu tesisler 
kapatılmalıdır” dedi.

17 Ağustos 1999 Depremi Yıldönümü’nde BAOB Binasında Line TV Tarafından Hazırlanan Programda 
Konuşan Şube Başkanımız Ufuk Ay “Bursa Fayı Olarak Adlandırılan Yeni Bir Fay Belirlendi!” Dedi

Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 16 Eylül 2011 Tarihinde Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi’nde Düzenlenen Toplantıda Masaya Yatırıldı
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Harita Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Bursa Şubesi Başkanı Ufuk 
Ay ve oda üyesi olan Gayrimenkul 
Değerleme uzmanları Okan Özkan ile 
Dinçer Beken 05 Eylül 2011 tarihinde 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i 
ziyaret ettiler.  TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) 
Bursa Şubesi Başkanı Ufuk Ay ve oda 
üyesi olan Gayrimenkul Değerleme 
uzmanları Okan Özkan ile Dinçer 
Beken, Nilüfer Belediyesi’nin sunmuş 
olduğu arşiv imkânlarının iş süreçlerini 
kolaylaştırdığını ve daha nitelikli hizmet 
sunmalarına imkan tanıdığını kaydettiler. 

Başkan Ay, Harita ve Kadastro 
mühendislerince inşaatlardaki TUS 
kapsamında yüklenilen HUS projelerinde 
üyelerinin hazırlamış olduğu projelerde 

Nilüfer Belediyesince Oda denetiminin 
geçmişte aranmaması nedeniyle üyeleri 
arasında haksız rekabet ve önemli 
fiyat kırımları olduğunu, bunu  Sayın 
Bozbey’e iki yıl önce ilettiklerini ve o 
zaman problemin çözüldüğünü belirterek 
Başkanın, Odalara ve mühendislere karşı 
yaklaşımından dolayı teşekkür etti.  

Ancak 2009 yılı içerisinde yayınlanarak 
yürürlüğe giren Tapu Planları Tüzüğü 
gereği kat mülkiyetine geçilebilmesi 
için gerekli olan yapı kullanma belgesi 
alınması sırasında harita kadastro 
mühendislerince hazırlanan Vaziyet 
Planları- Bağımsız Bölüm Planları ve 
Röperli Krokilerde yine Oda mesleki 
denetiminin aranması gerektiğini 
belirterek bu konuda da Başkan Bozbey’e 
taleplerini iletti. 

Ayrıca serbest çalışan harita ve kadastro 
mühendislerince hazırlanan parsellerin 
ayırma ve birleştirme işlemlerinde 
Nilüfer Belediyesi’nce parsel başına 
alınan ancak diğer belediyelerde olmayan 
ifraz harçlarının yüksek olduğu gerekçesi 
ile  iş sahiplerince meslektaşlara iletilen 
yakınmaları Belediye Başkanı Bozbey’e 
bildirdi. 

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey  Ziyaret Edildi

İl Başkanlığı seçimini kazanan Gürhan 
Akdoğan, İl Başkan Yardımcıları ile 
birlikte 05.09.2011 tarihinde odamızı 
ziyaret etti. Daha önceki dönemde 
Makine Mühendisleri Odası Başkanlığı 
da yapan Sayın Akdoğan odamızı 
ziyaretini nezaket ziyaretinin ötesine 
taşımak niyetinde olduğunu ifade etti. 

Yeniden yapılandırmakta olduğu il 
politikalarında, analitik düşünce ve 
bilimsel yaklaşımlardan da istifade 
edebilmek üzere akademik Odaların 
desteğini hisseden Akdoğan, özellikle 
kentsel problemlerde, imar sorunlarında, 
değere yönelik meselelerde Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
katkısını istedi.

Şube başkanımız Ufuk Ay da gerek 
mahalli, gerek ulusal düzeyde 
politikaların düzenlenmesinde akademik 
odaların öneminden bahsederek,  genel 
seçim döneminde Odamızı ziyaret 
eden milletvekili adaylarına da ifade 

edildiği gibi ülkemiz gerçeklerine 
yeterince hizmet etmeyen İmar Kanunu 
yetersizliği, Tapu Planları Tüzüğü gibi 
ulusal düzeydeki sorunlar ile birlikte, 
şuyulandırma, kentsel dönüşüm gibi 
mahalli sorunlar hakkında hazırlanan 
broşürleri il yönetimine takdim etti. 

Toplantı esnasında ayrıca gerek ilçe, 
gerek Büyükşehir, gerekse İl Genel 
Meclislerinde bulunan Cumhuriyet Halk 
Partili üyelerin belli aralıklarla akademik 
odalara brifingler vermesi, akademik 
odaların bu brifingler doğrultusunda 
üyeleri bilgilendirilmesi noktasında 
işbirliği yapılması öngörüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi Şubemizi Ziyaret Etti

Yapı Denetim Çalıştayı Yapıldı

TMMOB Bursa İKK tarafından BAOB  
Yerleşkesinde düzenlenen Yapı Denetim 
Çalıştayı  09 Eylül 2011 tarihinde 
yapıldı.

BAOB ortak salonu’nda düzenlenen 
Çalıştay’a Harita ve Kadastro  

Mühendisleri  Odası  Bursa Şubesi  
Yönetim Kurulu adına Şube  Sekreteri  
Ahmet Ergin Muşlu, TMMOB’a bağlı 
diğer Odaların üyeleri, sektör temsilcileri 
ve konuklar  katıldı.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Bursa Şubemiz tarafından 
Çanakkale İl Temsilciliğimizde 
düzenlenen “İmar Uygulamaları 
Tapu Planları Tüzüğü, Vaziyet Planı, 
Bağımsız Bölüm Planı, Harita Uygulama 
Sorumluluğu” konulu panel 3 Haziran 
2011 tarihinde Çanakkale Sanayi ve 
Ticaret Odası toplantı salonunda yapıldı. 

Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası 
toplantı salonunda düzenlenen Panel’e; 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Başmüfettişi Hüseyin Koçak,  Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi IX. Dönem 2. Başkanı Necmettin 
Kırtaş ve Osmangazi Kadastro 
Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Nezih 
Gülesanlar konuşmacı olarak katıldı. 

Panel’e HKMO Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Tapu ve Kadastro 
Müdürleri ile Belediye yetkilileri ve 
üyelerimiz katılım sağladı.

Panelde; Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Başmüfettişi Hüseyin 
Koçak; İmar Uygulamaları hakkındaki 
sunumu ile Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi IX. 
Dönem 2. Başkanı Necmettin Kırtaş; 
Tapu Planları Tüzüğü ve bu tüzük 
gereği hazırlanan Vaziyet Planları ve 
Bağımsız Bölüm Planlarının uygulama 
yöntemleri HUS projeleri ile bütünlüğü 
ve HUS projelerinin yasal dayanakları 
hakkındaki sunumu ile Osmangazi 
Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi 
Nezih Gülesanlar; Tapu Planları Tüzüğü 
ve bu tüzük gereği hazırlanan Vaziyet 
Planları ve bağımsız Bölüm Planlarının 
yasal tanımları Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü ilgili birimlerindeki 
uygulamaları hakkındaki sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Çanakkale İl Temsilciliği’nde “İmar Uygulamaları Tapu Planları Tüzüğü, Vaziyet Planı, 
Bağımsız Bölüm Planı, Harita Uygulama Sorumluluğu” Konulu Panel Yapıldı 
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Diyarbakır Şubemizden ayrılarak Bölge 
Temsilciliği olan Van İl Temsilciliği 
ilk etkinliğini  16.07.2011 tarihinde 
III. Başkanlar Kurulu toplantısına 
ev sahipliği yaparak gerçekleştirdi. 
Şubemiz adına Şube Sekreteri Can Deniz 
Akdemir ve Şube II.Başkanı Hüseyin 
Kırşan katıldı. Toplantının gündemi; 
Büro Tescil Yönetmeliği ve LİHKAB 
Tescil Yönergesi kapsamında  Olağanüstü 
Genel Kurul hazırlık çalışmaları, 
TMMOB Yasası, 634 Sayılı KHK ile 
kurulan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”  

HKMO İzmir Şubesi yürütücülüğünde 
sürekli eğitim etkinliği çerçevesinde 
her yıl düzenlenen Yaz Eğitim 
Kampının onuncusu  17-25 
Ağustos 2011 tarihlerinde Dikili/
İzmir’de gerçekleştirildi. Yaz Eğitim 
kampının ana teması özgürlükler 
olarak belirlenmişti. Katılımcıların 

çoğunluğu öğrencilerden oluşmaktaydı.
Öğrencilerin dışında; akademisyen, 
hukukçu, sanatçı, yazar, politikacı ve 
TMMOB’ye bağlı meslek odalarının 
yöneticileri katıldılar.Şubemizi temsilen 
Şube Sekreteri Can Deniz Akdemir ve 
Şube Saymanı Mehmet Gül katılım 
sağladı.Özgürlükler kampında hararetli 

tartışmaların sürdürüldüğü verimli 
oturumlar gerçekleşti.Spor,sanat ve 
benzeri konularda çok çeşitli etkinlikler 
yapıldı.Mesleğimiz ve genç meslektaş 
adaylarımız için çok büyük önem arz 
eden kampın hazırlık  çalışmalarında ve 
gerçekleşmesinde  emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.

ve bu bakanlığa bağlı genel müdürlükler, 
diğer kamu  kurum ve kuruluşları 
ile ilgili mevzuat çalışmaları ve genel 
değerlendirmeler olarak belirlenmişti.
Şubemiz adına katılan Şube Sekreteri 

Can Deniz Akdemir Diyarbakır 
özelinde ve bölgede Şubemizin ve 
TMMOB bileşenlerinin 634 sayılı 
kanun hükmündeki kararname hakkında 
yaptığı çalışmalar ve yerel yönetimleri 
bilgilendirme çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Konu hakkında şubemizin 
görüşlerini dile getirdi. 

Danışma kurulu toplantısına ev sahipliği 
yapan Van Bölge Temsilciliğimize 
teşekkür eder yöneticilere yeni 
görevlerinde başarılar dileriz.

HKMO 42. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı  Van’da Yapıldı

10. Yaz Eğitim Kampına Katıldık

Mezopotamya Sosyal Forumu Diyarbakır’da Gerçekleşti

Mezopotamya Sosyal Forumu, 21 
Eylül 2011 Çarşamba günü saat 17.30 
da Diyarbakır Büyükşehir belediyesi 
Sümerpark kampüsü Anfi tiyatroda açılış 
konuşmaları ve konserlerle başladı ve 25 
Eylül 2011 Pazar günü sona erdi. 

Mezopotamya Sosyal Forumu’nun 
organize ettiği forumlara Arjantin, 
Ekvator, Brezilya, İtalya, Almanya, 
Rusya, Mısır, Tunus, Lübnan, Filistin, 
Yemen, Irak, İran, Suriye, Türkiye, 
Ermenistan, Fransa, Kamerun ve Nijer 

gibi ülkelerden ve Irak Federal Kürdistan 
Bölgesi’nden çok sayıda kişi katıldı.

Forumda, alternatif yaşam 
arayışlarından, Ortadoğu’da halkların 
başkaldırısı ve mücadele yöntemlerinden, 
kadın özgürlük mücadelelerine kadar çok 
sayıda oturum gerçekleştirildi.`İnsanlık 
için, kapitalizme ve sömürüye karşı, 
özgürlük kazanacak` sloganıyla 
Diyarbakır‘da bu yıl ikincisi düzenlenen 
forumda Kültür-İnançlar Çadırı, Gençlik 
Çadırı, Ekoloji Çadırı, Dil Çadırı  

isimli 4 çadır kuruldu. Çadırlar dışında 
5 adet salon, Sinema Salonu,  Anfi 
tiyatro, Kafeterya ve Sanat galerisi forum 
kapsamındaki etkinlikler için kullanıldı. 

Mezopotamya Sosyal Forumunda 
TMMOB`a bağlı Odaların temsilcileri 
de mühendislikle iç içe olan bazı konular 
hakkında sunumlar gerçekleştirerek 
forumlarda yer aldılar. 

Forumda Şubemiz adına görev alan Şube 
Başkanı Yusuf Bilen “Ortadoğu’da Sulama 
Politikaları, Arazi Kullanımı ve Alternatif 
Yaklaşımlar”  konulu forumda konuşmacı 
olarak katılmış ve sunum yapmıştır.

TMMOB 41. Olağanüstü Genel Kurulu 
tarafından 19 Eylül gününün “TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü” ilân edilmesiyle ilgili olarak EMO 
Diyarbakır Şubesinde TMMOB Diyarbakır Oda 
bileşenlerinin katılımıyla bir basın açıklaması 
yapıldı. Açıklamada, 19 Eylül’ün tarihsel anlamıyla 

herkesin huzurunda, ortak kurtuluşumuzun 
yegâne güzergâhı olan bu sokaklardan ve 
Türkiye’nin her yerinden güçlü bir şekilde 
haykırıyoruz: “Bilimin ve tekniğin aydınlattığı 
yolumuzda kararlılıkla, yılmadan ve usanmadan 
mücadele ederek örgütümüzü ve mesleğimizi 
savunacağız.” sloganıyla dayanışma günü kutlandı. 

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü Nedeniyle Basın Açıklaması Yapıldı
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Şubemizin her yıl meslektaşlarımızın 
yoğun ilgisiyle paylaşım ve dayanışma 
ekseninde gerçekleştirmekte olduğu 
Geleneksel Yemeğimizin 28.si 4 Haziran 
2011 tarihinde gerçekleştirildi.

Önceki yıllardan farklı olarak, bu yıl 
bir teknede gerçekleştirdiğimiz ve 
birlikteliğimizi İstanbul Boğazı’nın 
eşsiz güzellikleriyle buluşturduğumuz 
28. Geleneksel Yemeğimize, aralarında 
Oda Genel Merkez ve Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimizin, İTÜ ve YTÜ 
Bölüm Başkanlarının ve Bölüm Öğrenci 
Temsilcilerimizin yanı sıra mesleğimize 
ve örgütlülüğümüze önemli katkılarda 
bulunan yaklaşık 400 meslektaşımız 
katılım sağladı.

Geleneksel Yemeğimizin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Şube 
Yönetim Kurulu Başkanımız sayın 
M. Tevfik Özlüdemir, 21. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu adına 
konukları selamlayarak başladığı açılış 
konuşmasında, dönem içerisinde 
gerçekleştirilen etkinliklerde ve çeşitli 
çalışmalarda bir araya geldiğimiz 

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan 
ve mesleğimizin geleceği olan 
genç meslektaşlarımız ile mesleki 
örgütlülüğümüzü buluşturmak ve 
tebrik etmek amacı ile 17 Haziran 2011 
Cuma günü gerçekleştirilen YTÜ İnşaat 
Fakültesi Mezuniyet Töreni’ne katılım 
sağlandı.

YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi’nde 
düzenlenen öğretim üyelerinin, ailelerin 
ve yeni mezun genç meslektaşlarımızın 
yoğun katılım sağladığı tören Rektör, 
İnşaat Fakültesi Dekanlığı Yöneticileri, 
Bölüm Başkanları ve öğrenciler 
tarafından yapılan konuşmaların 
ardından diploma dağıtımı ve kep atma 
töreniyle son buldu. Tören sonrasında

ise öğrenciler verilen Yeni Türkü 
konseriyle mezuniyetlerini kutladılar.

Bölümlerinden başarı ile mezun olan ve 
aramıza katılan tüm meslektaşlarımızı 
tebrik ediyoruz ve ülkemizde meslek 

alanlarımıza yönelik saldırıların 
her geçen gün daha da arttığı bu 
önemli evrede mesleki ve toplumsal 
sorumluluklarımızı birlikte yerine 
getirebilmek adına örgütlülüğümüze 
sahip çıkmaya davet ediyoruz...

meslektaşlarımız ile bu anlamlı gecede de 
birlikte üretme, paylaşma ve dayanışma 
ekseninde bir arada olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şube Yönetim Kurulu Başkanımızın 
açılış konuşması sonrasında gece müzik 
ve sohbetler eşliğinde kaldığı yerden 
devam etti. Meslek camiası olarak 
bir araya geldiğimiz etkinliklerimizin 

önümüzdeki günlerde de siz değerli 
meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve 
katılımıyla devam edeceğine olan sonsuz 
inancımızla, mesleğimizin her alanında 
birlikte üretmeyi ve dayanışmayı ilke 
edinen ve gecemizi onurlandıran tüm 
değerli meslektaşlarımıza en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.

28. Geleneksel Yemeğimiz Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleştirildi

YTÜ İnşaat Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
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İTÜ Geleneksel Arazi Pikniği Düzenlendi

Odamız ile üniversiteler arasındaki 
etkileşimi arttırmak, öğrencilerin bir 
araya gelerek tanışmalarını ve meslek 
odamızı tanımalarını sağlamak amacıyla 
her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 
arazi ziyaretimiz ve pikniğimiz 17 
Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirildi.
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri ile bölüm öğretim 
görevlilerinin oluşturduğu takımlar 
arasında her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirilen kupa maçı sonrasında 
yapılan kutlamanın ardından geniş bir 

Öğrencilerin yoğun ve yorucu geçen 
arazi çalışmaları sırasında Şubemiz 
tarafından her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ve bölüm akademik 
kadrosu - bölüm öğrencileri ve Şubemiz 
arasındaki ilişkileri geliştirmeyi 
hedefleyen arazi pikniklerimizden bir 
diğeri 23 Haziran 2011 tarihinde YTÜ 

katılımla Şubemizce düzenlenen arazi 
pikniğine geçildi.

Yoğun ve yorucu geçen arazi çalışmaları 
sırasında gerçekleştirdiğimiz, bölüm 
öğrencileri ve bölüm öğretim 
elemanları ile bir arada bulunmamıza 
olanak sağlayan değerli Şube Öğrenci 
Komisyonu üyelerimize, İTÜ Geomatik 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na, 
bölüm öğretim üyelerine ve fakülte 
çalışanlarına en içten duygularımızla 
teşekkür ederiz.

Davutpaşa Kampüsü’nde geniş bir 
katılımla gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
Bölüm Öğretim görevlileri, bölüm 
çalışanları ve bölüm öğrencilerinin yoğun 
katılımıyla gerçekleştirilen pikniğimizde 
Şube Yönetim Kurulu üyemiz Taylan 

Öcalan yaptığı açılış konuşmasında, 
Şubemiz tarafından her yıl gerçekleştirilen 
geleneksel pikniğimizin Oda-Bölüm-
Akademisyen-Öğrenci ilişkilerinin 
gelişmesinde önemli bir işlevi olduğunu 
ifade etti. Ardından Yıldız Teknik 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Halil Erkaya yaptığı 
konuşmada mesleki olarak bilimsel ve 
teknolojik gelişimini sürdüren YTÜ 
Harita Mühendisliği Bölümü’nün 
gerçekleştirilen etkinliklerle bölüm 
öğrencilerinin mesleki ve sosyal ilişkilerini 
de geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Pikniğimizin verimli geçmesinde 
büyük emeği olan başta YTÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü’ne, Bölüm 
çalışanlarına ve değerli öğrenci 
komisyonu üyelerimize en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.

YTÜ Geleneksel Bölüm Arazi Pikniği Düzenlendi

Basında Şubemiz
Şubemiz II. Başkanı Mehmet Hışır’ın, 
Hazinenin mülkiyetinde olan 
taşınmazların imar planlarını yapma, 
tadil etme ve imar uygulamasını 
gerçekleştirme yetkisinin Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi ile 
ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet 
Gazetesi’nden Özlem Güvemli ile yaptığı 

röportaj, gazetenin 13 Ağustos 2011 
Cumartesi tarihli baskısında yer almıştır. 
Haberin devamına aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşabilirsiniz.

http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=8947&tipi=2&sube=6
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İTÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

YTÜ ve İTÜ Bölüm Öğrenci Kayıtlarındaydık

Şube II. Başkanımız 
Mehmet Hışır 2B Arazileri 
İle İlgili Gazeteport’a 
Röportaj Verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mezuniyet 
Töreni 30 Haziran 2011 tarihinde İTÜ 
Maslak Yerleşkesi’nde yeni mezunların, 
öğretim üyelerinin ve ailelerinin geniş 
katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmalarıyla başlayan Mezuniyet 
Töreni’nde Üniversite genelinde ve 
bölümleri özelinde dereceye giren 
öğrencilere çeşitli hediyeler ve plaketler 
sunuldu.
 
Konuşmaların ve plaket töreninin 
ardından bölümlerinde başarı ile mezun 
olan ve aramıza katılan meslektaşlarımız 
diplomalarını aldılar. Toplu kep atma 

6 Eylül 2011 tarihinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği ile 
7 Eylül 2011 tarihinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümlerine ilk adımlarını atan genç 
meslektaş adaylarımıza ulaşmak, onlara 
mesleğimizi, Odamızı ve Şube Öğrenci 
Komisyonumuzu tanıtarak, Öğrenci 
Komisyonumuzun çalışmalarını aktarıp, 
Şubemizce yürütülen çeşitli faaliyetlere 

töreni ile son bulan İTÜ Mezuniyet 
Töreni’nde Şubemiz de mezun 
meslektaşlarımıza Şubemizi tanıtan çeşitli 
dokümanlar ve hediyeler sunarak, genç 
meslektaşlarımızın gerek mezuniyetleriyle 
meslek camiamıza attıkları ilk adımı 
kutladı gerekse tüm meslektaşlarımızı 
örgütlülüğümüze sahip çıkmaya ve kayıt 
olmaya davet etti.

Bölümlerini başarıyla bitiren ve aramıza 
katılan değerli genç meslektaşlarımızı 
bir kez daha en içten dileklerimizle 
kutlar, meslek yaşantıları süresince 
birlikte üretmenin ve sorunlarımızı 

katmak amacıyla tanıtım masaları açıldı. 
Harita Mühendisliği ve Geomatik 
Mühendisliği Bölümlerini kazanan 
yeni meslektaş adaylarımızı en içten 
dileklerimizle kutlar, Odamız örgütsel 
süreçlerinde aktif olarak yer alacaklarına 
olan inancımızla eğitim-öğretim hayatları 
boyunca birlikte üretmenin, paylaşmanın 
ve dayanışmanın yolumuzu aydınlatması 
dileğiyle başarılar dileriz.

birlikte çözümlemenin yolunun 
örgütlülüğümüze sahip çıkmaktan 
geçtiğini bir kez daha belirtmek isteriz.

satışı planlanan 2B arazileri ile ilgili 
Gazeteport’tan Hatice Nazlı Aydoğan 
ile yaptığı röportaj, 6 Ağustos 2011 
Cumartesi tarihinde gazetenin internet 
sayfasında yayınlanmıştır. Haberin 
devamına aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşabilirsiniz.
http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=8938&tipi=2&sube=6

Şube II. Başkanımız Mehmet Hışır’ın, 
hükümet tarafından yıl sonuna doğru 
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Genç Harita Mühendisleri 
Forumu’na Doğru Genç 
Mühendisler Pikniği 
Düzenlendi

TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü Kutlandı

Şubemiz bünyesinde oluşturulan Genç 
Harita Mühendisleri Çalışma Grubu 
tarafından Kasım ayı içerisinde genç 
meslektaşlarımızın sorunlarının ve 
çözüm önerilerinin yanı sıra güncel 
mesleki gelişmelerin de ele alınacağı 
“Genç Harita Mühendisleri Forumu” 
ve söz konusu forum öncesinde ise 
“Genç Harita Mühendisleri Forumu’na 
Doğru” başlığı altında gerçekleştirilecek 
bir dizi sosyal etkinlikten ilki olan 
“Genç Harita Mühendisleri Pikniği” 
11 Eylül 2011 tarihinde Ömerli’de 
genç meslektaşlarımızın katılımıyla 
düzenlendi.

Geniş katılımla gerçekleşen, oldukça 
keyifli ve verimli geçen pikniğimizin 
düzenlenmesinde emeği geçen başta 
Genç Harita Mühendisleri Çalışma 

Grubu’na ve pikniğe katılarak katkı 
koyan tüm genç meslektaşlarımıza, en 
içten duygularımızla teşekkür ederiz.

TMMOB 41. Olağanüstü Genel 
Kurulu’nda alınan karar gereğince 
TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 
19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin 
yıldönümü, bu yıl ilk kez ‘19 Eylül 
TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü’ olarak 
kutlandı.

Basın açıklaması öncesinde Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının 
yoğun katılımıyla Galatasaray Lisesi 
önünde toplanılarak, AKP’nin gerek 
mesleğimize, gerekse örgütümüze 
yönelik baskılarının arttığı, 
TMMOB’nin yeniden yapılandırıp 
işlevsizleştirilmeye ve yok edilmeye 
çalışıldığı bugünlerde “Mesleğimize ve 
örgütümüze sahip çıkıyoruz” demek 
için meşaleler ve sloganlarla Taksim 
Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından Taksim 
Meydanı’nda TMMOB İstanbul İKK 
Sekreteri Tores Dinçöz tarafından 

okunan basın açıklamasının tam metnine 
aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=9027&tipi=2&sube=6
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Dikili Belediye Başkanı  
Osman Özgüven Makamında Ziyaret Edildi

Sivası Unutmadık, 
Unutturmayacağız…

1 Temmuz tarihinde İzmir Şubesi 
olarak Dikili Temsilcimiz Ali Uygan’ın 
da katılımı ile Dikili Belediye Başkanı 
Sayın Osman Özgüven’i ziyaret ettik. 
Mesleğimiz ve kentle ile ilgili görüş alış 
verişinde bulunduk. Bu yıl 10.sunu 
Dikili’de düzenlediğimiz Yaz Eğitim 
Kampımız için destek istedik. Barışın, 

dostluğun ve demokrasinin kenti 
Dikili’nin festival kültürü, bizlere 
vereceği destek daha da anlamlı kıldı. 
Başta Sayın Osman Özgüven olmak 
üzere Dikili Belediyesine katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Sivas Madımak Oteli’nde 2 
Temmuz 1993 te katledilen aydın 
ve sanatçılarımızı 18. yılında 
unutmadığımızı ve unutmayacağımızı 
bir kez daha haykırdık. Gündoğdu 
Meydanı’nda Alevi Bektaşi Federasyonu 
ve Yöre Dernekleri tarafından 
düzenlenen mitinge TMMOB Pankartı 
altında katıldık.

TMMOB Tarihinde Önemli Bir Yeri Olan 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin 
Yıldönümü Bu Yıl İlk Kez “19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü” Olarak Kutlandı

Gün nedeniyle TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından bir 
yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. 
İzmir Şubemiz üyelerininde katılım 
gösterdiği yürüyüş ve basın açıklması 
Konak YKM önünden başlayan yürüyüş, 
Konak Eski Sümerbank önünde sona 
erdi. Yürüyüşe siyasi parti ve demokratik 
kitle örgütü üyeleriyle İzmir Milletvekili 
Mustafa Moroğlu`nun da destekleri 
oldu. “Mühendisler, mimarlar susmadı 
susmayacak”, “AKP elini örgütümden 
çek” sloganları atıldı.

 Yürüyüş sonunda basın açıklamasını 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Ferdan Çiftçi okudu.
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12 Eylül 1980  Darbesi,  
31. Yılında Protesto Edildi

12 Eylül 1980 darbesi, 31. 
yıldönümünde İzmir’de düzenlenen bir 
yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto 
edildi. Açıklamada, AKP’nin 12 Eylül 
ile hesaplaşamayacağı, aksine 12 Eylül 
hukukundan yararlandığı ifade edildi.
Basmane Meydanı`ndan başlayan 
yürüyüşe TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu`nun yanı sıra, 
KESK İzmir Şubeler Platformu, DİSK  
başta olmak üzere birçok sivil toplum 
örgütü ve siyasi partiler destek verdi. 
“12 Eylül tüm sonuçlarıyla kaldırılsın” 
pankartı arkasında gerçekleşen yürüyüşte 
“Gün gelecek, devran dönecek, 

darbeciler halka hesap verecek”, “Faşizme 
karşı omuz omuza” gibi sloganlar atıldı. 
Yürüyüş, Çankaya`da bulunan AKP 
İl Başkanlığı önünde sona ererken, 

burada katılımcı kurumlar adına basın 
açıklamasını İzmir Devrimci 78`liler 
Derneği Başkanı Ayhan Tural okudu. 

Karşıyaka Belediye Başkanı 
Cevat Durak Makamında 
Ziyaret Edildi

26 Temmuz tarihinde İzmir Şubesi 
olarak Karşıyaka Belediye Başkanı 
Sayın Cevat Durak’ı ziyaret ettik. 

Mesleğimiz ve kentle ile ilgili görüş 
alış verişinde bulunulan ziyaretimizde, 
her yıl desteğini bizden esirgemeyen 
Karşıyaka Belediyesinden 10. Yaz Eğitim 
Kampımız için destek istedik. Desteğini 
bizden esirgemeyen başta Sayın 
Cevat Durak olmak üzere Karşıyaka 
Belediyesine teşekkürlerimizi sunarız.

Kartondan Tekneler Yarıştı 1 Temmuz Denizcilik Ve Kabotaj 
Bayramı kutlamaları kapsamında, 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından düzenlenen ‘‘4.Kartondan 
Tekneler Yarışması’’, Cumhuriyet 
Meydanı’nda, teknelerin yapımı ile 
başladı. Teknelerin yapımından sonra, 
TMMOB’ye bağlı 17 odanın kortej 
yürüyüşü ile Pasaport’a ulaşmasının 
ardından başlayan yarışmaya odamız, 
‘‘Özgürlük’’adını verdiği tekne ile katıldı. 
birinciliği Gıda Mühendisleri Odası, 
ikinciliği Gemi Mühendisleri Odası, 
üçüncülüğü de Elektrik Mühendisleri 

Odasının kazandığı yarışmada odamız, 
‘‘En İyi Kostüm Ödülü’’nü almaya hak 
kazandı.
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Aydın Temsilciliğimizin Hizmet Binası Açılışı Gerçekleşti

21 Temmuz tarihinde Şubemize 
bağlı Aydın Temsilciliğimizin hizmet 
binasının açılışı yapıldı. Açılışa Aydın 
Valisi Hüseyin Avni Coş, CHP Aydın 
Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın 
Ticaret Odası Başkanı İsmail Hakkı 
Dokuzlu, Odamız Genel Sekreteri 
Ertuğrul Candaş, İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanımız S. Selçuk Savcı, 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ve 
Üyelerimiz katıldı.

Üyelerimizin birlik ve beraberliğine güç 
verecek, mesleğimizin toplumdaki hak 
ettiği yerini daha da sağlamlaştıracak 
olan temsilcilik hizmet binamız için 
emek veren başta Temsilcimiz Mustafa 
Fillik ve Aydın’a bağlı üyelerimiz 
olmak üzere, Odamız Genel Merkezine 
teşekkürlerimizi sunarız.

Konak Belediye Başkan Yardımcısı  Ömer Faruk Akınbingöl Makamında Ziyaret Edildi
25 Temmuz tarihinde İzmir Şubesi 
olarak Konak Belediye Başkan Yardımcısı 
Sayın Ömer Faruk Akınbingöl ‘ü 
ziyaret ettik. Mesleğimiz ve kentle ile 
ilgili görüş alış verişinde bulunulan 
ziyaretimizde, her yıl desteğini bizden 
esirgemeyen Konak Belediyesinden 
10. Yaz Eğitim Kampımız için destek 
istedik. Desteğini bizden esirgemeyen 
başta Belediye Başkanı Sayın Hakan 
Tartan ve Başkan Yardımcısı Sayın Ömer 
Faruk Akınbingöl olmak üzere  Konak 
Belediyesine teşekkürlerimizi sunarız.

Denizli Temsilciliğimizde Düzenlenen Panel Başarı İle Sonuçlandı

Şubemizce düzenlenen ve Denizli 
İl Temsilciliğimiz ev sahipliğinde 
hazırlıkları yürütülen “TMMOB’nin 
Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu uorum 
ile “İmar Uygulamaları ve Tapu Planları 
Tüzüğü” konulu panel 29 Temmuz 2011 
Tarihinde Makine Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi Konferans Salonu’nda 
yapıldı.

Etkinliğin açılışında Denizli Temsilcimiz 
Kemal Karabulut yaptığı konuşmada, 
Etkinliğe katkı ve destek veren 
herkese teşekkür etti. Sayın Karabulut 
konuşmasında, son dönemlerde 
yaşanılan gelişmelere ve Türkiye’nin 
ekonomik ve siyasi gelişmeleri hakkında 
değerlendirme yaptı. Etkinliğin 
düzenlemesindeki gerekliliğe vurgu 
yaptı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Fahri Özten ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşmacı oldukları “TMMOB’nin 
Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu 
Forumda, kuruluşundan bu yana 
TMMOB’nin çalışmaları, meslek örgütü 
olarak sorumlulukları, Türkiye siyasi 
tarihi içindeki yeri ele alındı.

Aynı gün öğleden sonra etkinliğin ikinci 
bölümünde ise, “İmar Uygulamaları ve 
Tapu Planları Tüzüğü” konulu panel 
yapıldı. 

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten, 
Odamız önceki dönem Genel Başkanı 
ve HKMO Kırsal ve Kentsel Alan 
Düzenlemeleri Komisyonu Başkanı 
Hüseyin Ülkü, Teknik Araştırma ve 

Uygulama Genel Müdürlüğü adına 
Yavuz Soncul konuşmacı olarak 
katıldılar. Paneli Denizli ve çevre illerden 
gelen meslektaşlarımız ilgi ile izledi. 
Panelin ilk bölümünde konuşmacılar 
konuları hakkında bilgiler sundu. 
Panelin ikinci bölümünde katılımcılar 
soru ve açıklamaları ile panele katkı 
verdiler.
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Konya Şube Geleneksel 
Yemeğimiz Düzenlendi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
şube yemeğiz bu yıl 19.08.2011 
tarihinde Öncü Sosyal Tesislerinde 
düzenlendi. 

Geleneksel yemeğimize TMMOB’a 
bağlı Oda temsilcileri, ulusal ve yerel 
basın mensuplarından oluşan çok sayıda 
davetli katıldı.

Yemekte Şube Başkanı Prof. Dr. Ferruh 
Yıldız da kısa bir konuşma yaparak 
böyle günlerin birlik, beraberlik ve 
dayanışma örneği olduğu hususuna değinmiş ve tüm katılımcılara teşekkür 

etti.
Düzenlenen yemeğe çok sayıda üyemiz 
katılmıştır.

Şube hizmet binamızda Ramazan 
Bayramı münasebetiyle 02 Eylül 2011 
Cuma günü saat 14.30 da bayramlaşma 
yapılmıştır. Bayramlaşmaya çok sayıda 
Odamız üyesi katıldı. Bayramlaşmaya 
katılan üyelerimize şeker ikram edildi. 

10 Eylül 2011 tarihinde Konya Şube 
Denetlemesi  yapıldı. Denetleme 
Kurulu Üyeleri Kemal Özdemir, Önder 
Serkan Atagün ve  Ayhan  Erdoğan’ın 
katılımı ile  Konya Şube hizmet 
binasında  yapıldı. Denetleme Kurulu 
Üyeleri çalışmalarımızdan dolayı  Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve  Şube 
çalışanlarına  teşekkür etmişlerdir.

Şubemizde Bayramlaşma 
Etkinliği Düzenlendi

Konya Şube  
Denetlemesi Yapıldı
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesinin Geleneksel Akşam 
yemeği 25.08.2011 tarihinde Toptepe 
Meşe Tesislerinde düzenlenmiştir. 
Katılımın oldukça yüksek olduğu 
yemekte meslektaşlarımız ve aileleri 
buluşmuş, aileler arasında kaynaşma ve 
güzel sohbetler sağlanmıştır.

Şube başkanımız Sayın Ertuğrul Çöl 
katılan üyelerimize ayrı ayrı teşekkür 
ederek bundan sonraki yapılacak 
etkinliklerde beraber olmayı dilemiştir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Başkan Ertuğrul Çöl, 

Başkan Yardımcısı Ali Ün, Yazman Aytül 
Durukan, Üye Fatih Akın ve Üye Selin 
Çöl, Kadastro Müdürü olarak atanan 

Sayın Şaduman Malkoç’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunularak yeni görevinde 
başarılar dilemişlerdir.

Yapılan ziyarette üyelerin kadastro 
ile ilgili sorunları konuşulmuş olup, 
Kadastro Müdürü Sayın Şaduman 
Malkoç oda ile her zaman  müşterek 
çalıştıklarını  ve Oda ile birlikte faydalı 
çalışmalar yapacaklarını söylemiştir.

Şube Başkanı Sayın Ertuğrul Çöl de bu 
ilgiden dolayı Sayın Şaduman Malkoç’a  
teşekkür etmiştir.

Yönetim Kurulumuz Samsun’daki Üyelerimizle Akşam Yemeğinde Buluştu

Samsun Kadastro Müdürü Ziyaret Edildi

17 Eylül 2011 tarihinde  Samsun Şube Denetlemesi, Denetleme Kurulu Üyeleri 
Önder Serkan Atagün, Şafak  Fidan ve Ayhan Erdoğan’ın katılımı ile Samsun Şube 
hizmet binasında yapılmıştır. Denetleme Kurulu Üyeleri çalışmalarımızdan dolayı  
Şube Yönetim Kurulu Üyelerine ve  Şube çalışanlarına  teşekkür etmişlerdir.

Samsun Şube Denetlemesi Yapıldı
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Yönetim Kurulumuz 19 
Mayıs Üniversitesinde 
Yapılan Mezuniyet 
Törenine Katıldı
10.06.2011 tarihinde 19 Mayıs 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
mezuniyet törenine Harita Mühendisleri 
Odası Samsun Şube Başkanı Sayın 
Ertuğrul Çöl ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Aytül Durukan, Ali Ün, 
Selin Çöl ve F. Doğa Ünal katılmıştır. 

Harita Mühendisliği Bölümünden 
mezun olan meslektaşlarımız arasından 
dereceye giren öğrenciler; dönem 
birincisi; Alamettin Kaya, dönem  
ikincisi; Mustafa Alp Boztepe, dönem 

üçünçüsü Gökbürühan Tuğ’a HKMO 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu adına 
Sayın Ertuğrul Çöl çeşitli hediyeler 
verdi. HKMO Samsun Şubesi olarak 

yeni mezun olan tüm meslektaşlarımıza 
meslek yaşantılarının başlangıcı olan bu 
mutlu günlerinde başarılar diledi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi tarafından, mesleki 
konularla ilgili Amasya temsilcilği 
ve üyelerle yapılan sohbet sonrası 
Amasya Pirler Parkında akşam yemeği 
düzenlenmiştir. Yemeğe Amasya Belediye 
Başkanı Sayın Cafer Özdemir’de 
katılmıştır. Katılımın oldukça yüksek 
olduğu yemekte meslektaşlarımız 

buluşmuş, meslektaşlarımız arasında 
kaynaşma ve güzel sohbetler 
sağlanmıştır. Yemekte konuşma yapan 
Şube Başkanımız Sayın Ertuğrul Çöl, 
Belediye Başkanı  Sayın Cafer Özdemir 
ve katılan meslektaşlarımıza teşekkür 
ederek bundan sonrasında da yapılacak 
etkinliklerde beraber olmayı diledi. 

Amasya’daki Üyelerimizle Akşam Yemeği Eşliğinde Toplantı Düzenlendi
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“Genç Haritacılar Günleri 2011”de 
Kocaeli’nde Bir Araya Geldik

Bahar Yemeği ve Meslekte 30. Yıl Plaket Töreni Düzenlendi

13-15 Mayıs tarihinde Kocaeli’nde düzenlenen etkinliğe 
KTÜ’den 45;  Gümüşhane Üniversitesi’nden 41 olmak üzere 
Türkiye genelinde toplam 527 öğrenci katılımı gerçekleşmiştir. 
Şube yetki sahasında toplam 86 öğrencinin katılımına destek 
veren Şubemizi bu etkinlikte Şube Başkanı Fazıl Uzun, 
Sayman Altuğ Aydın ve Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Şakir 
Seyhan temsil etti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 
bahar yemeği buluşmamızı bu yıl 
Karmate müzik grubu eşliğinde 
Novotel’de gerçekleştirdik. Gecede Şube 
Başkanımız Sayın Fazıl Uzun ve Genel 
Başkanımız Sayın Ali Fahri Özten birer 
konuşma gerçekleştirdiler. Daha sonra 
meslekte 30. yılını dolduran sevgili 
meslektaşlarımız Asuman Ardaç ve 
Mustafa Cansız’ın kısa hayat hikayelerini 
anlatan barkovizyon gösterisi yapılarak 
meslektaşlarımıza süpriz gerçekleştirildi. 
30. yılını dolduran iki üyemize 
plaketlerini KTÜ Harita Mühendisliği 

Bölüm başkanı Sayın Prof. Dr.  Cemal 
Bıyık ile TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Mustafa Erdoğan sundular.  
Gecemizde ayrıca harita mühendisliği 

mesleğine ve bilime yapmış olduğu 
katkılardan dolayı değerli hocamız 
Sayın Prof. Dr. Ahmet Kaya’ya genel 
başkanımız tarafından plaket takdim 
edilmiştir. Karadeniz müziğinin son 
yıllarda yetiştirdiği ve ulusal düzeyde 
dinleyici kitlesine ulaşmayı başaran 
Karmate grubunun sahne aldığı 
gecede üyelerimiz müzik eşliğinde 
unutulmaz bir gece yaşadılar. Gecemizi 
onurlandıran üyelerimize ve diğer tüm 
misafirlerimize şube yönetim kurulu 
adına teşekkürlerimizi sunarız... 

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü 2011 Yılı Mezuniyet Etkinlikleri 

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü 
2011 yılı mezuniyet töreni 4 Haziran’da 
gerçekleşmiştir. Dereceye giren 
öğrencilere şubemiz II. Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Recep Nişancı tarafından 
Odamız adına hediyeler takdim 
edilmiştir. İki gün sonra Novotel’de 

düzenlenen ve Odamızın katkı sağladığı 
mezuniyet balosuna  ise Başkan Fazıl 
Uzun ve Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. 
Doç.  Dr. Ebru Çolak katılmışlardır. 
2011 yılı mezunlarına gelecek meslek 
yaşamlarında başarılar dileriz...

Gümüşhane Kadastro Müdürlüğüne atanan Hasan Dayıkaraca ile Rize Kadastro 
Müdürlüğüne atanan Erdinç Eren Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından makamlarında 
ziyaret edilerek başarı dilekleri iletildi. Üyelerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Gümüşhane ve Rize Kadastro Müdürlükleri Ziyaret Edildi
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Artvin’de Gerçekleştirdiğimiz Etkinliklerlede Üyelerimizle Bir Araya Geldik

Odamızda Düzenlenen Etkinlikte Serbest  
Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarının Sorunları Tartışıldı

İlk olarak Artvin-Çoruh Üniversitesi’nde 
27 Mayıs 2011 Tarihinde gerçekleştirilen 
“Harita Mühendisliğinde Yardımcı 
Eleman” konulu konferans 
düzenlenmiştir.  HKMO Trabzon 
Şube Başkanı Fazıl Uzun ve Genel 
Sekreter Ertuğrul Candaş’ın açılış 
konuşmalarıyla başladığı etkinlikte 
daha sonra  KTÜ Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Veysel Atasoy tarafından 
“Harita Mühendisliğinde Yardımcı 
eleman” konulu sunum yapılmıştır. 
Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. M. Fehmi Türker 
başta olmak üzere toplantıya katılan bir 
çok meslektaş, öğrenci ve akademisyen 
tarafından Yrd. Doç. Dr. Veysel Atasoy’a 

 Genel Başkanımız Ali Fahri Özten, 
Şube Başkanımız Fazıl Uzun ve 
Şube 2. Başkan Yrd. Doç Dr. Recep 
Nişancı’nın panelist olarak katıldığı 
etkinlikte ağırlıklı olarak Toprak Koruma 
Kanunu ve bu kanunun kırsal alanlarda 
taşınmazların bölünmesine yönelik 

ortaya koyduğu kısıtlayıcı hükümlerin 
sektörde yarattığı sorunlar ve çözüm 
önerileri tartışılmıştır. Devam eden 
süreçte bu sorun odamız tarafından 
Tarım İl Müdürlüğü, İl Koordinasyon 
Kurulu ve Ziraat Mühendisleri Odası 
ziyaret edilerek gündeme getirildi.

sorular yöneltildi. Bilgiler alındı. 
Konferans sonunda, Prof. Dr. M. Fehmi 
Türker tarafından Odamıza, Şubemize 
ve Temsilciliğimize teşekkür edilerek 
bu etkinliklerin Artvin’de artırılmasının 
gerekliliği belirtildi. 

Daha sonra yapılan etkinlikte HKMO 
Genel Sekreteri Ertuğrul Candaş, 
Trabzon Şube Başkanı Fazıl Uzun, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Uzun, 
Hasan Soylu, Şakir Seyhan, Şenol 
Adanur, Sosyal Etkinlikler Komisyonu 
Başkanı Sibel Seyhan ve Artvin İl 
Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yavuz 
Özalp’in de katılımlarıyla Artvin 
İlindeki Kamu ve Özel Sektörde çalışan 
meslektaşlarımızla,  Artvin İl Temsilciliği 
kapsamında atılması gereken adımların 
ve bölgedeki sorunların tartışıldığı 
toplantı yapılmıştır. Toplantıya  27 
meslektaşımız katılmıştır. 

Giresun Temsilciliğinde Görev Değişikliği 

Şubemize bağlı Giresun Temsilciliğinde 
görev değişikliğine gidildi. Yeni görev 
dağılımına göre Giresun Temsilciliğine 
Derya Tavacı, Temsilci Yardımcıları 
Cumhur Ergelen ve İsmail Öveç, 
Mesleki Denetim Görevlisi olarak ise 
Volkan Başer görevlendirilmiştir. Giresun 
temsilciliğinde bu değişim sebebiyle 
düzenlenen yemekli toplantıda bu görevi 
daha önce yürüten sevgili meslektaşımız 
Ercan Durhan’a bu güne kadar 
yapmış olduğu hizmetlerden dolayı 
Şube Başkanı Fazıl Uzun tarafından 
teşekkür edilmiş ve kendilerine plaket 
takdim edilmiştir. Yeni görevlendirilen 
arkadaşlarımızın tanıtıldığı ve  bundan 
sonra düzenlenecek etkinliklerin 

tartışıldığı yemekli toplantıya, Şube 
Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı 
Fazıl Uzun, Şube 2. Başkanı Recep 

Nişancı, Şube Saymanı Altuğ Aydın, 
Yazman Okan Yıldız ve Giresun ilinde 
ikamet eden değerli üyelerimiz katıldı.
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Trabzon Kent Sempozyumu Başarıyla Gerçekleştirildi

Sempozyum sekreterliğini Odamız 
adına yönetim kurulu üyemiz 
Yrd. Doç. Dr. H. Ebru Çolak’ın 
yürüttüğü, TMMOB’ye bağlı Odalar 
tarafından düzenlenen Trabzon Kent 
Sempozyumu, 8-10 Eylül tarihlerinde 
Hamamizade İhsanbey Kültür 
Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildi. İki 
farklı salonda, iki gün süren etkinlikte 
13 oturum ve 2 panel gerçekleştirilmiştir. 
Sempozyumda meslektaşlarımızdan,

Prof. Dr. Cemal Bıyık “Trabzon’da 
Tarihi İpekyolu İzleri”;  Prof. Dr. Çetin 
Cömert “Konumsal Veri Altyapıları 
ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi”; 
Doç. Dr. Bayram Uzun “Trabzon’da 
Mülkiyete Toplumsal Bakış”; Yrd. Doç. 
Dr. Recep Nişancı “Trabzon’a Yönelik 
Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları”;  Yrd. 
Doç. Dr. H. Ebru Çolak “Trabzon’da 
Kentsel Yaşamda Kadın” konulu 
bildirileriyle katkı sağlamışlardır. 

Ayrıca HKMO Genel Başkanı A. Fahri 
Özten ve Yönetim Kurulu Üyemiz H. 
Ebru Çolak oturum başkanlıklarında 
bulunmuşlardır. Etkinliğe TMMOB 
Genel Saymanı Mustafa Erdoğan ve 
HKMO Genel Başkanı A. Fahri Özten 
olmak üzere meslektaşlarımız yoğun 
ilgi göstermişlerdir. İki gün süren 
sempozyumda bilimsel oturumların yanı 
sıra fotoğraf ve ilköğretim öğrencilerinin 
katıldığı üç ayrı kategoride resim 
yarışması düzenlenmiştir. Yayınlanan 
sonuç bildirgesinde sempozyumun 
amaçlanan hedefe ulaştığı ve iki yılda 
bir tekrarlanması gerektiği ilke olarak 
benimsenmiştir.

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde 
emeği geçen başta sekreterya görevini 
yürüten Yönetim Kurulu Üyemiz 
Yrd. Doç. Dr. H. Ebru Çolak 
olmak üzere düzenleme kurulu ve 
yürütme kurulundaki tüm görevlilere 
teşekkürlerimiz sunarız.

Çeşitli Görevlere Atanan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğüne atanan Adnan Cevher, 
Trabzon Kadastro Müdürlüğüne atanan İrfan Hacımemişoğlu 
ve Söğütlü Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirilen 

Orhan Kuvvet makamlarında yönetim kurulumuz tarafından 
ziyaret edilerek tebrik edildi. Yeni atanan üyelerimize 
çalışmalarında başarılar dileriz.

Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı İçin 
Van’da Bir Araya Geldik...

Van’da gerçekleştirilen 42. Dönem 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısına Şubemiz adına Şube 
Başkanı Fazıl Uzun, Şube II. Başkanı 

Recep Nişancı, Şube Saymanı Altuğ 
Aydın, Üye Ebru Çolak katılmışlardır. 
Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ve bu bakanlığa bağlı kurumların teşkilat 
yapısını düzenleyen mevzuat çalışmaları 
başta olmak üzere diğer teknik ve hukuki 
sorunlar ele alınmıştır. Ayrıca Şube ve 
Temsilciliklerde karşılaşılan sorunlar 
değerlendirilmiştir.
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17 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe 
giren “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK” 
ile  Köy yerleşik alanlarında kalan 
arazilerin ifraz (bölünme) şartlarına yeni 
bir düzenleme getirildi.

Bilindiği gibi daha önce  2005 yılında 
yürürlüğe giren 5403 sayılı “Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile 
yöremizde yaygın olarak bulunan dikili 
tarım arazilerine bir takım kısıtlayıcı 
düzenlemeler getirilmiştir. Bu kanuna 
göre yöremizde bulunan fındık, çay gibi 
dikili tarım arazilerinde bölünme şartı 
olarak 5000 m2 asgari parsel büyüklüğü 
öngörülmüştür. Ayrıca bölünemez 
büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa 
konu olmaları ve bu araziler üzerinde 
birlikte mülkiyetin mevcut olması 
durumunda, oluşmuş hisselerin üçüncü 
şahıslara satılması, devredilmesi veya 
rehin edilmesi yasaklanmıştır.
Çıkarılan bu yasa, özellikle ortalama 
parsel büyüklüğü 2000-3000 m2 olan 
Trabzon’da köylerde miras paylaşımı 
noktasında önemli sıkıntılara yol 
açmıştır. Miras ile kendisine intikal 
eden araziyi müstakil olarak işletmek 

isteyen veya satış, ipotek gibi yollarla 
piyasa koşulları içerisinde arazisini 
değerlendirmeye çalışan vatandaşlarımız 
için bu kanun önemli bir engel 
olmaktaydı. 

Problemin çözümü için HKMO 
Trabzon Şubesi olarak, Tarım İl 
Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası 
ve İl Koordinasyon Kuruluna konuyu 
taşıyarak sosyal bir yaranın bir an önce 
düzeltilmesi gerektiği,   yöremizin, 
sahip olduğu topoğrafik şartların, 
sosyal yapısının, makineli tarım yerine 
geleneksel tarım anlayışının mümkün 
olması vb. sebeplerle beş dönüm 
asgari parsel büyüklüğü ilkesinin 
uygulanmasının gerçekçi bir yaklaşım 
olmayacağı ilgililerle paylaşılmıştır. 
Toprak Koruma Kanunu’nun bu haliyle 
uygulanması durumunda tapu dışı 
yollarla satışların veya taksimlerin olacağı 
açıktır. Bu durum tapu kayıtlarının 
güncelliğinin kaybolmasına yol açacaktır. 
Tarım arazilerin verimli işletilmesi 
ve gelecek nesillere aktarılması adına 
bütünlüğünün korunması elbette 
önemlidir. Ancak Türkiye’nin diğer 
bölgeleri ile yöremizin fiziksel ve sosyal 

yapısı ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

Yeni çıkan 648 sayılı KHK ile yöremizde 
bu sorun önemli ölçüde aşıldığı 
görülmektedir. Yeni düzenleme ile 3194 
sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesi 
düzenlenerek “Köy yerleşik alan sınırı 
içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu hükümleri uygulanmaz” 
hükmü getirilmiştir. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus düzenlemenin 
sadece köylerin yerleşik alanlarını 
kapsamakta olmasıdır. Dolayısıyla ivedi 
ve gerçekçi bir şekilde köy yerleşik 
alanlarının bilimsel, mühendislik ve 
planlama kriterlerine göre belirlenmesi 
gerekmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası  
Trabzon Şubesi
Yönetim Kurulu

HKMO Trabzon Şubesinden “Köylerde Parsellerin 
Bölünmesinde Yeni Düzen” Konulu Basın Açıklaması
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21.09.211 tarihinde Kocaeli Bölge 
Temsilciliği tarafından Kocaeli Bölge 
Temsilciliği mekanında yetki sahasında 
bulunan İzmit, Gebze, Sakarya ve 
Hendek  LİHKAB’ların katılımıyla 
HKMO ve LİHKAB ilişkileri, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Tip İmar 
Yönetmeliğinde Temsilciliğimizin 
katkılarıyla yapılan değişiklikler, 
Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve 
LİHKAB ile ilgili yasal süreç konuları ele 
alınmıştır.

LİHKAB Toplantısı

17.09.2011 Cumartesi tarihinde yetki 
sahamız içerisindeki temsilcilerimizle 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda Oda 
denetimi üzerinde özellikle durulmuş 
ve bu konudaki hassasiyetimiz dile 
getirilmiştir. Bölgemiz içerisinde çalışan 
meslektaşlarımıza bu konu yazı ile 
bildirilmesi karar altına alınmıştır. 

Temsilciler Toplantısı 
Kocaeli Bölge 
Temsilciliğimizin Ev 
Sahipliğinde Yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü 2010-2011 öğretim yılında 
ikinci dönem mezunlarını verdi. 
Aldıkları eğitime güvendiklerini 
vurgulayan yeni meslektaşlarımız, 
Kocaeli Üniversitesi mezunları olarak 
kendilerinden beklenen nitelikli 
çalışma gücünü sektöre taşıyacaklarına 
inançlarını ifade ettiler. 24 Haziranda 
yapılan mezuniyet törenlerinde genç 
meslektaşlarımızın heyecanlarına ortak 
olduk. Kendilerine meslek yaşantıları 
boyunca başarılar diliyoruz. 

Kocaeli Üniversitesi 
Mezuniyet Töreni

Yenisakarya Gazetesinin 09.09.2011 
tarihli sayısında basın açıklaması 
gönderdik. Adapazarı’nda imar 
uygulamaları konusundaki tartışmaların 
yer aldığı haberlerin ardından, 
gazeteye gönderdiğimiz açıklamada 
imar uygulamalarının gerekliliğini 
vurgulayarak, uygulamada gerekli özenin 
gösterilmemesinin olumsuz sonuçlar 
doğurduğuna dikkat çektik. Ayrıca 
yasal süreçler ve hakları konusunda da 
yurttaşları uyardık.

Dünya Gazetesi temsilcileri Odamızı 
ziyaret ederek kent ve ülke gündemine 
dair görüşlerimizi aldılar. Meslek Odası 
olarak pek çok konuda kamuoyunu 
bilgilendirme görevimizi aktardığımız 
basın temsilcilerine toplum yararı için 
doğru bildiklerimizi her platformda 
savunacağımızı ifade ettik. 

Basında Kocaeli Bölge 
Temsilciliğimiz

Kocaeli İmar Yönetmeliğinin hazırlanma 
aşamalarında görüşme sağlayarak Oda 
adına görüş ve beklentilerimizi ifade 
ettiğimiz İmar Daire Başkanı Gökmen 
Mengüç’ü bu kez yönetmeliğin çıkma 
arifesinde ziyaret ettik. Süreçte daha 
etkin ve katılımcı olmak istediğimiz 
halde katkımızın sınırlı kaldığı taslak 
üzerinde, elimize geçen metinlerle ilgili 
değerlendirmelerimizi aktardığımız 
görüşme sonunda yazılı bir rapor 
oluşturarak Oda adına sunmaya karar 
verdik. 

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi İmar Daire 
Başkanını Ziyaret Ettik

Danışma Kurulu 
Toplantısı-Van

Kocaeli Bölge Temsilciliğimiz Başkan ve 
Saymanı Van da yapılan danışma kurulu 
toplantısına katılarak görüşlerimizi 
aktardılar. İki gün süren toplantıda 
mesleki güncel sorunlar ele alınarak oda 
politikaları üzerinde değerlendirmeler 
yapıldı. 
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Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümünde, HKMO Kocaeli Bölge 
Temsilciliği Öğrenci Komisyonu 
tarafından hem “8 Ekim İnsanca Yaşam 
İçin Eşit, Özgür, Demokratik Bir 
Türkiye Mitingi”ni duyurmak hem de 
yeni gelen bölümümüz öğrencilerine 
HKMO’yu tanıtmak ve mesleki 
örgütlülüğün önemini vurgulamak 
amacıyla tanıtım standı kurulmuştur.
Aynı zamanda 5 gün boyunca tanıtım 
alanında bulunan standımızda Oda 
öğrenci üye kayıtları yapılmıştır.
Mitinge katılmak isteyen arkadaşlara 
konuyla ilgili bilgiler verilmiştir. 
Öğrenci Komisyonunda bulunan 
arkadaşların ortaklaşa çalışmalarıyla güzel 
bir tanıtım ortamı sağlanmıştır.

Kocaeli Üniversitesi’ne 
Tanıtım Standı Kuruldu

Kocaeli Temsilciliğinin Ocak 2011’de 
kuruluşunun ardından ilk yaz 
eğitim kampı etkinliğine katıldık. 
Öğrenci komisyonu üyelerimizden de 
katılımcıların olduğu kampta temsilcilik 
düzeyinde katılım sağladık. Odamızın 
öğrenci üyelerine bir anlamda geleceğine 
verdiği önemin açık bir göstergesi 
olan yaz eğitim kamplarına Kocaeli 
Üniversitesi öğrencisi olan üyelerimiz ve 
yönetim kurulumuzla birlikte her dönem 
sonunda katılmaya devam edeceğiz.

Dikili Yaz Eğitim Kampı’na 
Katıldık

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Onur 
Hamzaoğlu, Dilovası gerçeğini kent 
halkıyla paylaşmasının ardından 
itibarsızlaştırma girişimlerinin hedefi 
olmuştu. Yeni doğmuş bebeklerin 
kakasında ve göbek kordon bağlarında, 
annelerin sütlerinde ağır metaller bulan, 
her üç insandan birinin kanser dolaysıyla 
öldüğünü tespit eden çalışmaları sonrası 
hem kent siyasilerinin hem de çalıştığı 
üniversitenin tepkisiyle karşılaşan bilim 
insanına, açtığı hakaret davasında, 
destek verenler 15 Ekim’de Kocaeli 
adliyesinde toplandılar. Meslektaşları, 
öğretim elemanları, meslek örgütleri, 
kentte yaşayanların temsilcilerinden 
oluşan topluluk ile bilimin baskı altına 
alınmasına karşı Onur Hamzaoğlu 
davasına destek verdik.

Kocaeli Bölge Temsilciliği 
Olarak Onur Hamzaoğlu 
Davasına Destek İçin 
Adliyedeydik

22.06.2011 Çarşamba tarihinde 
Kocaeli ili sınırları içerisinde var olan 
ve  kadastro paftalarının altlığını teşkil 
eden çeşitli koordinat sistemlerinin 
birbirleri arasındaki dönüşümleri  ile 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 
ilçe belediyelerde bulunan ITRF 
96 datumundaki İmar Planlarının 
uygulamasında yaşanan koordinat 
dönüşümleri konusunda KBB, İlçe 
belediye yetkilileri, Kocaeli Kadastro 
Müdürlüğünün katılımıyla çalışma 
toplantıları düzenlenmiştir. Bugüne 
kadar sistemler arasında yapılan 
dönüşüm çalışmaları bir araya getirilerek 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 
tartışılmıştır.

Koordinat Birliği Çalışması

Genel Başkanımız Ali Fahri Özten 
06.10.2011 tarihinde Erzurum Tapu 
ve Kadastro 8. Bölge Müdürü İlhan 
Özlü’yü makamında ziyaret etti. Daha 
sonra öğle yemeğinde Erzurum Bölge 
Temsilcisi Harita Müh. Yakup Bozoğlu, 
Temsilci Yardımcımız Kadastro Kontrol 
Müh. Hüseyin İlhan ve diğer katılımcılar 
ile beraber öğle yemeğinde bir araya 
gelinerek  mesleki sorunlar hakkında 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Erzurum  Tapu Kadastro 
Bölge Müdürlüğü Ziyareti

Adapazarı’ndaki üyelerimizle 
beklentilerine ve oda çalışmalarına 
dair bir sohbet gerçekleştirdik. Mesleki 
denetim konusunun öneminin 
vurgulandığı toplantıda, yeni dönem 
etkinlikleri için üyelerimizin görüşlerini 
aldık. Ortak değerlendirmeler 
üzerine güz döneminde kentte imar 
uygulamaları sorunları üzerine bir panel 
gerçekleştirilmesi üzerinde karar kılındı.

Adapazarı’nda 
Meslektaşlarımızla 
Buluştuk..
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2–“KOZLU BASİT  
SQUEEZE –SIKIŞTIRMA:–:”

Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi Ankara

kmelikoglu@yahoo.com

Doğu Kör Rua Atak etti. Atak boşlandı. Doğu ikinci elde Pik altılıyı oynadı. Oynayan Pik As’ı koydu, Koz ile ele geçip Köre yerden 
çaktı. Böylelikle elde ve yerde kör kalmadı. Daha sonra bir koz daha oynadı. Batını ikinci koz oyununda elden küçük bir pik yedi. 
Kuzey elden pik ile çıkınca Batı pik rua damdan biri ile eli aldı. Batı çaresizlik içinde yer çaka el çaka yada karo ruanın altından 
oynamak zorunda kaldı. Bu çaresizlik batıyı Güneyin elinde bulunan Karo As Damına doğru Karo oynamak zorunda bıraktı. Batı 
kendi kendinin yatırdı. Tabi bu bir oyuncu için çok acı bir durum

BÖYLE BİR ELİN ANALİZİNİ ÜÇ BAŞLIK ALTINDA YAPABİLİRİZ:
KONUŞMALAR: Konuşmalar tamamen doğaldır. Zayıf sıçramalar GENEL KURAL olarak zonsuz üç batarına, zonda iken iki 
batarına yapılır. Burada yedi el alındığı kabul edilerek zonda üç sinek konuşması çok uygundur. Doğu Pas veya Kontur diyebilir. 
Pas dendiği durumda ortağı kontur atarsa veya karşı konuşursa hala karşılıklı konuşma sorunları devam edecektir. Kontur dendiği 
durumda belki dört–üçe Pik oynama riski vardır, ancak üç Karo gelirse üç Kör denebilir. Güneyin beş Sinek konuşması barajdan çok 
zon yapmak amaçlıdır. Sinekten yedi el varsa, iki as, en az bir veya iki çaka, ya da Karo geriden el alma (empas) ile onbir el kolayca 
alınabilir.
SAVUNUCULAR: Savunucu Pik yerine diğer renkleri oynasa oyun kolaylıkla olurdu. Burada doğunun ne oynaması gerektiğini 
batının yönlendirmesi gerekir. Batıda Karo Rua Vale olsa idi doğunun Karo oynaması gerekecekti. Batı Kör Rua atağını boşlarken 
ortağına hangi rengi döneceğini preferansiyel apel ile ortağına belirtebilir. Preferansiyel apelde en küçük kâğıdını verirse dışarıdaki 
renklerin küçüğünü, ezmeden en büyük kâğıdını verirse de dışarıdaki renklerin büyüğünü gelmesini ister. Eğer batıda Karo Rua 
Vale olsa idi ortağının Kör Ruasına Kör beşliyi verecekti. Bu elde ise Kör sekizliyi vererek ortağının Pik gelmesini ister. Pik dönüşüne 
oynayan boşlarsa risksiz olan koz dönüşü yapılmalıdır.

OYUN: Oyun orijinal olarak oluyordu. Şöyle ki; Pik dönüşünü boşlayıp gelen kağıdı alıp Körü elde ve yerde bitirdikten sonra 
kozlar çekildiğinde son beş karta şu durumda girilir: 

 T

J7
43

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY

1 3 PAS 5

PAS PAS PAS -

Atak K - - -

Sonuç 5 KUZEY 600

B
K
4
G

D
KQ32
A865
KT63
7

J76
KQ7432
52
QT

T8
T9
J7
AKJ6543

A954
J
AQ984
982 

ÖRNEK : 1
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Bu pozisyonda elde bir koz bırakarak son dört karta girecek şekilde 
Sinek dörtlü oynandığında yerden Karo Dam atılır. Yerde Karo 
As tek bırakıldığında batı “squeeze- sıkışma” konumuna gelmiştir. 
Bilindiği gibi biriç oynarken sıkışan el pes etmelidir. Bunun anlamı 
oynayan tüm elleri alacak demektir. Rua’yı teklerse oynayan Karo Asa 
gider. Sonra çakarak ele gelir ve karo valeyi çeker. Eğer batı Piki yerse 
oynayan Pik As ve Pike çakarak Piki sağlar ve Karo As ile yere geçer.

Bu durum kozlu squeeze’ler arasında “simple trump squeeze” (kozlu 
basit sıkıştırma) olarak adlandırılır.

1–4 DÖRT KOZSUZ İLE KONTROL KARTLARINI SORMAK

Dört NT ile Kontrol Kartlarının Sorusu:”Roman Key Card Blackwood”: Blackwood’un değiştirilmiş bir şeklidir. Koz Ruası da 
Aslarla birlikte bir Kontrol Kartı (Key Card) olarak kabul edilir, dolayısıyla cevaplar 5 kontrol kartı üzerinden verilir. Sorular 4 
Kozsuz ile Sorulur, Cevaplar: 

5 Sinek:    0–3 Kontrol Kartı

5 Karo: 1–4 Kontrol Kartı 5 Kör: 2–5 Kontrol Kartları gösterir, Koz kızı yok

5 Maça: 2–5 Kontrol Kartı Gösterir, Koz kızı var

Bazı Briççiler 5 Trefl ile 5 Karo deklarelerini ters kullanırlar. Bu nedenle Roman Key Card Blackwood dediğimiz zaman arkasına 
0314 yâda 1403 ekleyerek hangisinin oynanacağının belirlenmesi gerekir.   

Yukarıda görüldüğü gibi, 2–5 Kontrol Kartı cevabında koz kızının olup olmadığı bilgisi de verilmektedir. Diğer cevaplarda böyle 
bir bilgi olmadığı için, Kontrol Kartı cevabından sonraki en ekonomik ara konuşması koz kızı sorusu olarak kullanılır. Eğer koz 
kızı yoksa en yakın seviyede koza dönülür. Aksine, koz kızı varsa cevaplar iki farklı şekilde verilir. Eğer koz dışında bir başka Rua 
varsa, en ekonomik seviyede o renk deklare edilir. Başka Rua yoksa koz bir seviye atlanarak deklare edilir. Konuşma sekansının nasıl 
olabileceğini gösteren bir örnek verelim.

Açıcı Cevapçı Açıklama

1 Trefl      
4 Pik 
5 Karo 
5 Pik 
6 Trefl 
6 Karo 
6 Kör 
6 Pik

1 Pik 
4 NT 
5 Kör 

Cevapçı Blackwood uyguluyor
Açıcı 1–4 Kontrol Kartı gösteriyor ve Cevapçı 5 Kör 
deklaresi ile Pik kızını soruyor.
Pik kızı yok
Pik kızı var, yanında Sinek Rua da var
Pik kızı var, yanında Karo Rua da var
Pik kızı var, yanında Kör Rua da var
Pik kızı var ama yanında diğer renklerde Rua yok 
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KİTAP

1933 doğumlu, nöroloji ve psikoloji profesörü Oliver Sacks’ın bütün yapıtlarını 
yayımlayan YKY şimdi de Mars’ta Bir Antropolog’u Türk okuruna sunuyor. 

Oliver Sacks Mars’ta Bir Antropolog’da, normal ile patolojik olan arasındaki ayrımı 
belirleyen ölçütlerin, kişinin yaşamı mercek altına alındığında görece nasıl değişkenlik 
gösterdiğini gözler önüne seren, dudak uçuklatıcı yedi farklı yaşam öyküsünü 
aktarıyor. 

Kişinin normal dışı davranışlarının kişiye özgü bir yaşamsallık kazanması ve 
varoluşunu ele geçirmesiyle yakından ilgilenen Oliver Sacks, yerine göre bir nöro-
antropolog kimliğiyle ve edebiyatçıların kıskanarak okuyacakları, gerçeği kurguya 
değişmeyen bir yaşam kullanma kılavuzu kaleme almış.

Oliver Sacks
Yapı Kredi Yayınları

Mars’ta Bir Antropolog

SİNEMA / BELGESEL

TİYATRO

Mesleğimiz Üzerine Yapılmış Bir Klasik Film:  

Dersu Uzala

Aziz Nesin’in Ünlü Oyunu  

“Zübük” Sahnede

1903-1908 yılları arasında Rusya’nın uçsuz bucaksız bölgelerinden Mançurya’da görevli bir 
haritacı grubunun karşılaştığı avcı Dersu Uzala, gruba uzun süre kılavuzluk eder. Kısa sürede, Dersu 
Uzala’nın doğa sevgisi, dürüstlüğü, içtenliği, doğa karşısındaki bilgisi haritacılarla arasında büyük 
bir dostluğun doğmasına neden olur. Grubun komutanı harita mühendisi yüzbaşıyla arasındaki bu 
dostluğun öyküsü ne yazık ki trajik bir sonla bitecektir.
Ünlü Japon yönetmen Akira Kurosawa’nın yönettiği film mükemmel doğa görüntüleri ve mesleğimize 
yazılmış bir destan niteliğinde. İzleyenlerin asla unatamayacağı görüntü ve ayrıntı zenginliğinde bir 
sinema diliyle çekilmiş filmin DVD’leri piyasadan rahatlıkla bulunabilir.

Aziz Nesin’in ölümsüz romanı Zübük, Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) tarafından sahneye konuyor. 
Aziz Nesin Zübük’te, bir taşra kasabasında türlü manevralar çevirerek dürüst vatandaşları sürekli 
dolandıran, türlü çeşitli dolap çeviren ve milletvekili seçilmeyi başaran “İbraam Zübükzade”nin 
yaşamını ve bu yaşam etrafındaki olaylardan yola çıkarak kapsamlı bir sistem eleştirisi yapıyor.  
Dersu Yavuz Altun tarafından müzikal komedi olarak uyarlanan oyunda, yalnızca siyaset 
yaşamında değil, çevremizde de  gittikçe çoğalan zübükler anlatılarak, bu ülkenin zübüklerden 
kurtulması için verilen mücadeleye tiyatro sahnesinden destek veriliyor.

“Ali Seçkiner” imzasını taşıyan müzikleriyle müzikal olarak oynanacak oyunun oyuncuları 
Mehmet Ulusoy, Zafer Gökçek, Hakan Güven ve Ali Seçkiner.

‘’Zübük’’oyunu, Ankara’daki prömiyerinden sonra, 17-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da da 
sahnelecek.  
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TMMOB ve  
HKMO YAYINLARI

TMMOB’un efsanevi başkanlarından Teoman Öztürk, 
11 Temmuz 2011’de TMMOB tarafından yapılan bir 
forumla anıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın açılış konuşması yaptığı ve yönettiği 
forumda, Mehmet Besleme,(Kimya Mühendisleri Odası), 
Levent Darı, (İnşaat Mühendisleri Odası), Ali Ekber Çakar 
(Makina Mühendisleri Odası), Murat Taşdemir (Çevre 
Mühendisleri Odası), Mehmet Torun  (Maden Mühendisleri 
Odası), Hakkı Atıl  (Jeoloji Mühendisleri Odası), İyigün 

Pulat (Orman Mühendisleri Odası), Erdal Apaçık(Elektrik 
Mühendisleri Odası) Nilgün Ercan (Kimya Mühendisleri 
Odası), Necmi Ergün (Maden Mühendisleri Odası) Ahmet 
Demirtaş (Orman Mühendisleri Odası), Haydar İlker (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Emine Korkmaz (Makina Mühendisleri 
Odası) birer konuşma yaptı.
Kitap Mehmet Soğancı’nın ve diğer Oda Başkanlarının 
konuşmalarının tam metnini içeriyor ve geleceğe aktarıyor.

TMMOB örgütlülüğümüze Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle yapılmak istenen müdahaleden önce 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu “titiz” bir 
inceleme başlatmış 28 Eylül 2009 tarihinde bir rapor 
hazırlamıştı.
TMMOB’un yayınladığı bu kitap, rapor üzerine 
TMMOB’un görüşünün yanında, “Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu’ndan gelen belge istemli yazı 
(22-05-2008)”, “TMMOB örgütlülüğüne konuya ilişkin 
gönderilen yazı (22-07-2008)”, “Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu’na gönderilen yanıt (02-09-
2008)”, “Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 
görüş-öneri ve ek belge istemli yazısı (25-09-2008)”, 
“Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na ek belge 
gönderimi ile ilgili yazı (03-12-2008)”, “Cumhurbaşkanlığı 

Devlet Denetleme Kurulu’ndan araştırma ve inceleme 
raporunun istenmesine ilişkin yazı (16-10-2009)”, 
“Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 
raporun tamamının verilemeyeceğine ilişkin yanıt yazısı 
(30-10-2009)”, “TTB, TMMOB, TEB, TDB tarafından 
konuya ilişkin yapılan basın açıklaması (20-11-2009)”, 
“Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporunun 
web sayfasında yayımlanması (18-04-2010)”, “Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından Birliğimiz hakkında başlatılan 
inceleme üzerine TMMOB örgütlülüğüne gönderilen yazı 
(11-05-2010)” da kitabın “Ekler” bölümünde yer alıyor.
Böylece, “denetlenme” sonucu ortaya çıkan “rapor”un 
içeriğinin, Odalarımıza nasıl “toptancı” bir yaklaşım taşıdığı 
daha iyi anlaşılıyor.

Oda Başkanımız Ali Fahri Özten’in yöneticiliğinde yapılan 
ve Adana Şubemizce düzenlenen panele Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürü Osman İyimaya, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Müşaviri Nihat Şahin, HKMO Kırsal ve Kentsel Alanları 
Düzenlemeleri Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü katılmıştı.

Kitapta, panelde tartışılan Bağımsız Bölüm Planları 
ve Vaziyet Planlarının hazırlanması ve uygulanması, 
LİHKAB, Teknik Uygulama Sorumluluğu, lisanslı harita 
mühendislerinin yetki ve sorumlulukları, Parselasyon 
Planlarının hazırlanması ve uygulanması gibi konular 
ayrıntılarıyla yer alıyor.

Teoman Öztürk’ü Anıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Meslek Örgütleri 
Raporu Üzerine TMMOB Görüşü  

Tapu Planları Tüzüğü ve Teknik Uygulama Sorumluluğu  
(TUS) Paneli kitapçığı yayınlandı
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DÖNMEYECEK OLANA ŞARKI
Behçet Aysan*

bir gün çekip gideceğim ben bu şehirden 
geride hiçbir anı bile bırakmadan 
bindiğim trenler belki hiç bilmeyecek 
bir küçük istasyonda nasıl indiğimi 
yağmurlu bir gece hangi istasyonda 
yitik yıldızlara bakacaksın ardımdan.

ne kadar acı varsa bırakacağım 
söylenmemiş sözlerle yalan aşkları 
paslı zincirleri, mahpus türkülerini 
kara bir sis gibi çöken umutsuzluğa 
bir gün çekip gideceğim ben bu şehirden.

kitaplarım, şiirlerim bekleyecekler 
yürüdüğüm sokaklar bekleyecekler 
her sabah selam verdiğim akasya 
her sabah selam verdiğim taş duvar 
ve uçsuz bucaksız bu keder denizi 
bir gün elbet dönüşümü bekleyecekler.

SUDOKU

Kolay Zor

*Sivas’ta Madımak Oteli’nde yakılarak 
katledilen şairin anısına.
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Atananlar 
Emekli Olanlar

•	 1324	sicil	numaralı	üyemiz	Recai	
Çakıcı 27.06.2011 tarihinde İller 
Bankası 7. Bölge Müdürlüğü’nden 
emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza 
emeklilik yaşamında mutluluklar 
dileriz.

•	 1352	sicil	numaralı	üyemiz	
Süleyman Düzkaya 27.06.2011 
tarihinde İller Bankası A.Ş. Konya 
Bölge Müdürlüğü’ndeki Kontrol 
Mühendisliği görevinden emekliye 
ayrılmıştır. Meslektaşımıza emeklilik 
yaşamında mutluluklar dileriz.

•	 1757	sicil	numaralı	üyemiz	
Nizamettin Şahin 27.06.2011 
tarihinde İller Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğünden emekliye 
ayrılmıştır. Meslektaşımıza emeklilik 
yaşamında mutluluklar dileriz.

•	 2323	sicil	numaralı	üyemiz	Ali	
Osman Öğretmen 16.06.2009 
tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Deprem Risk Yönetim ve 
Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı 
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden 
emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza 
emeklilik yaşamında mutluluklar 
dileriz.

•	 2657	sicil	numaralı	üyemiz	ve	eski	
Sarıyer İlçe Temsilcimiz Kemal Özer, 
Sarıyer Kadastro Müdürlüğü’nden 
Yalova Kadastro Müdürlüğü’ne 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•	 2664	sicil	numaralı	üyemiz	
Mustafa Aktürk  Bayburt Kadastro 
Müdürlüğü’ne Kadastro Müdürü 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

•	 2900	sicil	numaralı	üyemiz	
İlhan Özlü Tapu ve Kadastro 8. 
Bölge Müdürlüğü’ne atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•	 3290	sicil	numaralı	üyemiz	Orhan	
Kuvvet Söğütlü Belediyesi’ne  
Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•	 3354	sicil	numaralı	üyemiz,	Boğaziçi	
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı ve Jeodezi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Haluk Özener, 
Uluslararası Jeodezi Birliği’nin 
(IAG-International Association 
of Geodesy) Yer Dönmesi ve 
Jeodinamik (Earth Rotation and 
Geodynamics) Komiyonuna bağlı 
Tektonik ve Deprem Jeodezisi 
(Tectonics and Earthquake Geodesy) 
Alt Komisyonu Başkanlığı’na 
seçilmiştir. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•	 3730	sicil	numaralı	üyemiz	
Muhammet Akyazı Giresun Kadastro 
Müdürlüğü’ne Kadastro Müdürü 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

•	 3865	sicil	numaralı	üyemiz	Prof.	
Dr. Reha Metin Alkan 2011 yılında 
Hitit Üniversitesi’ne Rektör olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•	 3928	sicil	numaralı	üyemiz	İbrahim	
Beşli Artvin Kadastro Müdürlüğü’ne 
Kadastro müdürü olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•	 4805	sicil	numaralı	üyemiz	İrfan	
Hacımemişoğlu Trabzon Kadastro 
Müdürlüğü’ne Kadastro Müdürü 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

•	 4830	sicil	numaralı	üyemiz	
Yrd. Doç. Dr. Ömer Yıldırım 
Gaziosmanpaşa Üneiversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Harita Mühendisliği 
Bölümüne 16.08.2011 tarihinde 
öğretim üyesi olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•	 5205	sicil	numaralı	üyemiz	Erdinç	
Eren Rize Kadastro Müdürlüğü’ne 
Kadastro Müdürü olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•	 6102	sicil	numaralı	üyemiz	Adnan	
Cevher, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Edirne Kadastro 
Bölge Müdürlüğü’ne atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•	 7933	sicil	numaralı	üyemiz	Murat	
Nas 01.06.2011  tarihinde  Samsun 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne 
Mühendis  olarak  atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.
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•	 8286	sicil	numaralı	üyemiz	Sedat	
Boyacı T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığına 04.07.2011 
tarihinde Harita Mühendisi olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•	 9617	sicil	numaralı	üyemiz	Doc.	
Dr. Mahmut Onur Karslıoğlu Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü, Geometik 
Mühendisliği Anabilim Dalında Prof. 

Dr. olmuştur. Ayrıca, Uluslararası 
Jeodezi Birliğinin (International 
Association of Geodesy - IAG) 
Haziran/Temmuz 2011 Genel 
Kurulu’nda “Fellow of IAG” ünvanı 
verilmiştir. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•	 10085	sicil	numaralı	üyemiz	
Ahmet Özden, Aksaray Kadastro 
Müdürlüğü’nden Edirne Kadastro 
Müdürlüğü’ne atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

•	 10561	Sicil	Numaralı	üyemiz	Ozan	
Özer 13.04.2011 tarihinde Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü’ne 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•	 11020	Sicil	Numaralı	üyemiz	Ayşe	
Kahveci 04.03.2011 tarihinde 
TCDD Genel Müdürlüğü’ne 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

•	 9717	sicil	numaralı	üyemiz	Hüseyin	
Ulaş Temiz ile Özlem Kaya çifti 
01.09.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 9759	sicil	nolu	üyemiz	Atilla	Yurttaş	
03.09.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 9920	sicil	numaralı	üyemiz	M.	
Uğur Girişken ile Gülin Tunca 
Girişken çifti 24.09.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•	 10301	sicil	nolu	üyemiz	Ata	
Önder Keleş 30.06.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•	 10409	sicil	numaralı	üyemiz	Seçkin	
Savtekin 25.06.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•	 10676	sicil	numaralı	üyemiz	Gökhan	
Kalın ile Ayşe Rüya Soydan çifti 
10.09.2011tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 10748	sicil	numaralı	üyemiz	Eray	
Ekinci ile Seda Şerefli Can çifti 
24.07.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 10789	sicil	numaralı	üyemiz	Okan	
Demirci 18.06.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•	 10917	sicil	numaralı	üyemiz	
Pervin Çelik 04.09.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•	 11001	sicil	numaralı	üyemiz	Murat	
Türüdü 11.06.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•	 11219	sicil	numaralı	üyemiz	Burak	
Güler ile Nursen Mutlu Güler çifti 
10.07.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 11556	sicil	numaralı	üyemiz	Günseri	
Pekacar 14.05.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•	 11652	sicil	numaralı	üyemiz	Hüseyin	
Aydoğan 05.09.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•	 11804	sicil	nolu	üyemiz	Muhammet	
Ali Yakut 03.09.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz. 

•	 6732	sicil	numaralı	üyemiz	Mehmet	
Toknal ile Tülay Toknal çiftinin 
01.07.2011 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Hasan adını 
verdikleri bebeğe “aramıza hoşgeldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

 
•	 8783	sicil	numaralı	üyemiz	Ömer	

Tevetoğlu 02.07.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•	 8873	sicil	numaralı	üyemiz	Volkan	
Sepetçi 10.09.2011 tarihinde 
evlenmiştir.  Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

•	 9460	sicil	numaralı	üyemiz	Mehmet	
Tuna Özcan ile  Dilek Akbulut çifti 
03.09.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

•	 9614	sicil	nolu	üyemiz	Seçil	Kaplan	
19.07.2011 tarihinde evlenmiştir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz. 
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•	 2481	sicil	numaralı	üyemiz	Hasan	
Kutlay Gündoğdu ile Hülya 
Gündoğdu çiftinin 08.08.2011 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. 
Beril Mina adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

•	 4133	sicil	numaralı	üyemiz	Hakan	
Bekar ile Zerrin Bekar çiftinin 
21.07.2011 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Kuzey adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 6691	sicil	numaralı	üyemiz	Cem	
Erkaragülle’nin  10.06.2011  
tarihinde çocuğu olmuştur. Duru 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 7067	sicil	numaralı	üyemiz	Hüseyin	
Avni Üstündağ ile Berna Üstündağ 
çiftinin 06.09.2011tarihinde bir 
erkek çocuğu olmuştur. Doruk Ege 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 6732	sicil	numaralı	üyemiz	Mehmet	
Toknal ile Tülay Toknal çiftinin 
01.07.2011 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Hasan adını 
verdikleri bebeğe  “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 7637	sicil	numaralı	üyemiz	Koray	
Şenyuva’nın 07.07.2011 tarihinde 
çocuğu olmuştur. Korhan Aybars 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 8972	sicil	numaralı	üyemiz	Erdal	
Uzunay ile Yasemin Uzunay çiftinin 
29.08.2011 tarihinde çocuğu 
olmuştur. Kerem adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 

mutluluklar dileriz.

•	 9815	sicil	numaralı	üyemiz	Ayten	
Akay ile 8519 sicil numaralı 
üyemiz İsmail Alper Akay çiftinin 
28.07.2011 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Ata Eren adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 10033	sicil	numaralı	üyemiz	
Mehmet Ayhan ile Havvanur Ayhan 
çiftinin 22.07.2011 tarihinde bir 
kız çocuğu olmuştur. Bilge adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•	 12138	sicil	numaralı	üyemiz	Mustafa	
Kısaağa ile Meltem Kısaağa çiftinin 
04.08.2011 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Zeynep adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

Doğanlar
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

•	 319	sicil	numaralı	üyemiz	
Odamızın	28.	Dönem	Başkanı,	20.	
Dönem	Oda	Yönetim	Kurulu	Üyesi,	
28.	Dönem	TMMOB	Yönetim	
Kurulu	Üyesi,	TMMOB	Delegesi,	
Andaç	Kaynak	01.07.2011	
tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Ailesine	ve	sevenlerine	başsağlığı	
dileriz.

•	 484	sicil	nolu	üyemiz	Asım	Ediz’in	
kızkardeşi	Nermin	Yağcı	(Ediz)	
16.04.2011	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	
ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 915	sicil	numaralı	üyemiz	Mehmet	
Suat	Aygün	yaşamını	yitirmiştir.	
Ailesine	ve	sevenlerine	başsağlığı	
dileriz.

•	 1113	sicil	numaralı	üyemiz	Öcal	
Tolan’ın	annesi	18.07.2011	
tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 1729	sicil	numaralı	üyemiz	Fahri	
Albayrak’ın	annesi	13.07.2011	
tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 1911	sicil	numaralı	üyemiz	Samsun	
Şube	Başkanı	Ertuğrul	Çöl’ün	eşi	
yaşamını	yitirmiştir.	Ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 1994	sicil	numaralı	üyemiz	Suat	
Oruç,	28.08.2011	tarihinde	
geçirdiği	trafik	kazası	sonucunda	
eşi	Zehra	Oruç	ile	birlikte	yaşamını	
yitirmiştir.	Ailesine	ve	sevenlerine	
başsağlığı	dileriz.

•	 2094	sicil	nolu	üyemiz	Salim	
İşgören’in	annesi	28.09.2010	
tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 2227	sicil	nolu	üyemiz	Bursa	
Şube	eski	Başkanı,	Onur	Kurulu	
üyemiz	Gürkan	Kanbir’in	babası	
22.09.2011	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	
ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 2230	sicil	numaralı	üyemiz	
Şükrü	Kengil’in	annesi	yaşamını	
yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	
ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 2353	sicil	numaralı	üyemiz	
Hüsnü	Seçkin’in	babası	M.	
Sabahattin	Seçkin	14.06.2011	
tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 2577	sicil	numaralı	üyemiz	Murat	
Aytemur’un	babası	Ahmet	Aytemur	
10.09.2011	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	
ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 2721	sicil	numaralı	üyemiz	Mustafa	
Tadık’ın	annesi	Firdes	Tadık	
22.09.2011	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	
ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 3423	sicil	numaralı	üyemiz	
Fuat	Volkan	Pasinli’nin	babası	
Tuncay	Pasinli	18.08.2011	
tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 3925	sicil	numaralı	üyemiz	
Mustafa	Çuha’nın	babası	Tahir	
Çuha	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 4416	sicil	numaralı	üyemiz	Tevrat	
Kisbet’in	babası	19.02.2011	
tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 5195	sicil	numaralı	üyemiz	
İmdat	Arduç’un	babası	İbrahim	
Arduç	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 5394	sicil	numaralı	üyemiz	
Ali	İhsan	Günaydın’ın	babası	
İhsan	Günaydın	06.07.2011	
tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 5958	sicil	numaralı	üyemiz	
Köksal	Salih	Yıldız’ın	annesi	
Zehra	Yıldız	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 8059	sicil	numaralı	üyemiz	
Özkan	Eser’in	babası	Feyzi	Eser	
05.09.2011	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	
ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 8789	sicil	numaralı	üyemiz	
Arif	Emre	Serhatlı’nın	babası	
Faysal	Serhatlı	18.09.2011	
tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 8953	sicil	numaralı	üyemiz	Onur	
Palabıyık’ın	babası	ve	9072	
sicil	numaralı	üyemiz	Vildan	
Kurt	Palabıyık’ın	kayın	pederi	
13.06.2011	tarihinde	yaşamını	
yitirmiştir.	Meslektaşımıza,	ailesine	
ve	sevenlerine	başsağlığı	dileriz.

•	 10201	sicil	numaralı	üyemiz	Erkan	
Özkaya’nın	babası	01.07.2011	
tarihinde	yaşamını	yitirmiştir.	
Meslektaşımıza,	ailesine	ve	
sevenlerine	başsağlığı	dileriz.
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Mühendislik ve Teknoloji Programları 
Akreditasyon Kurulu “ABET” 
(Accreditation Board for Programs in 
Engineering and Technology) İstanbul 
Teknik Üniversitesi ile ilgili iki yıl 
süren akreditasyon sürecini tamamladı. 
Kurulun kararına göre İTÜ, bu yıl 
itibariyle 23 mühendislik programı 
birden tam akredite olan dünyadaki 
ilk üniversite oldu. Bu sıralamayla 
Amerika’nın seçkin üniversitelerini 
geride bırakan İTÜ, aralarında 
Geomatik Mühendisliği Bölümünün de 
bulunduğu 23 mühendislik programının 
akreditasyonu sürecini başarıyla 
tamamladı.

Dünyanın birçok saygın üniversitesi, 
verdikleri eğitimin kalitesinin bağımsız 
ve uzman bir dış kuruluş tarafından 
değerlendirilmesi için ABET’e 
başvurmaktadır. İstanbul Teknik 
Üniversitesi de ilk kez 2002 yılında 
eğitim kalitesinin değerlendirilmesi için 
Geomatik Mühendisliğinin (o zamanki 
ismiyle Jeodezi ve Fotogrametri) de 
aralarında bulunduğu bölümleriyle 
ABET’e başvurusunu yaptı. 2004/2005 
yıllarında ABET’ten eşdeğerlik alan 
İstanbul Teknik Üniversitesi, iki yıl önce 
23 mühendislik programıyla bu kez “tam 
akreditasyon” için yeni bir başvuruda 
bulundu. 6-8 Aralık 2010 tarihlerinde 
Amerika’dan aralarında akademi, sanayi 
ve sivil toplum kuruluşlarından uzman 
temsilcilerin yer aldığı 26 kişilik ABET 
heyeti İTÜ’yü değerlendirme sürecinden 
geçirdi.

İlk olarak İTÜ’den gönderilen raporları 
inceleyen heyet, ardından İTÜ 
kampüslerinde öğretim elemanları, 
öğrenciler ve mezunlarla görüştü. 
İTÜ’nün bütçesini; laboratuvar, 
kütüphane, öğrenci işleri ve bilgi 
işlem alt yapısını; ders programlarının 
içeriklerini, öğretim üyelerinin 

özgeçmişlerini, ders verme yöntemlerini, 
öğrencilere verilen kariyer desteğini, 
öğrencilerin bitirme projelerini ve iş 
hayatına ne kadar hazır olduklarını, 
öğrenci projelerine sağlanan maddi 
desteği, bölüm mensuplarının 
motivasyon seviyelerini, üniversitenin 
tüm akademik ve sosyal olanaklarını 
detaylı olarak inceledi. İki yıl süren 
detaylı çalışmanın sonunda kararını 
verdi. İTÜ Rektörlüğü’ne resmi olarak 
bildirilen bu karar, ABET kuralları 
gereği Eylül 2011’de web sayfalarında da 
duyurulacaktır.

Akreditasyon süreci ile ilgili bilgi veren 
İTÜ Rektörü ve Geomatik Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Muhammed Şahin “Bu büyük başarı 
başta İTÜ öğretim üye ve yardımcıları, 
çalışanları, öğrencileri ve mezunları 
olmak üzere tüm ülkenin gururudur. 
ABET akreditasyonu ile üniversitemizin 
eğitim kalitesinin uluslararası 
standartlarda olduğu bağımsız bir 
kuruluş tarafından tescillenmiştir. Bunun 
yanında 23 mühendislik programıyla 
dünyada en fazla mühendislik 
programını akredite eden üniversite 
olduk. Bu süreçte emeği geçen herkese 
en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” 
diye konuştu. Prof. Dr. Şahin, İTÜ’nün 
önümüzdeki yıllarda uluslararası bu 
başarısına yenilerini ekleyerek Türkiye’yi 
yüksek öğrenim alanında hak ettiği 
yere taşıyacağını söyledi. Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Derin Ural da bu 
gelişmenin sürekli gelişim ve kalitenin 
sürdürülmesi açısından çok önemli 
olduğunu vurgulayarak “Biz çok iyi 
olduğumuzu biliyorduk ama bunu 
bizim söylememiz yetmez. Uluslararası 
bağımsız bir kurulun bunu onaylaması 
çok önemli. Ulusal bir hazine olan 
İTÜ dünya çapında tanınan, dünyayla 
yarışan mühendisler yetiştirmeye devam 
edecektir.” dedi. 

ABET akreditasyonu, uluslararası 
tanınırlığın yanı sıra eğitim kalitesinin 
Amerika’da akredite olan üniversitelerle 
denk olması ve verilen diplomanın 
tüm dünyada geçerli olması anlamına 
gelmektedir. Bu sayede İTÜ Geomatik 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
NCEES (the National Council of 
Examiners for Engineering and 
Surveying-www.ncees.org) tarafından 
düzenlenen “Yetkin Ölçmeci” sınavına 
da girebilecekler. Neden “ölçme 
mühendisi” veya “geomatik mühendisi” 
değil de ölçmeci kavramının kullanıldığı 
sorusunun yanıtına gelince: Amerika’da 
disiplinimiz henüz bir mühendislik 
dalı olarak kabul edilememiştir. Ancak 
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü 
değerlendiricisinin vermiş olduğu önemli 
mesajlardan birisinin de ülkelerinde 
disiplinimizin mühendislik olarak kabul 
edilmesi mücadelesinde İTÜ Geomatik 
Mühendisliği programının iyi bir 
örnek oluşturacağı şeklinde olduğunu 
belirtmek gerekmektedir.

Neden Akreditasyon

Mühendislik eğitiminde kalite 
standardizasyonu, eşdeğerlilik, kalite 
ve standartların denetlenmesi çağdaş 
ülkelerde üzerinde uzun yıllardır 
tartışılan bir konudur. Eşdeğer 
teknolojilerin kullanımı, çok disiplinli 
uygulamalar, eşdeğer hizmetler ve 
üretimin kalitesinde ölçülebilir bir 
standardizasyonu zorunlu kılmaktadır.

Yüksek Öğretimde Kalite Güvence 
Sistemi

Yükseköğretim kurumlarının sayısının 
ve öğretim kadrolarının genişlemesi, 
öğrenci sayılarının her geçen gün 
artması, üniversitelerimizde yıllardır 
değişmeyen, klasik, tamamen dersi 
veren öğretim üyesi odaklı, denetime 

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü  
6 Yıl Daha Uluslararası Akreditasyon Aldı
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açık olamayan bir eğitim veriliyor 
olması, ülkemizde mühendislik 
programlarının akreditasyonu ve kalite 
standardı arayışlarına yönelik bir çabanın 
başlatılmasına neden olmuştur. 

Bir mühendislik programının özgörevi 
doğrultusunda kendi amaç ve hedeflerini 
belirlemesi, bu amaçlar çerçevesinde 
mezunlarının sahip olması gereken beceri 
ve nitelikleri, yani çıktıları saptadıktan 
sonra da eğitim programlarını 
oluşturması, sürekli olarak geri besleme 
alınarak uygulanan programın belirlenen 
amaçları ve saptanan nitelikleri yerine 
getirip getirmediğinin gözlemlenmesi 
ve buna göre gerekli iyileştirmelerin 
yapılması programın kalite güvencesinin 
temelini oluşturmaktadır.

Eleştiriler

Kalite güvence sistemine ve uluslararası 
akreditasyona yönelik çalışmalar değişik 
perspektiflerden bir dizi eleştiriye 
uğramıştır. Geride bırakılan ondokuz 
yıllık tartışma ve deneyim sürecinde 
gündemi işgal eden, sürtünmeye ve 
zaman kaybına yol açan eleştirilerin 
birçoğu cevap bulmuş, kaygıların 
çoğu giderilmiş ya da insanlar yeterli 
bilgilenme seviyesine ulaştıkça 
kendiliğinden ortadan kalkmıştır.

Yükseköğretimde eğitimin her 
aşamasında ve eğitimi etkileyen, fiziki 
altyapı (bina, spor tesisleri, açık alan 
vb.), akademik altyapı (laboratuvar, 
kütüphane, dokümantasyon, iletişim, 
bilgi işlem vb.), ders programı, sınav ve 
değerlendirme sistemi, akademik/idari 
personel temin ve geliştirme sistemi 
(insan kaynakları), araştırma ve yayınlar, 
kurumsal gelişme planı (stratejik 
planlama), üniversite-sanayi-toplum 
ilişkileri, vb. gibi alanlarda bir kalite 
standardı ve kalite güvencesi sağlamak 
çabası süregelmektedir. 

Uluslararası Akreditasyon

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1930’lu 
yılların başında değişik mühendislik 

disiplinlerine ait meslek odalarının 
desteğiyle ECPD (Engineers’ Council 
for Professional Development) adıyla 
kurulan ve 1980 yılında değişen 
ismiyle ABET (Accreditation Board 
for Engineering and Technology) o 
yıllardan bu yana ABD üniversitelerinde 
lisans düzeyinde yürütülmekte olan 
mühendislik eğitim-öğretimini 
değerlendirmekte ve ilgili programlara 
akreditasyon (eşdeğerlik) vermektedir. 
“ABET 2000” adıyla literatüre 
geçen mühendislik eğitiminde kalite 
ölçütleri Avrupa ülkeleri tarafından 
da benimsenmiş, benzer kriterlerle, 
örneğin Fransa’da devlet, İtalya’da 
ise üniversitelerin kendi aralarında 
oluşturdukları yapılar akreditasyon 
işlevini yerine getirmeye başlamışlardır. 
İngiltere’de üniversitelerin finansmanı bir 
tür akreditasyon süreci sonucunda ortaya 
çıkan verilere göre düzenlenmektedir. 
ABET modeli esas alınarak 2004 
yılında mühendislik programları için 
ortak bir Avrupa Akreditasyon Sistemi 
geliştirilmesi amacıyla, EUR-ACE 
olarak adlandırılan bir Avrupa projesi 
başlatılmıştır. Dünya üzerindeki diğer 
bazı ülkeler ise birbirlerinin yüksek 
öğretim programlarını akredite ederek 
veya bu ülkelerin her birinde yerel 
kurumlar tarafından yetkinlik verilen 
programların, diğer ülkelerde de 
tanınmasını kabul ederek farklı bir 
uygulama yaklaşımı sergilemektedirler.

Ulusal Akreditasyon

Ülkemizde yalnızca on yıllık bir geçmişi 
olan akreditasyon sürecinde, ilk etapta, 
büyük ölçüde eski ve köklü, İngilizce 
eğitim-öğretim yapan üniversiteler 
tarafından başvurulan ve kazanılan 
ABET akreditasyonu bir yandan bu 
üniversitelerin programlarına belirli 
konularda olumlu katkılar sağlarken; 
bir yandan da akreditasyon ve kalite 
standardı kavramlarının, kalite güvence 
sistemi, sürekli iyileştirme modeli ve 
yöntemlerinin ülke çapında tanınmasını 
sağlamıştır. 

2001 yılında ülkemizde mühendislik 
eğitiminin sorunları üzerinde görüş 
alışverişinde bulunmak, mühendislik 
eğitiminin etkin ve verimli bir 
biçimde yürütülmesini sağlamak üzere 
önlemler geliştirmek, bu önerilerin 
gerçekleştirilmesi yönünde çaba 
sarf etmek ve gerekli girişimlerde 
bulunmak amacıyla bir sivil toplum 
platformu olarak ortaya çıkan 
Mühendislik Dekanları Konseyi, kısaca 
MDK, 2007 yılında Mühendislik 
Değerlendirme Kurulu ve Akreditasyon 
Derneği(MÜDEK) adında bir sivil 
toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel 
kişilik kazanmış ve yine MÜDEK 
kısa adını kullanmaya devam ederek 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak 
tanınmıştır. Türk üniversitelerinin 
birçoğu 2003 yılından başlayarak ulusal 
MÜDEK akreditasyonu için başvuru 
yapmakta, programlarının kalitelerini 
tescil ettirme ve 2009 yılı sonrasında 
EUR-ACE etiketi ile bir Avrupa 
eşdeğerliği kazanma yolunda çaba sarf 
etmektedirler.

İTÜ Geomatik Mühendisliği 
programının akredite edilmesi 
konusunda temel yaklaşım şu veya 
bu akreditasyon kurumunun tercih 
edilmesi değil, programın tüm 
dünyanın benimsediği uluslararası kalite 
standardı kriterlerine uygunluğu ve 
bunun uluslararası nitelikte bir kurum 
tarafından tescilidir.

Akreditasyon Kriterleri

ABET akreditasyon kriterleri; öğrenciler, 
eğitim hedefleri, program çıktıları, 
meslek eğitimi, öğretim kadrosu, altyapı, 
kurum desteği ve parasal kaynaklar ile 
her bir programa özgü ölçütler gibi ana 
başlıklar altında toplanmaktadır. Kalite 
yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerde 
öğrenciler, eğitim ve öğretimin odak 
noktasıdır. Çünkü, öğrencilerin 
öğretimi ve eğitimi üniversitelerin en 
temel fonksiyonudur. Akreditasyon 
girdilere, yani öğrenci seçimi, öğretim 
elemanlarının özellikleri, akademik ve 
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fiziki altyapı (kütüphane, laboratuar, 
sınıflar, vb.) üzerine odaklanmıştır. 
Akreditasyonda, yükseköğretime 
ayrılan kaynakların ve girdilerin 
kalitesi ve miktarı belirli bir düzeyin 
üstünde ise çıktıların kalitesinin de 
belirli bir düzeyin üzerinde olacağı 
varsayımı vardır. Bir başka deyişle, 
yüksek öğretimdeki kaliteyi, ona ayrılan 
kaynakların ve girdilerin kalitesi ve 
düzeyi belirlemektedir.  Değerlendirme 
sistemleri ise öğrenci başarıları, mezun 
sayısı, istihdam edilen mezun sayısı, 
mezunların istihdam yerleri gibi 
sistemin çıktılarıyla ilişkilidir. Ancak 
burada da eğitim-öğretim süreçleri 
göz ardı edilmektedir. Akreditasyon, 
yüksek öğretim sisteminin içiyle, eğitim 
süreçleriyle ve sonuçlarla ilgili değildir.

Yükseköğretimde gerçek anlamda kalite 
artışı sağlanmak isteniyorsa; girdileri 
değerlendiren akreditasyon sistemini, 
çıktıları değerlendiren değerlendirme 
sistemini, eğitim-öğretim süreçlerinin 
tasarımını, planlamasını, uygulamasını 
ve denetimini sağlayan sistemleri, 
birlikte entegre ederek, kalite güvencesini 
sağlayan “Yüksek Öğretimde Toplam 
Kalite Sistemi” yöntem ve tekniklerinin 
kullanılmaya başlanması gerekmektedir.

İTÜ Geomatik Mühendisliği 
Bölümünde Akreditasyon Süreci

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
(İTÜ-JFM) lisans programı Ağustos 
2005 tarihinde üniversitenin diğer 20 

Bölümü ile birlikte ABET tarafından 
2011 yılına kadar akredite edilmiştir. 
Bölüm bu süreç içerisinde “Geomatik 
Mühendisliği” adıyla ifade edilen, 
salt bir isim değişikliğini değil eğitim 
ve öğretim programında potansiyel 
bir dönüşümü de kararlı bir şekilde 
gerçekleştirme çabası içindedir. Kalite 
güvence sistemini tüm parametreleri 
ile çalıştırma ve geri beslemelerle 
programını sürekli gelişme modeline 
uygun olarak iyileştirme niyeti ve 
gayreti içerisindedir. Bu bağlamda 
tüm paydaşların (öğrenci, mezun, 
işveren, vb.) öğretim programları ve 
bölüm hakkındaki görüş ve önerilerine 
gereksinim bulunduğunu bilgilerinize 
sunuyorum.

Prof. Dr. Ergin TARI

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı

(URL: www.geomatik.itu.edu.tr)

Kaynak: Bu yazı, İTÜ’nün 9 Eylül 2011 tarihli basın açıklaması haberleri ve 23 Temmuz 2010 tarihli 1218 sayılı Cumhuriyet 
Gazetesi Bilim Teknik (CBT) Eki’nde yayınlanan “Niçin Akreditasyon? Hangi Kalite Standardı? Neden ABET?” başlıklı yazıdan 
yararlanarak derlenmiştir.
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DUYURU  

(TUSAGA_Aktif HAKKINDA)

 

DUYURU!

 

Sevgili Üyelerimiz,

Bilindiği üzere Mayıs 2006 tarihinde çalışmalarına başlanan ve Mayıs 2009 tarihinden bu yana test amaçlı olduğu bildirilerek genel 
kullanıma açılmış olan TUSAGA_Aktif Projesi,  yayının ulaştığı bölgelerde kullanıcılar tarafından yoğun biçimde ücretsiz olarak  
kullanılmaktadır.

Odamız bu süreçte TUSAGA-Aktif Projesinin kamusal bir hizmet olduğunu belirterek kâr amaçlı olmayan bir yaklaşımla işletilmesi 
gerekliliğine, geliştirilmesine ve devamlılığının ilgili kurumlarca yerine getirilmesine vurgu yapmıştır. Bu nedenle şu ana kadar 
sürdürülen kullanım modelinin devam ettirilmesi Kamu-Arge projelerinin amaçlarına en uygun politika olacağına kuşku yoktur.

Ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 02 Haziran 2011 tarihinde konuyla ilgili bir duyuru yapılmıştır. Duyuruda 
Mayıs 2009 tarihinde ücretsiz olarak kullanımına başlanan TUSAGA-Aktif ’in 15 Haziran 2011 tarihi itibari ile ücretli kullanıma 
geçirileceği açıklanmıştır. Duyuruda ayrıca kullanım ücretleri detaylı olarak verilmiştir. Genel Müdürlüğün bu duyurusu sonrası, 
üyelerimizden yoğun tepkiler gelmiştir. Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bu yaklaşımla ticari bir tutum 
sergilemekte olduğunun altı çizilmekle birlikte kabul edilemez bir yaklaşım olduğu ifade edilmiştir.

Konu hakkında Odamız 10 Haziran 2011 Tarih, 3/B15- 834  Sayılı yazı ile TKGM ‘ye durumu bildirmiş ve yeniden 
değerlendirilmesini talep etmiştir. Bu güne değin ilgili kurumdan söz konusu yazımız ile ilgili henüz bir yanıt gelmemiştir. Ancak 
TKGM 04 Temmuz 2011 tarihi itibari ile TUSAGA_Aktif yayının genel kullanımını durdurmuştur. Şifreli ve ücretli kullanıma 
geçilmiştir.

TKGM’nin bu yaklaşımını doğru görmemekteyiz. Kamu-Arge kapsamında geliştirilen ve uygulamaya sunulan bu projenin ticari 
bir anlayış ile yürütülmek istenilmesini hatalı bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz. TUSAGA-Aktif projesinin Kamu-Arge 
projesi olduğundan hareketle, ana destekçisi ve finansörü olan TUBİTAK’ın konu hakkında bilgilendirilmesi ve gerekli girişimlerde 
bulunulması hususlarında, TUBİTAK nezdinde girişimler  başlatılmıştır.

Bilgilerinize  sunarız.

Saygılarımızla.

 

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TEMMUZ 2011
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                       ANKARA: 05.08.2011

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ VARDIR.

D A V A C I : TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
  Sümer Sokak No:12-10
           Kızılay-ANKARA 

V E K İ L İ            : AV.KEMAL ŞAHİN
  Paris Caddesi No:54-4
  Kavaklıdere-ANKARA

D A V A L I          : KAMU İHALE KURUMU 
                                ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ  : “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer  İşlere Dair Tebliğ” in 2. madde 12. fıkrasındaki 
bazı ifadelerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

D A V A N I N   K O N U S U  

11 Haziran 2011 gün ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan Tebliğin 2. madde 12. fıkrasında aynen 
“Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri AIX grubunda yer almakta olup, anılan yapım işlerinin arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımı ile bir arada ihale edilmesinin zorunlu olması durumunda; işin mühendislik hizmeti 
uzmanlığı gerektiren kısmı ile yapım işi uzmanlığı gerektiren kısımlarının ayrı ayrı belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak 
yapılması ya da ihale dökümanında; anılan yapım işleri ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımının tek bir sözleşme 
kapsamında gerçekleştirildiği bir işe ilişkin deneyim belgesi olmayan yapım müteahhitlerinin, işin mühendislik hizmeti uzmanlığı 
gerektiren kısmını, alt yükleniciye yaptıracağını belirtmek suretiyle ihaleye katılabilmesine imkan verecek düzenlemenin yapılması 
gerekmektedir. Bu kapsamda;

a) İhalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme mühendislik hizmet işi deneyimi 
olan hizmet sunucuları ile AIX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri konsorsiyum kurmak suretiyle ihaleye katılabilecekleri gibi 
arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler de 
ihaleye katılabileceklerdir.

b) İhalenin konsorsiyumlara açık yapılmaması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek 
sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecekleri gibi AIX grubu iş deneyimi olan yapım 
müteahhitleri, tekliflerinde işin mühendislik hizmeti gerektiren kısmını alt yükleniciye yaptıracaklarını belirtmeleri durumunda ihaleye 
katılabileceklerdir.”

kuralı yer almaktadır.
Bu fıkranın

1- ilk paragrafındaki “ ............... ya da ihale dökümanında: anılan yapım işleri ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet 
alımının tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği bir işe ilişkin deneyim belgesi olmayan yapım müteahhitlerinin, işin 
mühendislik hizmeti uzmanlığı gerektiren kısmını, alt yükleniciye yaptıracağını belirtmek suretiyle ihaleye katılabilmesine imkan 
verecek düzenlemenin yapılması .....”
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2- a bendindeki “........... gibi arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada 
gerçekleştiren gerçek......” 

ifadelerinin

3-  b bendinin 

4734 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 5. ve 10. maddelerine aykırı olması nedeniyle iptali gerekmektedir.   

 
İ P T A L  N E D E N L E R İ

1- Sözü edilen Yasa’nın 4. maddesinde, hizmet ve yapım kavramlarından ne anlaşılmak gerektiği her iki kavramla da ilgili pek 
çok örnek sayılarak açıklandıktan sonra, 5. maddesinde aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, 
hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği; “ihaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10. maddesinin b bendi 
2. fıkrasında; ihaleye katılacak isteklilerden mesleki yeterliliklerinin belirlenebilmesine ilişkin olarak ihale konusu iş veya benzer 
işlerde, mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri içinse son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe at sözleşme 
bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen 
benzeri işlerle ilgili deneyimlerini gösteren bilgi ve belgelerin istenebileceği kuralı yer almaktadır. Bu kurallardan; mal alımı, hizmet 
alımı ve yapım işi ihalelerinin birbirleriyle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı yapılması gerektiği, ancak aralarında “doğal bir bağlantının” 
bulunması halinde bir arada yapılabileceği açıkça anlaşılmaktadır. Burada “doğal bağlantı” ifadesinin teknik zorunluluk anlamında 
kullanıldığı açıktır.

2- 

a) Arazi toplulaştırma hizmeti ile arazi toplulaştırma yapım işi arasında hiçbir doğal bağlantı, başka bir anlatımla ikisinin birlikte 
yapılmasının gerekli olduğu teknik bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Arazi toplulaştırma hizmeti, arazi toplulaştırmasına giren paftaların taranarak, parsellerin sayısallaştırılması, tapu kayıtlarının 
bilgisayara girilmesi, tapuya şerh verilmesi, alan kontrolü, önceden hiç planı yapılmamış sahanın blok planlamasının yapılması, 
sayısal halihazır harita yapımı, arazi etüdü, işletme mülakatlarının yapılması, mülakatların değerlendirilip, parselasyon planın 
yapılması, planlama sonucu oluşan parsellere ait listelerin tanzimi, parselasyon planlamasının bilgisayarda çizimi, kesinleşen 
arazi toplulaştırması projesi sonrası, yeni parselleri arazi sahiplerine teslim edilmesi, ada ve parsel köşe noktalarının beton taşla 
aplikasyonu, ayırma çapı varsa dosyasının hazırlanması, teknik dosyanın kadastro kontrolü ve tapuda tescil işlemleri, yeni tapu 
senetlerinin düzenlenmesi gibi işler arazi toplulaştırması hizmet işlerine girmektedir.
 
Arazi toplulaştırma yapım işleri ise planlanan su kanallarının yapılması, yolların açılması gibi işlerdir. Toplulaştırılan arazi 
sınırlarının sabit ve belirgin hale getirilmesi ve yolların açılması gibi yapım işleridir.

Bu nedenle de tek bir sözleşme kapsamında ihale edilmesi söz konusu olamaz.
b) Keza, tarla içi geliştirme hizmeti ile tarla içi geliştirme yapım işi arasında da herhangi bir doğal bağlantı bulunmamaktadır. 
Çünkü tarla içi geliştirme hizmeti, tarla yollarının, sanat yapılarının, drenaj kanallarının planlanması işlerini kapsamaktadır. Tarla 
geliştirme hizmetleri yapım işi ise planlanan tarla içi yollarının açılması, sanat yapılarının (duvar, köprü, menfez) yapılması, drenaj 
kanallarının yapılması, tarla sınırlarının kaldırılması, arazi tesviyesi gibi işleri kapsamaktadır.

Burada da istenilen hizmetle yapım arasında doğal bir bütünlük olmadığından Yasanın 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı ya da ancak 
konsorsiyum halinde katılabilmek koşulu ile birlikte ihale edilebilecektir.

Bütün bunlar yukarıda sözü edilen hizmet ve yapım işlerinin ayrı ayrı ihaleye çıkarılmasını ya da aralarında doğal bağlantı 
bulunması halinde hizmet ve yapım işlerinin sadece ihale konusu hizmet ve yapım işlerinde iş deneyimi olan konsorsiyumların 
katılabileceği tek sözleşmede bir ihale olarak düzenlenmesi gerektiğini zorunlu hale getirmektedir.
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3- Diğer yandan arazi toplulaştırma hizmet işi; Arazi Toplulaştırma Projesi yapımı ile Arazi Toplulaştırma Projesi uygulaması 
tamamı ile bir mühendislik hizmeti ve uygulamasıdır. (Yapım müteahhitliği söz konusu değildir). Bu husus  TARIM 
ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK ( Bakanlar 
Kurulu Karar Tarihi - No: 29/06/2009 - 2009/15154- Resmi Gazete Tarihi: 24/07/2009  Resmi Gazete Sayısı: 27298) te 4..KISIM 
da açık olarak tanımlanmıştır.

Keza tarla içi hizmet işi ile tarla içi yapım işinin birlikte ihale edilmesi halinde yüklenicinin tarla hizmet işini (mühendislik 
hizmetini) alt yükleniciye yaptıracağını belirterek ihaleye katılabileceği kabul edildiği halde bunun aksi olan durum yani 
yüklenicinin tarla içi yapım işini alt yükleniciye yaptıracağını belirterek ihaleye katılabileceği kabul edilmemektedir. 

Dolayısıyla Arazi Toplulaştırması ve Tarla içi Gelişim Hizmetlerinin tek bir sözleşme de ihale edilmesi halinde yapım 
müteahhidinin mühendislik hizmetleri için alt yüklenici kullanılması koşulu aynı şekilde mühendislik hizmet yüklenicisinin yapım 
işleri içinde alt yüklenici kullanabilme durumunu gündeme getirmektedir. Aksi halde bu durumunda eşitlik kuralına aykırı olduğu 
açıktır. 

Diğer bir ifade ile mühendislik projesi üreten mühendislik kuruluşlarının sürekli olarak yapım firmalarının alt yüklenici olarak 
mesleklerini idame etmek durumunda kalacaklardır. 

O halde hizmet işi ile yapım işinin birlikte ihale edilmesi durumunda hizmet işi ile yapım işi arasında ayırım gözetilmeyerek 
ister hizmet işi olsun ister yapım işi olsun yüklenicinin bunlardan birini alt yükleniciye yaptırmasını belirtmesi halinde ihaleye 
katılabileceğinin kabul edilmesini gerektirmektedir.

Yukarıda sözü edilen hizmetlerle yapım işlerinin konsorsiyumların dışında tek bir sözleşme ile ihale edilmesini kabul etmemekle 
birlikte bu hizmet ve yapım işlerinin konsorsiyum dışı tek bir sözleşme ile ihale edilmesi halinde de hizmet işleriyle yapım işlerinin 
eşitlik kurallarına uygun olarak düzenlenmesi yani hizmet işinin alt yapımcılara yaptırılmasına izin verildiği gibi yapım işlerinin de 
alt yüklenicilere yaptırılmasına izin verilmesi gerekmektedir. Aksi halde hizmet işleriyle (mühendislik işleri) ile yapım işleri arasında 
yapım işlerine ayrıcalık tanınmak suretiyle eşitlik kuralı bozulmuş olacaktır.

Bu durumda dava konusu tebliğin sözü edilen hizmetlerle bu hizmetlere ilişkin yapımın tek sözleşme ile ihale edilmesine olanak 
sağlayan ifadelerinin bilirkişi incelemesi yaptırılarak iptali gerekmektedir.

H. SEBEPLER : İlgili sair  mevzuat.

S. DELİLLERİ            : 1 adet belge örneği.
SONUÇ VE İSTEK    :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, 

 A - “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer  işlere dair tebliğ” in 2. madde 12. fıkrasındaki bazı ifadelerin        
          İPTALİNE; 

 B - Yürütmenin durdurulmasına ;

C - Giderlerin karşı tarafa yükletilmesine;

karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep ederiz.   

 
  DAVACI 
  TMMOB HARİTA VE KADASTRO             
  MÜHENDİSLERİ ODASI
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Sayı   : 3/B15-1246                                                                                                                             07/09/2011

Konu : İhale hk.

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
ELAZIĞ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. 

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına 
izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu 
görevleri arasındadır. 

Bölge Müdürlüğünüzce Kamu İhale Kurumunun 2011/117311 sayı ile yayımlanan İhale ilanında ;”Elazığ Kovancılar Tatar 
Göleti Sulaması Projesi ve Kamulaştırma Planlarının Proje Yapımı danışmanlık hizmeti” işi ihale edileceği bildirilmiştir. 

İhale ilanınız incelendiğinde; anılan hizmetlerin içerisinde bulunan Kamulaştırma Planları Yapımı hizmetleri HARİTA VE 
KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ kapsamında olduğu, diğer hizmetlerin ise farklı mühendislik hizmetleri olduğu 
tartışmasızdır. 

4734 sayılı Kamu ihale Yasasının (4964 sayılı yasa ile değişik) 14 üncü maddesi; “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel 
kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü 
birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını 
yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi 
durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler....” şeklindedir. 

Söz konusu maddede açıklanan uygulamalar İhale makamının keyfiyetine tabi olmayıp, bilimsel, mesleki ve teknik gerekçelere göre 
yapılması gerektiği açıktır. 

İhale konusu hizmetler yetki ve sorumlulukları yönünden farklı meslek disiplinlerini ilgilendiren hizmetlerdir. Bu nedenle söz 
konusu hizmetlerin; ortak girişim-Konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak yaptırılması 
gerekmektedir. Buna rağmen, kurumunuzun ihale ilanının 10. maddesinde “Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler” 
denilmektedir. 

Bununla birlikte gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer 
yasa ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye 
meslek adamıdır. 

Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, 
ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odavsı’na kayıtlı oldukları, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki 
faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir. 
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Diğer taraftan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Harita Mühendislik 
Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik’te “...her tür ve ölçekte halihazır 
harita yapımı, tescile konu olan harita ve planlar ve tapu tescili yapılması işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri 
olduğu” belirtilmekte olup, ayrıca ihaleye katılacaklardan A, B, C, D ve E grubu olmak üzere Harita Müteahhitlik Karnesi 
istenileceği belirtilmektedir. 

Ancak ihale ilanında söz konusu hizmetlerin önemli bir bölümü Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini kapsadığı 
halde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı maddede sadece “Sulama-drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına 
ait kati veya uygulama projesi yapmış olmak” benzer iş olarak kabul edilmektedir. Ayrıca “Organizasyon yapısı ve personel durumuna 
ilişkin belgeler” kısmında yer alan anahtar teknik personel ve teknik personel kısmında yine farklı meslek adamlarına yer verilmiştir. 
Halbuki ilanda yaklaşık 150 ha alanda kamulaştırma mühendislik hizmeti yapılacağı belirtilmesine rağmen bu yönde herhangi bir iş 
deneyim belgesi ve anahtar personel istenilmemektedir.

Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna hukuka aykırı bir şekilde ayrıcalık 
tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki 
çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile yönetmelik 
hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur. 

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa 
ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi 
olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda 
bulunarak yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. 

Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ilanda yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek 
giderilmesi ve bilgi verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız. 

Saygılarımızla. 

A. Fahri ÖZTEN  
Yönetim Kurulu a.  
Genel Başkan 

DAĞITIM: 

Gereği:-DSİ 9. Bölge Md. Elazığ                                                                                            Bilgi: -HKMO Diyarbakır Şubesi
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Sayı     : 3/B15-968                                                                                                              

Konu   : TUSAGA_Aktif Projesi Hk.                                                                                                                                  07/07/2011

 

TUBİTAK BAŞKANLIĞI’NA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, 
meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev 
ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.

Kurumunuzun ana destekçisi ve finansörü olduğu ve Kamu-Arge projesi kapsamında bulunan  ve bu hedefle T.C. İstanbul Kültür 
Üniversitesi yürütücülüğünde 2006 yılında çalışmalarına başlanan TUSAGA_Aktif  (CORS-TR) isimli Sabit GPS İstasyonları 
Projesi, bilindiği üzere Mayıs 2009 tarihinde tamamlanarak genel kullanıma açılmış durumdadır.

Odamız projenin başladığı tarihten bu güne değin Projenin yürütücüsü durumunda olan kurumlarca düzenlenen çalıştaylara 
çağrılı olarak katılmış, bilimsel görüş ve önerilerini dile getirmiştir. Odamızca, TUSAGA-Aktif Projesinin bir altyapı projesi olarak 
değerlendirildiği özellikle belirtilmiş, Kamu-Arge projesi niteliğinde olduğunun altı çizilmiş, kamusal bir hizmet olduğu ifade 
edilerek kâr amaçlı olmayan bir yaklaşımla işletilmesine, geliştirilmesine ve devamlılığının ilgili kurumlarca yerine getirilmesine 
vurgu yapmıştır. Projenin kamu yararı yönü dile getirilmiş ve nitelikli hizmet üretimi sağlamasının gerektiği öne çıkartılmıştır.

Ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve örneği (Ek_1’de) verilen duyuru ile TUSAGA-Aktif 
istasyonlarının kullanıcılara verdiği hizmetin paralı hale getirileceği ilan edilmiştir. Bu duyuru sonrasında çoğunluğu Odamız üyeleri 
olan projenin aktif kullanıcılarından gelen yoğun eleştiri ve şikayetler üzerine ilgili kuruma (Ek_2 deki) yazı yazılmıştır. İlgi yazımıza 
henüz bir cevap verilmemiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 04 Temmuz 2011 tarihinde TUSAGA-Aktif istasyonlarının genel kullanımı durdurulmuş, 
şifreli ve ücretli kullanıma geçilmiştir.

Kamu-Arge niteliğindeki bir projenin bu tür bir yaklaşımla ticarete dönüştürülmesi kabul görmeyen bir anlayıştır. Kamu niteliği 
taşıyan bu projenin giderlerinin de çok yüksek gösterildiği kamuoyunda dile getirilmektedir. Projenin bu yöndeki sorumluluğun 
başkanlığınıza ait olduğu düşünülmekte olup, konu hakkında gerekli değerlendirmenin yapılması hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla

A.Fahri ÖZTEN

Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan
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