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Yüreğimizdeki insan 

sevgisini ve yurtseve-

liği, baskı  ve zulüm yön-

temlerinin söküp atama-

yacağının bilinci içinde, 

bilimi ve tekniği, emper-

yalizmin ve sömürgenle-

rin değil, emekçi halkı-

mızın hizmetine sunmak 

için her çabayı güçlendi-

rerek sürdürme yolunda 

inançlı ve kararlıyız. 
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1.ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ 

Şubemizin, 12. dönem Olağan Genel Kurulu, 16-
17 Ocak 2016 tarihinde yapılmış olup seçilen Yönetim 
Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını oy birliği 
ile karar altına alarak çalışmalarına zaman kaybetme-
den başlamıştır.  

Bu  karara  göre  ;  Şube  Başkanı  Yaşar 
TANRIVERDİ, Şube II. Başkanı Şafak FİDAN, Şube 
Sekreteri Ali KUZU, Şube Saymanı Şule BAHAR ÜNNÜ, 
Üye Dilek BOZKURT, Üye Cavit ANT ve Üye İlker Cem 
KÜÇÜK şeklinde bir görev dağılımı belirlenmiştir. 

Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimiz ise Mustafa İL-
KER AVAROĞLU, Kutlay OKAN DOĞAN, Umut ÇAĞRI 
GÜLLÜ, Nihat YILMAZ, Aziz KARATAŞ ve Ferhat GÜVEL 
şeklindedir.  
   
 Bu yönetim kurulumuzun yanı sıra ; Şubemiz Da-
nışma Kurulu Üyeleri, 12. Dönem Olağan Genel Kuru-
lumuzda seçilen Asıl ve Yedek Delege meslektaşları-
mız, Temsilcilik, Temsilci Yardımcılığı ve Mesleki Faali-
yet Denetimi görevi yürüten çok değerli arkadaşları-
mız, Şubemizin önceki dönemler Başkan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve her düzeyde görev almış, katkı sağ-
lamış, eleştirmiş, uyarmış, önermiş, farklılığını sakla-
ma ihtiyacı duymamış meslektaşlarımız ile çalışmaları-
mıza katkı koymak isteyen tüm üyelerimizin 12. Dö-
nemde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza katkı ve-
rip zenginlik katacağı inancındayız. 
 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Adana Şu-
be Yönetim Kurulu olarak, sevgiyi, saygıyı, birlikteliği, 
beraberliği ön planda tutan bir yönetim anlayışı ile ça-
lışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.  



Mesleğimizin geleceği adına önemli bir görevi üst-
lendik. Sorumluluklarımızın bilinci içerisindeyiz. Taşıdı-
ğımız sorumluluğun bilinciyle ilkeli, kararlı hizmetler 
sunmaya ve onurlu mücadelemizde ayrım yapmadan 
tüm meslektaşlarımızı kucaklayarak hizmet vermeyi 
esas alacağız.    

Şubemizin  12.  çalışma  döneminde,  siz  değerli 
Üyelerimizden alacağımız güç ve destekle, Odamızı, 
Şubemizi ve mesleğimizi daha iyi noktalara taşıma ar-
zusundayız. Eksik ve yanlış olduğunu düşündüğünüz 
konuların sizler tarafından eleştirilmesini bekliyoruz. 
Yapılan önerileri ve eleştiriler bizleri mesleğimiz adına 
daha başarılı işler yapmaya yöneltecektir.  

Şubemiz kurulduğundan bu yana var olan, katı-
lımcı, paylaşımcı, demokratik ve çağdaş bir meslek ör-
gütü inancı, aynı ilkeli anlayışla, etkinliklerini geleceğe 
taşıyarak, meslektaşlarımızın ve mesleğimizin hakları-
nın savunulması için,  mücadelesini sürdürmeye de-
vam edecektir. Mesleki sorunlarımızın çözümü yanın-
da, ülkemizin temel sorunlarıyla da duraksamadan, 
birlikte mücadele ederek, tüm zorlukları aşacağımız 
inancını taşımaktayız. 

Üreterek büyüyen, paylaşarak gelişen, Bağımsız, 
Demokratik, Özgür bir Türkiye’de refah içinde bir ara-
da yaşama çabasının savunucusu mühendisler olmaya 
devam edeceğiz. 

TMMOB HKMO Adana Şubesi olarak, 16-17 Ocak 
2016 tarihinde demokratik bir ortamda gerçekleştirdi-
ğimiz 12. Olağan Genel Kurulumuzda sizlerin desteği 
ve güveniyle yönetime seçilme onurunu yaşadık. Tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

12. Dönemi tüm üyelerimizle birlikte yürüteceğiz.   



2. KURUMSALLAŞMA 

2.1. Örgütlenme Çalışmaları 

2.1.1. Üyeler - Öğrenci Üyeler 

Odamıza üye olmayan meslektaşlarımızın üye yapıl-
ması ve tüm Oda etkinliklerine katılımlarının sağ-
lanmasına yönelik çalışmalara devam edilecek, 
kamu ve özel sektörde çalışan genç meslektaşla-
rımıza Oda‘nın önemi ve gerekliliğini anlatacak 
çalışmalara ağırlık verilecektir. 

Şubemiz sınırlarındaki Osmaniye ve Mersin Üniver-
sitelerinde açılacak olan Harita/Geomatik Mühen-
disliği bölümleri ile ilişkiler geliştirilecektir. Bu bö-
lümlerimizde öğrenci temsilcilikleri oluşturulacak-
tır. Bunun sonucu olarak öğrenci üye ve üniversi-
teler arasında sağlanan diyaloglar geliştirilerek, 
bütüncül bir anlayış çerçevesinde, birlikte düzen-
lenen sosyal, kültürel, bilimsel ve teknik program 
takvimine, gelişmelere bağlı olarak yeni etkinlik-
lerin eklenmesi sağlanacaktır.  

Üyelerimizin üyelik bilgilerinin güncellenmesine de-
vam edilecek, bunun sonucu olarak şube etkinlik-
lerinde üyelerin hızlı bir şekilde bilgi sahibi olması 
sağlanacaktır. 

Şube sosyal medya hesapları kullanılarak hızlı ve 
etkili üye ilişkisi ortamı oluşturulacak, soru ve 
görüşlere en kısa zamanda cevap verilmesi sağ-
lanacaktır. 

2.1.2. İl/İlçe Temsilcilikleri ve İşyeri Temsilci-
likleri 

İl/İlçe ve İşyeri Temsilciliklerimizle, ilişkiler daha da 
geliştirilerek, her türlü etkinlikte tüm örgüt birim-

lerimizin katılımı ve katkıları sağlanacaktır. 



2.1.3. TMMOB İKK ve Diğer Odalar 

TMMOB ve bileşeni diğer Odalarla yürütülen ilişki-
lerin geliştirilmesine önem verilecek, TMMOB Ça-
lışma Grupları, sempozyum ve kongreler ile di-
ğer komisyon çalışmalarında görevler üstlenile-
cek, İKK çalışmalarına destek sağlanacaktır.  

2.2. Toplantılar 

2.2.1 Temsilcilik Üye Toplantıları 

Şube merkezi ve Temsilciliklerimizce gerçekleştiri-
len etkinliklere katkı ve katılım sağlanacaktır. 
Temsilcilik Yürütme Kurulları ile ortak Yönetim 
Kurulu toplantıları düzenlenmeye çalışılacaktır. 

Yönetim Kurulu toplantılarının çalışma döneminde 
en az bir kez bağlı illerin birinde yapılması sağla-
nacaktır. 

2.2.2. Danışma Kurulu Toplantıları 

Danışma Kurulu toplantılarının yapılmasına devam 
edilecek ve alınan eğilim kararları değerlendirilerek 
şube politikaları geliştirilecektir  

3. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

3.1.   Şube Komisyonları 

Şube bünyesinde aşağıda belirtilen komisyonların 
oluşturulması sağlanacaktır. 



3.1.1   Mesleki Faaliyet Denetimi İzleme Komis-
yonu  

Mesleki faaliyet denetimi hizmetlerinin aksatılmadan 
tüm alanlarda uygulanması için çalışmalar yürütü-
lecektir. Şube bünyesindeki Mesleki Faaliyet Dene-
timi İzleme Komisyonu geliştirilerek, bağlı illerde 
de oluşumu sağlanacaktır. 

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen SHKM‘ ler için 
gerekli yaptırım yoluna gidilecektir. Yaklaşık mali-
yetle ilişkisi neredeyse yok sayılan ihaleli işlerde 
sondan başlayarak  Oda  mevzuatı  çerçevesinde 
gerekli denetim işlerinin hayata geçirilmesi sağla-
nacaktır. LİHKAB‘ lar için de mevzuat çerçevesin-
de belirtilen işlemler sürdürülecektir. 

3.1.2.   Genç Harita Mühendisleri Komisyonu 

Genç Harita Mühendisleri Komisyonu, genç meslek-
taşlarımızın mesleki sorunlarına çözüm arayışında 
olmanın yanı sıra teknik, kültürel, bilimsel ve sos-
yal alanlarda da dayanışmayı ve birlikteliği ortaya 
koymayı hedeflemektedir. Adana Şube,  Genç Ha-
rita Mühendisleri Komisyonu çerçevesinde eğitim-
lere, sosyal ve kültürel aktivitelere ve genç mes-
lektaşlarımızın iş yaşamında karşılaştıkları sorun-
ların çözümüne yönelik olarak çalışmalar yürüte-
cektir. 



3.1.3 Basın, Yayın, Mesleki Tanıtım ve Halkla 
İlişkiler Komisyonu 

Oda-üye iletişiminin en önemli aracı olarak görülen 
yayın konusuna ayrı bir önem verilerek, dünyada-
ki ve ülkemizdeki güncel mesleki araştırmaları da 
paylaşmak, bağlı illerdeki gelişmeleri duyurmak, 
yapılan çalışmaları belgelemek ve sosyal kültürel 
katkı sağlamak amaçlarıyla e-ADANA bülteni ya-
yın hayatına başlatılacaktır. 

3.1.4 İmar Planı Uygulamaları Komisyonu 

3.1.5 Kadastro Komisyonu 

3.1.6 Taşınmaz Değerlemesi ve Bilirkişilik Ko-
misyonu 

3.1.7 Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Ko-
misyonu 

3.1.8 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algıla-
ma Komisyonu  

3.1.9 Kentsel Dönüşüm Komisyonu 

3.1.10 Öğrenci Komisyonu 

 Üniversitelerimizde bölümlerin açılması ile birlikte 
öğrenci  komisyonumuz  oluşturularak,  etkinliklerine 
başlaması sağlanacaktır. 



3.2.   Çalışma Grupları 

3.2.1. Özel Sektör Çalışma Grubu 

Özel sektör sorunlarına yönelik toplantıların İl/İlçe 
Temsilciliklerimizde ve Şube merkezinde gerçek-
leştirilmesi, bu toplantılara bölgesel olarak katılım 
sağlanması, tespit ve önerilerin oluşturulması ve 
yaşama geçirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. 

3.2.2. Kamu Sektörü Çalışma Grubu 

Kamu sektöründe çalışan meslektaşlarımızın sorun-
larına yönelik olarak faaliyetlerin yürütülmesi sağ-
lanacaktır. 

3.2.3. Kent Sorunları İzleme Grupları 

Şubemize bağlı illerde kent sorunlarının izlenerek 
mesleğimiz  açısından getirilebilecek  çözümlerini 
belirleyebilmek için kent sorunları izleme grupları-
nın oluşumu sağlanacaktır. 

4. EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

4.1.Meslek İçi Eğitim Çalışmaları 

Meslektaşlarımızı  etkileyen/etkileyecek  olan  yeni 
mevzuat  değişiklikleri  kapsamında  da  eğitim 
programları düzenlenecektir. Temsilciliklerde dü-
zenlenecek eğitim programlarına katkı ve destek 
sağlanacaktır. Bu eğitimler kamulaştırma bilirkişi-
liği eğitimi, taşınmaz değerleme uzmanlığı eğiti-
mi, yapı aplikasyon projesi ve uygulaması eğitimi, 
fenni mesuliyet eğitimi, coğrafi /kent Bilgi sistem-
leri (CBS) eğitimi, imar planı uygulaması eğitimi, 
il-ilçe temsilcilik yöneticileri oda içi eğitimi şeklin-
dedir. Bu eğitimler sonucunda üyelerimize katılım 
belgesi verilecektir. 



4.2. Sosyal ve Kültürel Eğitim Çalışmaları 

Meslektaşlarımıza ve ailelerine yönelik olarak fotoğ-
raf temel düzey eğitimi, enstrüman ( gitar, bağla-
ma) eğitimi ve spor (futbol, tenis vb) etkinlikleri 
ile oda-üye ilişkisinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

5. KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL, FORUM ve SE-
MİNERLER 

Şube komisyonlarının yürüttüğü faaliyetler çerçeve-
sinde, ortaya çıkacak sonuçlara göre birer kongre, 
sempozyum, panel veya forum yapılması sağlana-
caktır. 

Genel Merkez tarafından yürütülen etkinliklerin Şu-
bemiz sınırlarında yapılması sağlanmaya çalışıla-
caktır. 

6.BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK, KURUM VE KURU-
LUŞLARLA İLİŞKİLER 

Mesleğimizi, kamu yararını ve toplumsal dayanışma-
yı etkileyen düzenlemeler çerçevesinde bütün ku-
rum ve kuruluşlarla gerekli ilişkiler geliştirilerek 
birlikte  çalışabilirlik  anlayışı  üzerine  çalışmalar 
sürdürülecektir.  

7. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK ÇALIŞMALA-
RI 

7. 1. Geleneksel yemek 

Şubemiz tarafından her yıl planlanan şube geleneksel 
yemeği yapılmaya devam edilecektir. İl temsilciliklerin-
de de bu tip etkinlikler teşvik edilecektir. Ayrıca Şube-
lerimizce düzenlenen "Geleneksel Yemek" etkinlikleri-
ne, iletişimi arttırabilmek için katılım sağlanacaktır.    



7.2. Hizmet Plaket Törenleri 

Şubemizde Meslekte 30. Yıl Hizmet Plaket Töreni 
etkinlikleri  düzenlenerek  üyelerimizin  katılımı 
sağlanacaktır. Genel Merkez tarafından düzenle-
nen Meslekte 50. Yıl Hizmet Plaket Töreni etkin-
liklerine de katılım sağlanacaktır.  

8. MESLEK ALANLARIMIZDAKİ UYGULAMALAR 
İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Yapı aplikasyon projesi ve uygulaması ile fenni 
mesuliyet (TUS) konularında karşılaşılan sorun-
ların çözümü ve şube etkinlik alanımız içerisin-
deki  belediyelerde yürütülmesinin  sağlanması 
için 11.Dönemde başlanan çalışmaların sonuç-
landırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

SHKMMB ler  tarafından gerçekleştirilen üretilen 
hizmetlerde fiyat kırımlarını engellemek, mesle-
ki saygınlığımızı arttırmak amacıyla Mesleki Fa-
aliyet Denetiminin tüm bürolarca yapılmasının 
faaliyetleri sürdürülecektir. 

Mesleğimizin en önemli alanlarından olan Kentsel 
Dönüşüm ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında 
gerçekleştirilecek çalışmalara öncelik verilerek 
bu konular da etkinlikler düzenlenecektir. 

9. BASINLA İLİŞKİLER 

Görsel ve yazılı medya organlarıyla kuracağımız 
düzenli ve doğru ilişkiler ile Oda görüşlerimizi 
anlatmak, mesleğimize ve şubemiz çalışmaları-
na daha çok katkı sağlayacağına inanıyoruz.  

Kent sorunları izleme gruplarımızdan gelen çalış-
maların sonuçları medya ile paylaşılarak mes-
lektaşlarımızın ve halkımızın aydınlatılması sağ-
lanacaktır.  



TMMOB 

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 

ADANA ŞUBESİ 

http://www.hkmo.org.tr/subeler 

/hkmoadanaşube 

adana@hkmo.org.tr 

0 322 4560169—4560170 

Reşatbey Mah. Adalet Cad. Kadir Cennet Apt.. 

N:27        Seyhan—ADANA 


