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ŞUBELERİMİZ

ADANA ŞUBESİ ANKARA ŞUBESİ ANTALYA ŞUBESİ BURSA ŞUBESİ DİYARBAKIR ŞUBESİ

Adalet Caddesi Reşat Bey 
Mahallesi Kadir Cennet 
Apartmanı No: 27 Seyhan 
ADANA
Tel: 0322 456 01 70
Faks: 0322 456 01 69
adana@hkmo.org.tr 

Fevzi Çakmak 2 Sokak 31/18 
Demirtepe ANKARA
Tel: 0312 229 40 86
Faks: 0312 229 42 18
ankara@hkmo.org.tr 

Konuksever Mahallesi Gazi 
Bulvarı No: 314 Kat: 1 Muratpaşa 
ANTALYA
Tel: 0242 325 95 56
Faks: 0242 325 95 99
antalya@hkmo.org.tr 

Odunluk Mahallesi Kale Caddesi 
No: 20 Kat: 3 Nilüfer BURSA
Tel: 0224 451 27 00
Faks: 0224 453 24 00
bursa@hkmo.org.tr

Ali Emri 4. Sokak Kupik 10 
Apartmanı Kat: 2 No: 5 Yenişehir 
DİYARBAKIR
Tel: 0412 224 68 70
Faks: 0412 224 68 75
diyarbakir@hkmo.org.tr

İSTANBUL ŞUBESİ İZMİR ŞUBESİ KONYA ŞUBESİ SAMSUN ŞUBESİ TRABZON ŞUBESİ

19 Mayıs Mahallesi Samanyolu 
Sokak No: 106/2 Kat: 2 34360 
Şişli İSTANBUL
Tel: 0212 232 89 89
Faks: 0212 232 94 28
istanbul@hkmo.org.tr

Fevzi Paşa Bulvarı 1364. Sokak 
Tanacan İş Merkezi No: 1 Kat: 2 
Çankaya İZMİR
Tel: 0232 441 01 01
Faks: 0232 441 05 01
izmir@hkmo.org.tr

Yenişehir Mahallesi Şahin Ağa 
Sokak Uğurlu Sitesi A Blok No: 11 
Selçuklu KONYA
Tel: 0332 237 14 02
Faks: 0332 237 14 03
konya@hkmo.org.tr

İlkadım Hançerli Mahallesi 
Hacımahmutlar Sokak 12/A Blok 
Kat: 1 Merkez SAMSUN
Tel: 0362 447 44 57
Faks: 0362 447 44 58
samsun@hkmo.org.tr

2 Nolu Çömlekçi Mahallesi 
Yavuz Selim Bulvarı Özgür İş 
Merkezi Kat:4 No: 145/7 Merkez 
TRABZON
Tel: 0462 326 18 34
Faks: 0462 326 27 03
trabzon@hkmo.org.tr

MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ

AFYONKARAHİSAR ÇORUM ERZURUM KAYSERİ KOCAELİ

Barbaros Mahallesi Kumluk Cad. 
No: 4 Merkez AFYONKARAHİSAR
Tel: 0272 214 65 82
Faks: 0272 214 65 83

Yeniyol Mah. Sel Sok. Ak Merkez 
No: 31/14 Kat: 3 Merkez ÇORUM
Tel: 0364 212 30 24
Faks: 0364 224 30 45
corum@hkmo.org.tr

Atalar Mah. İsmetpaşa Cad. 
Arif Alper İşm. Kat: 5 YAKUTİYE 
Merkez ERZURUM
Tel: 0442 233 63 23
Faks: 0442 233 63 23
erzurum@hkmo.org.tr

Gevher Nesibe Mah. Mimarsinan 
Cad. Mecidiye Sok. Fidan Apt. 
No: 9/3 Kocasinan KAYSERİ
Tel: 0352 222 87 18
Faks: 0352 222 87 63
kayseri@hkmo.org.tr

Ömer Ağa Mah. Ankara Cad. 
Kavala İşhanı No: 37/5 İzmit 
KOCAELİ
Tel: 0262 331 97 19
Faks: 0262 331 97 19
kocaeli@hkmo.org.tr

MALATYA SİVAS VAN ZONGULDAK

Turgut Temelli Cad. Aksoğan Apt. 
No: 20/6 Kat: 2 Merkez MALATYA
Tel: 0422 325 92 44
Faks: 0422 325 93 44
malatya@hkmo.org.tr

Sularbaşı Mah. Eski Belediye 
Sok. Irmak Apt. No: 16/8 Merkez 
SİVAS
Tel: 0346 224 07 00
Faks: 0346 224 07 00
sivas@hkmo.org.tr

İrfan Başbuğ Cad. Tiana Center 
Kat: 2 No: 6 Merkez VAN
Tel: 0432 216 86 21
Faks: 0432 216 86 21

İncivez Mah. Üniversite Cad. 
Rızabey Apt. Daire: 4 PK: 67100 
Merkez ZONGULDAK
Tel: 0372 281 06 06
Faks: 0372 281 06 06
zonguldak@hkmo.org.tr
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YAYIN KURULU

HKMO
GÜNCESİ Bir Bültenle daha sizlerle birlikte olmaktan 

mutluyuz. Sizlerle olamadığımız süreçte: 

Harita Bülteni • Haziran 2013 
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Konya Şubemiz tarafından 14 Mart 2013 tarihinde Selçuk Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Eğitiminde 40. Yıl Etkinliği ve Meslekte 25 ve 40 
yılını dolduran üyelerimize plaket törenine Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş ve İkinci Başkanımız Hacı Hasan Tuzcu katıldı.

19 Mart 2013 tarihinde, Odamızın yayınladığı ve mesleğimizin en 
önemli yayın organlarından olan Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi’nin 
yeni sayısı (Cilt:1, Sayı:2, Dergi No:106) derginin web sitesinden tüm 
okuyucuların erişimine açıldı.

25- 29 Mart 2013 tarihleri arasında ise Orman ve Su İşleri Bakan 
Yardımcısı Nurettin Akman, Aselsan Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, 
Havelsan Genel Müdürü Sadık Yamaç, Mekansal Planlama Genel 
Müdürü Mehmet Ali Kahraman‘ı, Oda Genel Başkanımız Ertuğrul 
Candaş, 2. Başkanımız Hacı Hasan Tuzcu, Genel Sekreterimiz Mustafa 
Erdoğan, Oda Müdürümüz Timur Bilinç Batur ve Odamız Teknik 
Personeli Rabia Reyhan Kocakaya makamında ziyaret etti.

29 Mart 2013 tarihinde Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik 
Bürolarının faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararlar kapsamında 
Odamızın Hukuki değerlendirmesi internet sitemizde yayına kondu.

2 Nisan 2013 tarihinde “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve 
Çalışanları” adıyla Basına ve Kamuoyuna Oda Genel Merkezimizce bir 
duyuru yapıldı.

5 Nisan 2013 tarihinde LİHKAB “süreci”yle ilgili Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’ne yazı gönderildi.

6 Nisan 2013 Cumartesi günü, Odamız Özel Sektör Komisyonu tarafından 
müelliflik, kamu kurumlarındaki ihalelerde farklı uygulamalar ve özel 
sektörde yaşanan sıkıntılara ilişkin sorunların tartışılacağı ve çözüm 
önerilerinin neler olabileceği konusunda fikir alış verişinde bulunmak 
amacı ile planlanan toplantı, özel sektör çalışanlarımıza yapılan çağrı 
sonucu Teoman Öztürk Salonında başarıyla yapıldı.
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Toplantının açılış konuşmasını, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş, Özel Sektör Komisyonu adına ise Odamız eski 
başkanlarından Attila Aydın yaptı.

11 Nisan 2013 Tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümü ve Çanakkale Temsilciliğimize 
Bağlı Üyelerimiz ile Çanakkale’de Buluştuk. HKMO Örgütlenme 
Sekreteri Burak Kukul, Oda Müdürü Timur Bilinç Batur, Teknik 
Personeli Zülal Şenel ve Öğrenci Birliği Başkanı Umut Koca 
tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölüm 
ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında Onsekiz Mart 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Caner, 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkyılmaz, Geomatik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel, 
Bölüm Öğretim Görevlileri Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Yrd. 
Doç. Dr. Özgün Akçay  ile görüştük.

12 Nisan 2013 tarihinde, 11-13 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilecek TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi`nin 1. 
Duyurusu yapıldı.

İstanbul Şubemiz tarafından 12-14 Nisan 2013 tarihleri arasında 
Şile`de düzenlenen “Temsilcilik`ler Eğitim ve Örgütlenme 
Kampı`na” Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş ve Oda Genel 
Sekreterimiz Mustafa Erdoğan katıldı. Oda Genel Başkanımız 
Ertuğrul Candaş yaptığı konuşmada, temsilciliklerde yaşanan 
sorunlar, LİHKAB süreci ve Oda işleyişi konularında, Oda Genel 
Sekreterimiz Mustafa Erdoğan ise MDU, TMMOB Öğrenci Evi 
konularında açıklamalarda bulundu.

14 – 22 Nisan 2013 tarihlerinde, 14-17 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında Ankara`da ATO Kongre ve Sergi Sarayı`nda yapılacak 
olan 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı`na davet için 
kurum ziyaretlerimize devam ettik. Ziyaretlerde, TKGM Genel 
Müdürü Davut Güney, TKGM Genel Müdür Yardımcısı A. Burak 
Keser, DSİ Genel Müdür Yrd. Ali Rıza Diniz, DSİ Genel Müdürlüğü 
Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Mustafa Karataş, TEİAŞ 
Genel Müdürü Kemal Yıldır, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan 
Ertem, Karayolları Genel Müdür Yrd. Erol Altun, Karayolları 
Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Dairesi Başkanı Mustafa Görgün, 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme 
Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı Emlak Dairesi Başkanı Dursun Baştürk, Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürü Okan Erhan Oflaz ve Çankaya Belediye Başkanı 
Bülent Tanık‘a makamlarında, Oda Yönetim Kurulu ve Kurultay 
Yürütme Kurulu üyeleri olarak kurultay davetiyelerimizi verdik.

16 Nisan 2013 tarihinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Ankara‘ya düzenledikleri teknik 
gezi kapsamında Odamızı ziyaret etti. Oda Genel Saymanı 
Hüseyin Altun ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Suiçmez, öğrenciler 
ile birlikte Odamızı ziyaret eden Prof. Dr. Sıtkı Külür, Prof. Dr. 
Gönül Toz, Araş. Gör. Umut Aydar ile biraraya geldi. Oda Genel 

Sekreteri Mustafa Erdoğan yaptığı hoşgeldiniz konuşması ile Oda 
hakkında öğrenci arkadaşlarımıza bilgi verdi.

19 Nisan 2013 tarihinde, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği”nin 16.12.2012 
tarihli ve 28499 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanması sonucu 
Yönetmelik‘in 14. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan 
üyelerimizin dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarında sorumlu 
müdür olabilecekleri konusunda sitemizde duyuru yayınlandı.

20 Nisan 2013 tarihinde 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay‘ı 
Yürütme Kurulu toplantısı, HKMO Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk Konak, Kurultay Yürütme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert, Kurultay Sekreteri Ayhan Erdoğan, 
Kurultay Yürütme Kurulu Üyeleri ve Öğrenci Temsilcilerimizin 
katılımıyla MİSEM (Meslekiçi Sürekli Eğitim Merkezi)‘de yapıldı.

24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Ukrayna Jeodezi ve Kartografya 
Birliği tarafından Lviv şehrinde düzenlenen, “18. GEOFORUM 2013 
Uluslararası Bilimsel ve Teknik Konferansı`na” davet edilen Odamız 
adına HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, 2. Başkan H. Hacı Tuzcu, 
Genel Sayman Hüseyin Altun ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Orhan Ercan katıldı. Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, 
Ukrayna tarafına, Odamız faaliyetlerini özetleyen bir konuşma yaptı.

26 Nisan 2013 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ankara‘ya düzenledikleri teknik 
gezi kapsamında Odamızı ziyaret etti. Bu ziyarete Odamız 5 No‘lu 
Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğretim 
görevlileri Yrd. Doç. Dr. Tekin Susam ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Yıldırım da 
katıldı. Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Önder Serkan Atagün, yaptığı 
konuşmada öğrencilere Oda ile ilgili bilgi verdi.

2 Mayıs 2013 tarihinde Kocaeli Belediyesi Meclis Salonu’nda, 
“Kentsel Dönüşüm TUS ve Harita Mühendisliği” başlıklı panelin 
açılış konuşmasını Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş yaptı.

14 Mayıs 2013 Salı günü 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı ATO Kongre ve Sergi Sarayı (Congresium)‘nda başladı. 
Kurultayımızın açılışında sırasıyla, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Çetin Cömert, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk Konak, 
HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş birer konuşma yaptı.

17 Mayıs 2013 Cuma günü, 1500 kayıtlı katılımcı (delegeler, konuklar 
ve öğrenciler) ile birlikte toplam 2000‘ni aşkın insanın izlediği, 
mesleğimizle ve ülke sorunlarıyla ilgili önemli konuların konuşulduğu 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı sonuç bildirgesi yayınlandı.

21 Mayıs 2013 günü Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş Kanal B 
“Günce” programında canlı yayına 
katıldı ve 14. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı hakkında 
açıklamalar yaptı.

Bir sonraki Bültenimizde buluşmak 
üzere dostlukla ve sevgi ile kalın.



Merhaba

2013 yılının ikinci Bülteniyle sizlerle 
birlikteyiz. Sizlerle olmadığımız sürede 
ülkemizde yine önemli olaylar oldu. Örneğin: 
Gezi Parkı olayları birçok şeyi bütün çıplaklığı 
ile ortaya koymuştur aslında. Gezi Parkı’nda 
yıkım 27 Mayıs gecesi saat 23.00’da başladı. 
Gezi Parkı’na Topçu kışlası görünümlü AVM 
yapılmak istenmesi karşısında yurttaşlar ilk 
tepkisini gece geç saatlerde iş makinelerinin 
karşısına uzanarak yaptılar. Yıkım ertelendi. 
Ancak ertesi sabah polisler ve zabıta yeniden 
geldi ve eylemcilere çok sert bir müdahalede 
bulunarak parktaki ilk 
kısmi yıkım gerçekleşti. 

Değerli meslektaşlarımız,

Harita Bülteni • Haziran 2013 
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Tüm Türkiye’nin gözü önünde ilk gün yaşanan bu olay büyük 
bir infial yarattı. Bültenimiz yayına hazırlandığında olaylar 
sürüyordu.

Gezi Parkı olaylarının sosyal ve siyasal boyutunu bir yana 
bırakırsak, kentlerin nasıl talan edilmek istendiğini gösteren 
önemli bir örnektir bu olay.

Gezi Parkı, İstanbul’un en önemli, en merkezi yerlerinden 
birinde bulunmaktadır. Park tapuda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi adına kayıtlıdır. Bu taşınmaz İstanbul B.Ş 
Belediyesine Hazineden İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar 
Kurulu) Kararı ile park olarak kullanılmak üzere, bedelsiz 
verilmiştir. Bu durum tapu kaydına şerh olarak işlenmiştir. 
Bu şerh’e göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu taşınmazı 
ne satabilir, ne de park dışında başka bir amaç için 
kullanabilir. Tapudaki bu şerh burada iken, belediyenin bu 
taşınmaza park dışında müdahale etmesi olanaklı değildir.

Kaldı ki, ortada bir yargı kararının bulunduğu ve konunun 
çevre ve yaşam hakkı gibi bir temel hak ve özgürlükler 
sorunu olduğu dikkate alındığında, referandum ve plebisite 
düşüncesinin sadece hukuksuzluk ve haksızlığa bir 
meşruiyet kazandırma çabası olduğu açıktır.

Gerçek bu iken, Gezi Parkı’nın nasıl talan edilmek 
istendiğine, bir ticari merkeze nasıl dönüştürülmeye 
çalışıldığına hep birlikte tanık olduk.

Kapitalizm denilen şey kente işte böyle bakar. 

Eğer kapitalizmin değişmeyen özünü anlayamazsak, 
değişen, evrimleşen yüzünü görmemiz olanaklı değildir. İçini 
boşalttığı ve müdahale aracı olarak kullandığı demokrasi ve 
insan hakları kavramlarıyla yürüttüğü algı operasyonlarına 
kanarsak, kendimizi kapitalizmin oyunlarına eklemlenmiş 
olarak buluruz.

Emek, toplumsal yarar ve antiemperyalist odaklı bir bakış 
açımız olmazsa eğer, Libya’yı, Mısır’ı, Tunus’u, Suriye’yi, 
Hatay-Reyhanlı’yı yorumlayamadığımız gibi, Gezi Parkı’nı da 
yorumlayamayız.

Kapitalist taleplerin kamu hizmetlerini metalaştırdığını, sosyal 
hayatı yurttaşlık hakkının bir parçası olmaktan çıkardığını, 
kendi hukukunu dayattığını kavrayamazsak eğer, kurumların 
neden yeniden dizayn edilmek istendiğini, “yapısal reform” 
denilen düzenlemelerin hangi amaçla yapılmak istendiğini, 
meslek odalarımızın neden parçalanmaya, etkisizleştirilmeye 
çalışıldığını, meslek alanlarımızın neden daraltılmaya 
ve elimizden alınarak tekellere verilmeye çalışıldığını, 
kentlerimizin nasıl yağmalandığını anlayamayız.

Tüm bu saldırılara karşı, sessiz kalarak işini gören değil, içi 
boşaltılmış kavramların peşine safça düşen hiç değil, aksine 
süreci çözümleyerek insanımız için, kentlerimiz için, ülkemiz 
için bilimsel ve teknik çalışmalara daha da önem vermemiz 
gerektiğinin ve daha çok çalışarak daha fazla üretmemiz 
gerektiğinin, ürettiğimiz her bilginin halkımız yararına 
kullanılmasının takipçisi olmamız gerektiğinin altını bir kez 
daha çizmek durumundayız.

Değerli meslektaşlarımız;

Bülten olarak geçmiş yıllarda “Arap Baharı” eylemlerini 
yakından izlemiş ve değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bu tür 
eylemleri emperyalizmin de izlediğini, halk hareketlerini kendi 
çıkarları için kanalize etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Ancak, 
Türkiye’yi sarsan, dünyada yankı bulan Gezi Parkı eylemlerinin 
Arap Baharı’na benzemediğini herkes itiraf etmektedir.

Eylemlerdeki olgunluk, şiddet içermeyen protestolar, mermiye, 
gaza, suya, her türlü şiddete mizahla karşı çıkılması, bu 
ülke halkının insanlık tarihine katkıda bulunduğu ender bir 
olaydır. Hangi ülkede halk en yoğun polis saldırılarına, biber 
gazı bulutlarına, ilaç karıştırılmış basınçlı suya, binlerce on 
binlerce polisin acımasız dayağına karşı bir düğüne gider gibi 
eyleme gider? Hangi ülkede halk ayaklanması mizahla böyle 
bütünleşmiştir? Bu nedenle, Türkiye’nin daha güzel, daha 
demokratik bir ülke olacağına inancımız tamdır.
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Değerli meslektaşlarımız;

Son zamanlardaki veriler göstermiştir ki; 
ekonomimiz gittikçe durgunlaşmakta 

ve sarsılmaktadır. Özelleştirmelerle kamuya ucuz hizmet 
vermesi gereken tüm kamu kuruluşları tek tek satılmış ve 
son açıklamaya göre artık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
kapatılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Bu ilk bakışta ironik 
bir bakışla da olsa sevinilecek bir durumdur. 

Ancak biraz düşününce “özelleştirme” adı altında satılacak bir 
şeyin kalmadığı gerçeğiyle yüzleşmek durumunda kalmaktayız. 
Bu kamu iktisadı açısından, planlı kalkınmaya inananlar 
açısından, hüzün verici bir durumdur. Ancak ülkemiz bu dar 
boğazı da atlatacaktır, fakat; ne yazık ki yine yüksek bedeller 
ödeyerek.

Değerli meslektaşlarımız;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19 Nisan 2013 tarihinde 
TMMOB‘ye iletilen “Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağı” ile”3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı Taslağı” üzerinde TMMOB Çalışma Grubu’nun önerisiyle 
TMMOB Yönetim Kurulu’nda değerlendirmeler yapılmıştı.

Bu taslakların, Bakanlığın bundan önce 12 Nisan 2012 tarihli 
yazısı ile TMMOB‘den görüş istediği Yapı Denetimi Kanun 
Tasarısı ve İmar Kanunu ile birlikte toplam 12 kanunda değişiklik 
öngören “torba kanun taslağı” ve Bakanlıkça iletilmemesine 
karşın Kasım 2012 tarihinde kamuoyuna yansıyan “torba 
kanun taslağı” ile aynı yaklaşımda hazırlandığı ve hatta 
söz konusu iki taslağın tekrar bir arada ele alınarak kısmi 
değişiklilerle gündeme getirilmiş hali olduğu anlaşılmıştı. 
Taslakta TMMOB’nin görüş ve önerilerinin değerlendirilmediği, 
başından itibaren aynı anlayışın ısrarla devam ettirildiği açıkça 
görülmüştür.

Taslak, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin icra koşullarını 
tümden değiştiren, bir mühendis ve mimarın bir sermaye 
şirketi dışında serbest olarak çalışma olanağını neredeyse 
tümden ortadan kaldıran, sistemde görev alacak mimar, 
mühendis ve plancıların özlük ve mesleki haklarını göz 

önünde bulundurmayan, yapı üretim ve denetim sürecindeki 
mühendislik ve mimarlık projeleri arasındaki bağı koparan 
bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle, basit bir değişiklik algısı 
yaratılması doğru bir yaklaşım değildir.

Yasalar, toplumsal ihtiyaç haline gelen sorunlara yanıt vermek 
üzere objektif saptamalar üzerine gerekçelendirilir. Oysa söz 
konusu taslaklar objektif tespitler üzerine kurgulanmamış, ancak 
proje ve kamusal denetim hizmetinin sermaye şirketlerine pazar 
olarak sunumuna yönelik olarak düzenlenmiştir.

Taslağın kimi düzenlemelerinin objektif olmayan gerekçeye 
dahi uygun düzenlemeleri içermediği görülmektedir. Taslakta ve 
gerekçesinde kullanılan dil ve bazı teknik ifadeler ve çelişkiler de 
bu taslağın sipariş üzerine kaleme alındığını; asıl maksadının, 
ekonomik politikasını kentsel rant üzerine, kamusal ve özerk 
olması gereken her alanın özelleştirilmesine ve yatırımcının 
kârını arttıracak şekilde hizmet verir hale getirilmesine 
odaklamış olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ekonomik 
kriz ve açmazlarına kısa vadeli çözümler bulabilmek adına 
ilgi sahasına giren her alanı hiçbir kurum ve kural tanımadan 
düzenlemeye çalışıldığı görülmektedir.

Taslağın, Bakanlığın 2010-2023 yılları için öngörülen KENTGES 
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı‘na 
dahi aykırı olarak, “Türkiye’deki mühendislik ve mimarlık 
hizmetlerinin başarısız olduğu, kurulacak teknik müşavirlik 
kuruluşları ile bu başarısızlığın önüne geçilebileceği, yatırımcının 
önündeki engellerin kaldırılması” şeklinde ifade bulan yaklaşım 
doğrultusunda hazırlandığı, taslağın, kentsel dönüşümü 
gerçekleştirmek için tüm engelleri bertaraf etme amacını 
güttüğü, sektörü “piyasa ilişkileri” çerçevesinde yeniden 
kurgulayan, maksimum “imar rantı odaklı” düzenlemeleri 
içerdiği gözden kaçmamaktadır.

Çünkü taslakta “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun”un uygulanmasıyla başlatılan sürecin, 
eksik kalan parçalarının tamamlanmasının hedeflendiği, 
yerinden yönetim organlarının saf dışı bırakılarak, sürecin tüm 
denetiminin 644 sayılı KHK ile zaten olağanüstü yetkilerle 
donatılan Ç. Ş. Bakanlığı tarafından yürütülmesinin amaçlandığı 
açıkça okunmaktadır. 

“Yapı Denetim Kanunu Tasarısı Taslağı” ile paralel ele alındığı 
görülen yapı üretim ve denetimi ile yapı ruhsatı verilmesine 
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ilişkin düzenlemelerde, kamu eliyle yapılması gereken 
hizmetlerin özelleştirildiği, belli gruplara çıkar sağlayacak 
değişiklikler öngörüldüğü, mimarlık, mühendislik disiplinlerinin 
hizmetlerinin niteliğinin göz ardı edildiği, uluslararası 
sözleşmelerle ve Anayasa ile güvence altında olan telif haklarının 
ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, yine Anayasa ile teminat altında 
olan mülkiyet hakkının dahi ortadan kaldırılmaya çalışıldığı 
görülmektedir. 

Bu ülkede mühendis ve mimarları yok sayıp, mühendislik ve 
mimarlık hizmetlerini sermaye şirketlerine teslim eden, mimar, 
mühendis ve plancıların telif haklarını yok eden, yerinden 
yönetim kuruluşlarını demokratik esaslara aykırı olarak merkezi 
idarenin emrine amade eden bu taslakların yasalaşmaması için 
HKMO olarak bizler de örgütsel bütünlülüğümüzün belirlediği 
yol ve yöntemler çerçevesinde elimizden geleni yapacak, 
mesleğimize ve ülkemize sahip çıkacağız!

Değerli Meslektaşlarımız;

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren LİHKAB 
konusunda bu Bültenimizde de kısa bir değerlendirme yapmayı 
gerekli görüyoruz.

Sektörümüzde daha kurumsal bir işleyişe model olabilecek 
bu alanın, sorunsuz bir şekilde düzenlenmesi mesleğimiz ve 
ülkemiz için oldukça önemli idi. Fakat, geçmişte Odamızın 
görüşlerinin LİHKAB mevzuatına yeterince yansıtılmaması 
nedeniyle, uygulamada meslektaşlarımız arasında birçok sorun 
yaşanmıştır. Yargı tarafından da ifade edildiği gibi TKGM’ce 
hukuka aykırı yönetmelik hazırlanması ve bu yönetmeliğe göre 
sınav yapılması nedeniyle, kendi kusurları olmaksızın sınava 
giren, lisans alan ve LİHKAB bürosu açan bir çok meslektaşımız 
mağdur olmuşlardır.

TKGM’nin iyi niyetinden kuşku duymadığımızı belirtsek bile, 
LİHKAB’lar konusunda yürütülmeye çalışılan yeni süreç, sorunu 
yine çözmeyecek, hazırlanan yeni yönetmelik yargıda yeniden 
iptal edilecek ve önceki süreçte yaşanan sorun ve sıkıntılar 
yeniden yaşanacaktır.

Oysa, yaşanan bunca olaylar, tartışma, çatışma, uyuşmazlıklar ve 
yargı kararları dikkate alındığında, konunun esaslı çözümü yeni 

bir yasa düzenlenmesi ve bu yasaya koşut yeni bir yönetmelik 
hazırlanmasıyla mümkündür. Bu nedenle, kanundaki usul 
şartını yerine getirmek için göstermelik olarak Odamızdan görüş 
istemek yerine, Odamızla birlikte çalışılmasını Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne önermiştik. Fakat, Odamız görüşlerinin 
yer almadığı yeni bir yönetmelik hazırlanarak Resmi Gazetede 
yayımlatıldı. Süreç yine sorunlu işleyecektir. Ancak; bilinmelidir 
ki, bu yönetmelik Odamız tarafından yargıya taşınmıştır. 

Bilindiği gibi, Odamız bu sorunun köklü çözümü için elini 
taşın altına koymuştur. Ama maalesef süreç yine doğru 
işletilmemiştir. Halen mağduriyetler giderilmemiştir. Dileriz, 
yeni süreç yeni mağdurlar ortaya çıkarmaz.

Değerli arkadaşlarımız;

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odamızca 1987 yılından beri düzenlenen Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın 14’üncüsünü başarıyla 
gerçekleştirdik.

14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da, ATO Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda 1.500 kayıtlı katılımcı (delegeler, konuklar ve 
öğrenciler) ile birlikte toplam 2.000’i aşkın insan izledi.

Kurultayda, dolu dolu geçen forumlar, paneller ve paralel 
oturumlarla ülke ve mesleğimizin önemli sorunları tartışıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu kurultay günlerinde kurum-kuruluş 
ve üniversite stantlarının yer aldığı “Ölçme Teknolojileri ve 
Yazılım Fuarı” ile kurultay fotoğraf yarışması, Piri Reis haritaları, 
fotoğrafçılık kursu çalışmalarının ve poster sunumlarının yer 
aldığı sergiler de ilgi gördü.

Teknik kurultayımız, diğer kurultaylarımız gibi, mesleğimizin 
yüz akı olarak Odamız tarihine yazıldı. Önümüzdeki çalışmalara 
da rehber olacak Kurultay Sonuç Bildirgesi bu Bültenimizde yer 
almaktadır.

Yeni bir Bültende buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın.

Saygılarımızla...
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odamızca 1987 yılından beri düzenlenen Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın 14‘üncüsü 14-17 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında Ankara‘da, ATO Kongre ve Sergi Sarayı‘nda yapıldı. 1500 
kayıtlı katılımcı (delegeler, konuklar ve öğrenciler) ile birlikte toplam 
2000‘i aşkın insan izledi. 

Kurultayımız, müziğin ve dansın sözü ile başladı. Kurultay jeneriği 
gösteriminden sonra yapılan İstiklal Marşı ve saygı duruşunun 
ardından açılış konuşmalarına geçildi. İlk konuşmayı, Kurultay 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert yaptı. Konuşmasına 
kurultaylara başlangıcından bu yana emek verenlere teşekkür ederek 
başladı. Cömert, “Maalesef çağdaş bir demokrasiyi çağdaş yönetimleri 
tesis edemedik. Kentlerimizi dönüştüremedik. Bunu dönüştürmek 

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI YAPILDI

istiyoruz. Ama kentlerimiz bu görüntüye gelirken niçin engeleyemedik. 
Sorgulamamız gerekiyor. Bundan sonra daha düzgün nasıl 
yönetebileceğiz? Kadastromuzu internet üzerinden anlık veri sunacak 
duruma getiremedik. Bunun garantisi ne olacak? Bunun yanıtlarını bu 
kurultayda bulmaya çalışacağız.” dedi.

Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk Konak, “Sizleri uygarlık yürüyüşü 
yolunda yakmış olduğumuz, Harita Mühendisliği ve Jeodezi Bilimi 
Işığı adına selamlıyorum.” diyerek konuşmasına başladı. Konak, 
1987 yılından beri düzenlenmekte olan kurultayımızı, bilimsellik, 
toplumsallık ve üretkenlik yönüyle “Geleneksel bir harita mühendisliği 
şöleni” olarak tanımladı. Konak, “Mühendisler toplumlarına 
karşı birinci dereceden sorumlu bireylerdir. Onlar hünerli elleri ve 
sahip oldukları yüksek ahlakları, sorumlu yurttaşlık bilinçleri ile 
yaşamlarındaki en gerçekçi yol göstericileri ilim ve fennin yolunda 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Başkanı Prof. Dr. Haluk Konak
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yürüyerek içerisinde bulundukları her türlü olumsuz koşullarda bile 
bizlere, ulusumuza ve yeni kuşaklarımıza birer yol gösterici, birer ışık 
olacaklardır. Harita Mühendisleri, milattan önce başlatmış oldukları 
binlerce yıllık uzun yürüyüşleri boyunca, uygarlık uzayının yol 
gösterici yıldızları olmuşlardır. Temel bilimsel buluşlarda, tüm uygarlık 
yapıtlarında ve toplumsal barış sözleşmelerinde, her zaman onların 
adları ve imzaları vardır. Bu yapıtlar ve sözleşmeler; nirengilerdir, 
planlardır, portulanlardır ve haritalardır.” dedi.

Konak, “Kurultayımızın ilk oturumunda; “Türkiye’nin Demokratikleşme 
Süreci” üzerine konuşacağız. Harita Mühendislerinin, 
akademisyenlerinin ve öğrencilerinin, Demokratikleşme üzerine 
söyleyecek sözleri olacaktır… Olmalıdır da…” diyerek, “Gölgelerimizden 
kurtulmanın başlıca yolu, güneşin üzerine yürüyebilmektir. Güneşten 
uzaklaşan bireyler ve toplumlar gölgelerine teslim olurlar… Gölgelerinin 
izinde yürüyerek uygarlıktan uzaklaşırlar… Bir başka anlatımla tarih 
bilinci, özgürleşme ve ilerleme gölgelerin uzadığı yerde değil, aksine 
kısaldığı yönde aranmalıdır… Yalnızca yaptıklarıyla övünen bireyler, 
giderek bireysel gelişme ve üretim yeteneğini kaybederler… Toplumlar 
da böyledir… Tarihleriyle övünme ya da yerinme dışında herhangi 
bir kültür değeri üretemeyen toplumlar, uygarlık yolunda birer 
arkeolojik yapıt olarak yer almaya mahkûm olurlar. Burada sözümüz 
hepimizedir… Uygarlık öyle bir güneştir ki ayak uyduramayanları kendi 
ateşiyle yakar.” dedi.

Konak, Piri Reis ile ilgili yapılacak paneli işaret ederek, “500 yıl 
sonrasına Sözümüz Var. 2013 yılı, UNESCO tarafından ‘Piri Reis 
Haritasının 500. Yılı’ olarak kutlanmaktadır.

Piri Reis’in 1513 yılında hazırlayarak I. Selim’e sunmuş olduğu ilk 
Denizcilik Haritası Jeodezi ve Coğrafya Bilimi ile Harita Mühendisliği 
için uluslararası nitelikte bir kültür değeri ve önemli bir tarihsel 
belgedir. Özellikle çağının denizcileri için bir Coğrafi Bilgi Sistemi ürünü 
niteliğindedir.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel 
Başkanımız Ertuğrul Candaş ise TMMOB Eski Başkanımız Teoman 

Öztürk‘ün “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği baskı ve 
zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve 
tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın 
hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda 
inançlı ve kararlıyız.” sözlerini anımsattı ve “Sevgili başkanımızın bu 
cümleleri, bizler için ant içmektir ve Odamızda yürütülen her çalışmada 
yol haritasıdır. Tam da bu nedenle, bu kurultayımızın sloganını 
‘Sözümüz Var’ olarak belirledik.” dedi.

Kentsel dönüşüme değinen Candaş, “Kentlerimizin tarihi kimlikleri 
de yok edilmiştir. Eski kentleri koruyamadık. Yeni modern kentleri 
ise kuramadık. Ne kentleşmeyi, ne de kentlileşmeyi becerebildik. 
Şimdi bunun sıkıntısını, acısını hep birlikte çekmekteyiz.” diyerek 
bu anlamda Kentsel Dönüşüm‘ü karar olarak “şartlı” desteklediğini 
vurguladı. LİHKAB konusunda “Yaşanan bunca olaylar, tartışma, 
çatışma, uyuşmazlıklar ve yargı kararları dikkate alındığında, konunun 
esaslı çözümü, yeni bir yasa düzenlenmesi ve bu yasaya koşut yeni bir 
yönetmelik hazırlanmasıyla mümkündür.” dedi.

Candaş konuşmasında, TMMOB ve bileşeni Odalara yapılan 
müdahalelere karşı ortaya konulan mücadele süreçlerine, 
özelleştirmelere, 2B alanlarının satışına, Yapı Denetim Kanun Taslağı’na 
ilişkin Oda görüşlerini dile getirdi.

“TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi A. Fahri Özten ise açılışta yaptığı 
konuşmada, TMMOB ve bağlı Odalarının, sanayi, enerji, inşaat, 
maden, jeoloji, mimarlık, planlama, kentleşme, tarım, gıda, vb. meslek 
alanlarına yönelik olarak her yıl onlarca bilimsel, teknik ve sosyal içerikli 
kongre ve sempozyumu hayata geçirdiğini ve bu şekilde bugüne ve 
geleceğe ilişkin önemli saptamalar yaparak görüş ve önerilerini ortaya 
koyduklarını söyledi.

Ardından sırasıyla, Dışişleri eski bakanı ve Ankara Büyükşehir eski 
belediye başkanı Murat Karayalçın, Tarım Reformu Genel Müdürü 
Gürsel Küsek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, AKP 
milletvekilleri; İlyas Şeker, Mehmet Geldi ve Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Muhammet Balta birer konuşma yaptılar.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Candaş

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten
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Konuşmalardan sonra ise Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarının açılışı yapıldı.

Kurultayımızın ilk oturumu olan ve Odamızın Kırsal ve Kentsel 
Alan Düzenlemesi Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü’nün 
yönettiği “Türkiye’nin Demokratikleşmesi Paneli”nde, Attila Kart, 
Ali Rıza Aydın, Mehmet Ali Yılmaz konuşmacı olarak katıldılar. 
Konuşmalarının ardından kendilerine teşekkür plaketleri verildi.

Daha sonra Poster Sunumu’na geçildi. Poster Sunumunun oturum 
başkanları Yrd. Doç. Dr. Halil Akıncı, Yrd. Doç Dr. Hasan Tahsin 
Bostancı, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yavuz Özalp’di.

İlk günün en uzun ve en tartışmalı oturumu Genel başkanımız 
Ertuğrul Candaş’ın yönettiği “Kentsel Dönüşüm Paneli”ydi. Panelde 
sırasıyla, Şanlıurfa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Oda Urfa 
temsilcimiz Uğur Büyükhatipoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
adına Yunus Aluç, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Muhittin 
Selvitopu , TOKİ adına Gürol Konyalıoğlu’nun konuşmasından 
sonra tartışma bölümüne geçildi. Tartışma bölümü katkı verici ve 
heyecanlıydı.
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Kurultayımızın ilk günü akşam yapılan kokteyl ile sona erdi.

İkinci gün, “Öğrenci Örgütlülüğü ve Demokrasi Paneli” yle başladı.
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten’in yönettiği panelde 
Prof. Dr. Aziz Konukman, Süleyman Mercan, Umut Koca, Emin Özmen 
konuşmacıydı. Panel gençlerin büyük katılımı ve tartışmalarıyla 
başarıyla sonuçlandı.

Daha sonra KTÜ film atölyesinin hazırladığı kısa film gösterisi izlendi.

İkinci günün paralel oturumlarında, “Jeodezi -1” panelinde, Deniz 
Yıldırım ile birlikte hazırladıkları “Datum ve Dilim Dönüşümünün Parsel 
Alanlarına Etkisi” başlıklı çalışmayı Yrd. Doç. Dr. Faruk Yıldırım sundu.

Yener Süren ise Aydın Üstün’le birlikte hazırladıkları, “Astrojeodezik 
Çekül Sapması Bileşenlerinin ve Jeoit Yükseklik Farklarının Kern 
DKM3A ile Belirlenmesi: Konya Örneği” başlıklı çalışmayı sundu.

Yüksek Müh. Binbaşı Ayhan Cingöz, Yasin Erkan, Ali İhsan Kurt ve 
Selçuk Peker gibi bir çok kişinin ve Harita Genel Komutanlığının 
“mutfağı”nda olanların deneyimleriyle yazılan “Türkiye Ulusal 
Sabit GNSS İstasyonları Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi” başlıklı 
çalışmayı sundu.

“Ülkemizdeki Tektonik Amaçlı Jeodezik Deformasyon Çalışmaları” 
adlı çalışmayı ise Haluk Özener sundu. Bu bildiri Aslı Doğru, Bülent 
Turgut, Onur Yılmaz, Kerem Halıcıoğlu, Aslı Turgutalp, Emre Havazlı, 
Onur Gürkan, Doç. Dr. Bahadır Aktuğ tarafından ortak hazırlanmıştı.

Oturumu Prof. Dr. Haluk Konak yönetti. Bir diğer paralel oturumun 
başlığı ise “Coğrafi Bilgi sistemleri-1”di. Oturum başkanı Prof. Dr. 
Fatmagül Kılıç’ın yönettiği oturumda “Mekansal Bilgi Yönetiminde 
Geleceğe Dönük Eğilimler ve Global Vizyon” adlı bildiriyi A. Özgür 
Doğru, Caner Güney, Necla Uluğtekin’le birlikte hazırlayan Melih 
Başaraner sundu. 

“HGK 1:25.000 Ölçekli Topoğrafik Veritabanı” başlıklı bildiriyi ise Bekir 
Yüksel, Abdullah Saygılı, Abdullah Okul birlikte hazırladı ve Abdullah 
Saygılı sundu.

“Kurumsal CBS Veri Analizi ve Veritabanı” başlıklı Nesibe Gülşah 
Güreşçi’nin sunduğu bildiriyi Kemal Seyrek ile birlikte hazırladı.

“Düşey Engel Verilerinin Toplanması ve Sunumu” başlıklı bildiriye ise 
Emine Alkanalka, M. Behlül Varıl, Özdeğer Maviş Zararsız, Emre Soyer, 
Hakan Şahin Ali Ulubay ile birlikte hazırlayan Murat Akın sundu. 

Paralel Oturum – 3’ ün konusu ise “Uzaktan Algılama ve 
Fotogrametri”ydi. Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Türker’in yaptığı 
oturumda “Sakarya’nın Karasu İlçesindeki Kıyı Şeridinin Landsat-5 
Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak 
Zamansal Analizi” başlıklı çalışmayı Aycan Murat Marangoz sundu. 
Bildiriye Kurtuluş Serdar Görmüş, Murat Oruç, Hakan Şenol Kutoğlu, 
Zübeyde Alkış katkıda bulunmuştur.

“Tuz Gölü Alt Havzasında Landsat-5 TM Verileri ile Kuraklık 
İndekslerinin Oluşturulması ve Zamansal Değişim Analizi” başlıklı 
Semih Ekercin, Filiz Dadaşer-Çelik, Gülhan Özdoğan ile birlikte 
hazırladıkları bildiriyi Osman Orhan sundu.
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“Kıyı Çizgisindeki Değişimin Hough Dönüşümü ve Aktif Konturlarla Otomatik 
Olarak Belirlenmesi” başlıklı bildiriyi ise Sedat Doğan sundu. Bildiriyi Faik 
Ahmet Sesli, Mahir Serhan Temiz, Halil Akıncı ile birlikte hazırladı. 

Öğleden sonra başlayan Paralel Oturum-4’ün konusu “Jeodezi-2”ydi. 
Oturum başkanı ise Doç. Dr. Çetin Mekik idi.

“Farklı Enlem Bölgelerindeki Manyetik Aktivitelerin Gps Yöntemiyle 
İzlenmesi” başlıklı ilk bildiriyi , Niyazi Arslan, Cüneyt Aydın’la birlikte 
hazırlayan Süreyya Özgür Uygur sundu.

“Hava Ve Uzay Teknolojilerinin Mesleğimize Sunduğu Olanaklar” başlıklı 
çalışmayı Turgut Uzel, Kamil Eren, Halil Erkaya ile birlikte hazırlayan 
Engin Gülal sundu.

“Elektromanyetik Dalgaların Atmosferde Yayılması Ve Uydular Yardımıyla 
Konum Belirlemede Troposferik Gecikme Değerlerinin Değişik Modellerle 
Hesaplanması” başlıklı çalışmayı ise Turgut Uzel, Kamil Eren, Onur Ünver, 
Zehra Can’la birlikte hazırlayan Ahmet Yücel Ürüşan sundu. 

“Yapay Uydu Yörünge Bilgilerinin Başlangıç Ve Sınır Değer Problemleri” 
başlıklı son bildiriyi Orhan Kurt’la birlikte hazırlamış olan Seda Çetin sundu.

Paralel oturum - 5’te Oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Halil Akıncı’nın 
yaptığı “Coğrafi Bilgi Sistemleri - 2” paneli yapıldı. Panelde, Yrd. Doç. 
Dr. Güler Yalçın, H. Şebnem Düzgün’le birlikte hazırladıkları “Mekansal 
İstatistikte Nokta Deseni Analizi” başlıklı çalışmayı sundu.

“Artırılmış Gerçeklik (AG) Destekli Afet Karar Destek ve Mobil 
Belediyecilik Uygulamaları” Zeynep Altunkaya ve Burak Pehlivanlı’nın 
hazırladığı çalışmayı Hasan Tahsin İyioğlu sundu.

“Konumsal Web Servisleri İçin INSPIRE Uyumlu Metaveri Toplama” 
başlıklı bildiriyi ise Mehmet Sabri Şehsuvaroğlu sundu.

DSİ’de CBS Şube Müdürü Begüm Günel, “Gözlem İstasyonları 
Değerlendirmelerinin Yazılım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Buluşması” 
başlığıyla Kemal Seyrek ve Nesibe Gülşah Güreşçi’yle birlikte 
hazırladıkları bildiriyi sundu.

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker’ın yaptığı Paralel 
Oturum – 6’da ise konu “Uzaktan Algılama ve Fotogrametri – 2” 
başlığını taşıyordu.

“Termal Görüntülerin Anlamlılık Düzeylerinin Arttırılmasında Görüntü 
Birleştirmenin Kullanımı” başlıklı ilk bildiriyi Ahmet Emin Karkınlı, 
Tuba Kurban, Erkan Beşdok’la birlikte hazırlayan Abdüsselam 
Kesikoğlu sundu.

“Uydu Görüntüsü Zenginleştirme Yöntemleri Kullanılarak Litolojik 
Birimlerin Ayırt Edilmesi” başlıklı çalışmayı Şinasi Kaya, Ziyadin 
Çakır’la birlikte hazırlayan Önder Gürsoy sundu.

“Zeololitleşmelerin Uzaktan Algılama Metotlarıyla Tespit Edilmesi: 
Gördes (Manisa) Örneği” başlıklı sunumu Alaaddin Vural, Özşen 
Çorumluoğlu ile birlikte hazırlamış olan İbrahim Asri yaptı.

“Görüntü Birleştirme Yöntemlerinin Spektral Değerleri Ve Görüntü 
Nefasetini Koruma Açısından Karşılaştırılması: Worldview-2 
Uygulaması” çalışmasını Çağlar Yıldırmış, Abdullah Değer, Mustafa 
Erdoğan, Ali Ulubay’la birlikte hazırlamış olan Bekir Gül sundu.

Öğleden sonraki önemli oturumlardan biri de “500. Yılında Piri 
Reis” paneliydi. Büyük ilgi gören paneli HKMO CBS Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert yönetti. İÜ Edebiyat Fakültesi’nden 
tarih profesörü, Prof. Dr. İdris Bostan, İTÜ Kartografya Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. İbrahim Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzecilik 
ve Tanıtım Başkanı Doç. Dr. Bülent Arı, emekli harita mühendis albay 
Memduh Ülgen ve AKÜ’den Doç. Dr. İbrahim Yılmaz birbirinden 
değerli konuşma yaptılar.

İkinci günün akşamı ise KTÜ Tiyatro Atölyesi’nin sergilediği “...Diye 
Düşündüm Ben” adlı tiyatro gösterisi ilgiyle ve coşkuyla izlendi.

Üçüncü gündeki Paralel Oturum – 7’de “Taşınmaz Değerleme, 
Kentsel ve Kırsal Alan Düzenleme” başlıklı paneli Prof. Dr. Hülya 
Demir yönetti.

“Kentsel Dönüşüm Projelerinde Mülkiyet Kazanımlarının Ekonomik 
Analizinin Ayazma Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinde İncelenmesi” 
başlıklı, Hülya Demir ve Ahmet Yılmaz’la birlikte hazırladığı çalışmayı 
Ayşegül Gervan sundu.

“Kırsal Alanlarda Taşınmaz Değerlemesinde Bir Yöntem Önerisi: Yalın 
Değerleme Yöntemi” başlıklı bildiriyi Mehmet Ertaş sundu.

“6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
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Kanun Kapsamında Şehiraltı Madencilik Faaliyetleri İle Riskli Alan 
ve Riskli Yapı İlişkilerinin İncelenmesi” başlıklı sunumu Zonguldak 
temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Hakan Akçın yaptı.

Aynı saatte yapılan diğer paralel oturum - 8’de Jeodezi-3 oturumunun 
başkanı Doç. Dr. Bahadır Aktuğ’du.

“Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) GNSS Ölçü Yöntemi Kullanılarak 
Heyelanların İzlenebilirliğinin Araştırılması” başlıklı bildiriyi Kemal 
Özgür Hastaoğlu, Fatih Poyraz, Mehmet Demirel, Furkan Nebipaşagil’le 
birlikte hazırlayan Ramazan Alper Kuçak sundu. 

“Doğrusal Hipotez Testleri İle Gerinim Analizi” başlıklı bildiriyi ise Prof. Dr. 
Haluk Konak’la birlikte hazırlayan Pakize Küreç sundu.

“Tusaga Aktif (CORS-TR) Saatlik Verileri İle Alansal Ve Noktasal Gerinim 
Analizi: Van Depremi Örneği” adlı çalışmayı Mualla Yalçınkaya, Emine 
Tanır Kayıkçı’yla hazırlayan Mustafa Ulukavak sundu.

Paralel Oturum – 9’’un başlığı “Coğrafi Bilgi Sistemleri-3”tü. Oturum 
Başkanı, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı da olan Prof. Dr. Çetin 
Cömert’di.

“Kümelemede Normalleştirmenin Etkisi” başlıklı bildiriyi Turgay 
Gökgöz’le birlikte hazırlayan Alper Şen sundu.

“Doğal Türkçe Dil İfadelerinin SQL Sorgulama Diline Otomatik Olarak 
Çevrilmesi” bildirisini ise Sedat Doğan sundu.

“Hücresel Otomat- Markov Zinciri Yöntemiyle Samsun Kıyı 
Alanlarındaki Mekansal Değişimlerin Modellenmesi” başlıklı bildiriyi 
Derya Öztürk sundu.

“Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme Ve Kadastro Paneli” ise Prof. 
Dr. Halil Erkaya’nın oturum başkanlığında yapıldı.

Eski Tapu ve Kadastro Genel Müdürlerinden Ziya Türkkan’ın “Kadastro 
ne idi? Nedir? Ne olacaktır?” adlı çalışması HKMO Kadastro Komisyonu 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşayan tarafından sunuldu.

“Kadastronun Ekonomik İşlevi” adlı çalışmayı Yrd. Doç. Dr. Ali Erdi 
sundu.

“Taşınmaz Değerleme – Kadastro İlişkileri ve Bazı Ülkelerde 
Uygulamalar” başlıklı bildiriyi Yrd. Doç. Dr. Gülgün Özkan sundu. 

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Konumu” başlıklı bildirisini ise 
TKGM Harita Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı sundu.

Paralel Oturum – 10’un konusu “Mühendislik Ölçmeleri”ydi. Oturum 
başkanlığını Prof. Dr. Halil Erkaya yaptı.

Panelde, Özgür Taşdelen, “Endüstriyel Tesislerde Yapılan Mühendislik 
Ölçmeleri ve Betonarme Baca Güçlendirme Çalışması Uygulaması” 
başlıklı M. Serhan Özdoğan, Ahmet Gökhan Uzun, Eyüp Şişman, Erdem 
Büyükkaya, A. Selami Sadık’la birlikte hazırladıkları çalışmayı sundu.

“Sayısal Nivoların Sistem Kalibrasyonu” başlıklı konuşmayı, Nedim 
Onur Aykut ve Burak Akpınar’la birlikte hazırlayan Doç. Dr. Engin Gülal 
sundu.

“Kapalı Maden İşletmelerindeki İmalat Haritalarının Hazırlanma Süreci, 
Gelişimi ve Kesit Görünümlerinin Yorumlanması” başlıklı çalışmayı ise 
Yrd. Doç. Dr. Eray Can sundu. Çalışmayı, Şenol Kuşçu, Hakan Akçın ile 
birlikte hazırlamışlardı.

Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Orhan Kurt, “Geçiş Eğrili Yatay Kurp 
Hesaplarına Bütünleşik Bir Yaklaşım” başlıklı çalışmasını sundu.

Paralel Oturum – 11’in Konusu “Türkiye Kadastrosu”ydu. Panelin 
Oturum Başkanı ise Prof. Dr. Çetin Cömert’di.

Oturumun ilk bildirisi “Tapu Sicilindeki Miras Paylaşım Problemleri”ydi. 
Tayfun Çay’la birlikte hazırlayan Sabahattin Akkuş Sundu.

“2/B Alanlarındaki Tapulu Parsellerin İadesi” başlıklı bildiriyi Hüseyin 
Koçak sundu.

“6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun Uygulamaları Bir Kentsel Dönüşüm Uygulaması mıdır?” başlıklı 
bildiriyi ise Şaban İnam’la birlikte hazırlayan Adil Hakan Ayber sundu.

“Kadastroda Modern Eğilimler Ve Türkiye Kadastrosu”nu Halil İbrahim 
İnan’la birlikte hazırlayan Mehmet Çete sundu.

Paralel Oturum-12’nin konusu “Kartoğrafya”ydı. Doç. Dr. Melih 
Başaraner’in başkanlığını yaptığı oturumda “Yaya Navigasyonu İçin 
Harita Tasarımı: Selçuk Üniversitesi Kampüsü Örneği” başlıklı çalışmayı 
İbrahim Öztuğ Bildirici, Necla Uluğtekin ile birlikte hazırlayan Hüseyin 
Zahit Selvi sundu. 

Cevat Ülkekul, Mustafa Baker’li birlikte hazırladıkları “Türk 
Haritacılığının Bilinmeyen Eserlerinden Biri: 1877 Tarihli Davutpaşa 
Haritası” adlı çalışmayı Türkay Gökgöz sundu.

“Günlük Hayatta Sık Kullanılan Araçların Kartoğrafya Eğitimi Üzerindeki 
Etkilerinin Araştırılması” başlıklı çalışmayı İbrahim Öztuğ Bildirici ile 
birlikte hazırlayan Osman Sami Kırtıloğlu sundu.

“Çok Ölçekli Gösterim: Modelleme ve Güncelleme” başlıklı çalışmayı ise 
Necla Uluğtekin ile birlikte hazırlayan Osman Nuri Çobankaya sundu.

“Kentleşmede Mevcut Mülkiyet Haklarının Korunması, Yeni Mülkiyet 
Haklarının Kurulması” başlıklı paneli HKMO eski genel başkanlarından, 
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HKMO Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Başkanı” Hüseyin 
Ülkü yönetti.

Panelde ilk bildiri Gökhan Doğru’nun sunduğu “Aplikasyon Krokisi” 
adlı çalışmaydı. “İmar Durum Belgesi – Yol Kotu Kanal Kotu Tutanağı – 
Plankote – Yol Projeleri” adlı çalışmayı ise Mustafa Özer İskender sundu. 

“Yapı Aplikasyon Projesi İşlem Adımları – Vaziyet Planı - Bağımsız 
Bölüm Planları” başlıklı çalışmasını Serkan Öğütlü sundu.

“Kat İrtifakı – Kat Mülkiyetinde Arsa Payının Belirlenmesi” başlıklı 
çalışmayı Prof. Dr. Hülya Demir, Yrd. Doç. Dr. Volkan Çağdaş ile birlikte 
hazırlayan Dr. Mehmet Gür sundu.

“Yüksek Yapılarda Yapı Aplikasyon Projesi Uygulaması” başlıklı 
çalışmasını Prof. Dr. Halil Erkaya sundu.

“Yapı Aplikasyon Projesi Uygulaması – Fenni Mesuliyet – Yapı 
Kullanma İzni – Cins Değişikliği” başlıklı çalışmasını ise Mustafa 
Yıldız sundu.

Dördüncü gün Paralel Oturum 13’un konusu Jeodezi – 4’dü. Yrd. Doç. 
Kamil Teke’nin başkanı olduğu oturumda “Jeodezik Deformasyon 
Ağlarının Analizi” başlıklı çalışmasını Levent Taşçı sundu.

“Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının 
Diferansiyel Radar İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi” başlıklı 
çalışmayı Hakan Şenol Kutoğlu, Kurtuluş Sedar Görmüş, Hakan 
Akçın’la birlikte yapan Hüseyin Kemaldere sundu.

“Hedef Programlama Tekniği, Melez Bulanık Regresyon Ve Jeodezik 
Ağların Dengeleme Problemi” başlıklı çalışmayı Fahrettin Arslan’la 
birlikte hazırlayan Mustafa Şimşek sundu.

Paralel Oturum-14’ün başlığı “Coğrafi Bilgi Sistemleri-4”dü. Hasan 
Tahsin Bostancı oturum başkanlığı yaptı.

“Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Araştırılması” 
başlıklı sunumu Fatmagül Kılıç, Hülya Demir’le birlikte çalışan İsmail 
Ercüment Ayazlı yaptı.

“Rfıd Sistemleri İle Konum Belirleme Uygulamaları” konuşmasını 
İsmail Rakıp Karaş , Muhammed Kamil Turan’la birlikte hazırlayan 
Emrullah Demiral yaptı.

“Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mekansal Gayrimenkul Sistemi 
ve Uygulamaları” başlıklı bildiriyi A. Burak Keser, Hüseyin Küçük, 
Hasan Binboğa’yla birlikte hazırlayan Mert Yasin Öz sundu.

Paralel Oturum-15’in başlığı “Uzaktan Algılama ve Fotogrametri-3 “tü. 
Oturum Başkanı ise Yrd. Doç. Dr. Sedat Doğan yaptı. “Fotogrametri mi 
Lidar mı?” başlıklı çalışmasını Oktay Eker, Mustafa Erdoğan, Ferruh 
Yıldız’la birlikte yapan Mehmet Sabri Şehsuvaroğlu sundu.

“Tek Nokta, Ağ Yapısı ve Ppp Yöntemleriyle Gps Çözümlerinin Doğrudan 
Algılayıcı Yöneltmesi Doğruluğuna Etkisi” başlıklı çalışmayı ise H. Murat 
Yılmaz, Altan Yılmaz’la birlikte yapan Abdullah Kayı sundu. 

“Rasat Uydu Görüntülerinin Geometrik Doğruluğu” başlıklı çalışmayı 
Altan Yılmaz, Oktay Eker’le birlikte olan Mustafa Erdoğan sundu.

Kurultayımızın son günü Poster Oturumu-2 ise Poster Sunum 
Alanında gösterime sunuldu. 

Özel oturumlarımızdan olan “En İyi Bildiri Oturumu” Angora B 
salonunda yapıldı. En iyi bildiri “Grace Çözülerine Dayalı Zaman 
Değişkenli Gravite Analizi” isimli bildirisiyle Nevin Betül Avşar’a aitti.

Ayrıca, kurultay süresince sergilenen “Piri Reis Haritaları sergisi” 
büyük ilgi gördü. Baran Yıldız’ın birinci olduğu fotoğraf yarışması 
ise diğer bir ilgi çeken etkinlikti. Kurultayda yer alan poster 
oturumlarında ise en iyi poster Yrd. Doç. Dr. Kemal Çelik’indi.

“Kurultayımızın Sonuç Bildirgesi” Kapanış Oturumu, Prof. Haluk 
Konak’ın yaptığı, “Odamızın ülkenin geleceği için ortaya konan 
saptamalar, Odamızın siyasal duruşunu ülke kalkınmasındaki 
kimliğini ortaya koyan, duruşunu anlatan bu kurultaydır.” sözleriyle 
tamamlandı. 

Genel başkanımız Ertuğrul Candaş da kapanış konuşmasında tüm 
katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Erdal Akdağ, 
Ahmet Aksoy, Onur Gürkan gibi Odamızın temel direği kişilerin hep 
kurultayımızda olmalarını diliyorum” dedi.

Kurultayımızda emeği geçen Kurultay Yürütme Kurulu Üyelerimize, 
HKMO Yönetim Kuruluna ve HKMO çalışanlarına ve tüm katılımcılara 
teşekkürlerimizi iletiyoruz.

TMMOB  HKMO  Mayıs 2013
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 1987 yılından beri düzenlenen Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın 14’üncüsü 14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara‘da, ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda 1400 dolayında 
kayıtlı katılımcı ile açılmıştır. Kurultayımızı delegeler, konuklar ve öğrencilerle birlikte 2000’ni aşkın katılımcı izlemiştir.

Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları

Bilimsellik Yönüyle, Jeodezi Bilimi alanına ilişkin araştırmaların, elde edilen bulguların ve ulaşılan sonuçların paylaşıldığı ve irdelendiği bir 
Toplanma ve Buluşma ortamıdır.

Toplumsallık ve Üretkenlik Yönüyle, Ulusal yatırım ve kalkınma sürecine, emekten ve bilimden yana bir mühendislik eğitimi, üretimi ve 
yönetimi anlayışıyla, yön verebilmeyi amaçlayan, toplum bilimsel gerçeklere dayalı çözümlerin önerildiği ve tartışıldığı geleneksel bir Harita 
Mühendisliği Şölenidir.

14. THBTK’nda beş panel, bir öğrenci forumu, 15 teknik oturum, 2 poster oturumu ve bu kurultayda ilk kez yer verilen en iyi bildiri özel 
oturumu yer almıştır. Teknik oturumlarda 58, poster oturumlarında 11 bildiri sunulmuştur. 

Sözümüz var

Çevremize, ülkemize ve yeryüzündeki tüm uygarlıklara, “paylaşılabilir ve yaşanabilir bir dünya ve gelecek için”, bilimden, emekten, 
birlikte üretmekten, birlikte paylaşmaktan ve birlikte yönetmekten yana sözümüz var. Aydın bir harita mühendisi olarak her zaman, her 
yerde ve her koşulda söylenecek ilk sözümüzdür bu... Yalnızca kendi bakış açımızla değil, çok yönlü ve yansız bir biçimde ve farklı yorum 
ve kültürlerle paylaşarak… Emperyalizmin ve sömürgenlerin bakış açısıyla, yorumuyla ve kültürüyle değil… Barıştan, özgürlükten ve katılımcı 
demokrasiden yana… Bu yolda kararlı ve inançlıyız… 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, Anayasa ve yasalardan kaynaklı görev, yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde ve meslek etiği 
ve duyarlılığımız gereği, sadece mesleğimize ve meslek alanlarımıza yapılan saldırılara değil; aynı zamanda, toplumun mirası ve ortak malı 
olan, yani derelerimizin, ormanlarımızın, meralarımızın, sularımızın, kıyılarımızın, kentlerimizin toplum ve kamu yararına aykırı bir şekilde, 
kâr amacıyla metalaştırılmasına, ticarileştirilmesine, talan edilmesine, ülke ve çocuklarımızın geleceğinin yok edilmesine karşıyız… Çünkü biz 
insanımızı ve ülkemizi çok seviyoruz. Bu konuda bizlerden hiç ama hiç tevazu beklenmemelidir.

Emperyalizm, yeni liberalizm ve demokrasi masalları ile dünya halklarını kandırmaya, avutmaya ve uyutmaya devam etmektedir. Özellikle 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarına barış ve demokrasi adına; kitle katliamlarını, yoksulluğu, karanlığı ve yeni diktatörlerini sunmaktadır: 
Başta su kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere tüm dünya kaynaklarını yeniden paylaşmak uğruna, dünya uygarlıklarını 
haritalardan yok etmek uğruna… Küreselleştirmeye çalıştıkları ve tarihin sonu dedikleri dünya uğruna… 1980’lerden beri ülkemizi içine 
çekmeye çalıştıkları paylaşım savaşının kendisidir bu… Ama unutmayalım ki tüm dünyayı özgür insanların, halkların ve ulusların emekten 
ve katılımcı demokrasiden yana ortak çıkarları ve birliği kurtaracaktır… Uygarlığın on bin yıllık yürüyüşünde olduğu gibi… İmparatorluklar 
yok olmaya mahkûmdurlar… Krallar, şahlar, hanlar orduları ile karanlığa doğru giderler… Bilim insanları, sanatçılar, filozoflar ve yazarlar ise 
aydınlığa doğru… Çağımızı yalnızca onların ışığı aydınlatmaktadır… 

Gölgelerimizden kurtulmanın başlıca yolu, güneşin üzerine yürüyebilmektir. Güneşten uzaklaşan bireyler ve toplumlar gölgelerine teslim 
olurlar… Tarih bilinci, özgürleşme ve ilerleme gölgelerin uzadığı yerde değil, aksine kısaldığı yönde aranmalıdır… 

Yaklaşık 2000 kişinin izlediği kurultayda,

“Türkiye’nin Demokratikleşme Süreci”, “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”, “500. Yılında Piri Reis”, “Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve 

Kurultay çalışmalarımız sırasında,
 Reyhanlı ilçemizdeki patlamalar nedeniyle 

kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz.

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Sonuç Bildirgesi
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Kadastro”, “Kentleşmede Mevcut Mülkiyet Haklarının Korunması, Yeni Mülkiyet Haklarının Kurulması” panelleri ile “Öğrenci Örgütlülüğü ve 
Demokrasi” forumu yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. 

“Türkiye’nin Demokratikleşme Süreci” konulu panelde; demokrasiden söz edilirken, toplumun tüm sınıflarını temsil eden katılımcı bir 
demokrasiden yana olunması gereği vurgulanmıştır. Bu panelde, ülkemizin demokrasi süreci ve sorunları, Osmanlı’nın sömürgeleştirmeye 
başladığı noktadan ele alınarak, 1923, 1960, 1971, 1980 ve iki binli yıllara kadar emperyalizm gerçeği ile ilişkilendirilmiştir.

“Öğrenci Örgütlülüğü ve Demokrasi” forumunda demokrasinin sermaye sınıfı ile ilişkisi ortaya konularak, ülkemizde geçerli olanın aslında 
burjuva tipi demokrasi biçimleri olduğu vurgulanmıştır. Bu panelde, sorgulamayan örgütsüz bir gençlik yaratıldığı, su kaynaklarının, HES’ler 
yardımıyla metaya dönüştürüleceği ve insanın en doğal yaşam hakkı olan suyun, kar amaçlı şirketlerle pazarlanacağı ileri sürülerek, yakın 
dünya tarihindeki örnekleriyle de belgelenmiştir.

“500. Yılında Piri Reis” oturumunda; Piri Reis’in 16. yüzyıldaki “özgün” çalışmasının evrensel önemi, eserlerinin bu anlamdaki işlevi ele 
alınmıştır. Özellikle meslek etiği ve üretimden yana olan çabasıyla tamamlamış olduğu haritalarını, “Harita bilgelerin işidir” diyerek bize bir kültür 
ve tarih mirası olarak devretmiştir.

Bu panelde ayrıca, Piri Reis ile ilgili tartışmalar bağlamında önemli olanın, O’nun bir Dünya haritası yapıp yapmadığı ya da başka kaynaklardan 
yararlanıp yararlanmadığından daha çok, haritasını yaptığı yerlerin her neresi olursa olsun, ürettiklerinin değeri olduğu sonucuna varılmıştır. 
“Doğru kararların ancak doğru bilgi ile alınabilmesi” nin önemini anlamış bir denizci ve bilim insanı olarak, bir “bilgi tabanı” oluşturmaya yönelik 
olarak çalışmış ve bunun için de dönemin mevcut kaynaklarından, doğal olarak, yararlanmış ve bunu da belirtmiştir. 

Kültür değerlerimizi 500 yıl sonrasına, yani geleceğe bırakabilmenin somut yollarından birisi de müzelerdir. Bir “Harita ve Kadastro Müzesi” 
kurmak, tarihi sorumluluğumuz ve başlıca ödevlerimizden birisidir.

Kentsel Dönüşüm 

Ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamaları kent dokusu, dönüşüm alanlarında yaşayan halkın sosyo-kültürel yaşam tarzları itibariyle 
memnuniyeti, hem de kentlerimizin her bakımdan “yaşanabilir” kentler haline dönüşmesi hedeflerine yönelik olarak yeni bir vizyonla ele 
alınmalıdır. Bu hedefe ulaşılabilmesi için, ülkemizde bir türlü hayata geçirilemeyen ve bir şekilde yaşatılamayan Kent Bilgi Sistemleri’nin 
kurulması gereklidir. Aynı hedef doğrultusunda, halen uygulanmakta olan Finansman Modelleri’nden daha “yaratıcı” modeller uygulanması 
gerekmektedir. Diğer yandan, halkın örgütlü bir biçimde dönüşüm süreçlerine katılması da anılan hedef için kaçınılmazdır. Kentsel dönüşüm 
bağlamında ayrıca, kentlerimizin bundan sonraki yıllarda yeniden dönüşümler gerektirmeyecek tarzda yönetilebilmesi için gerekli önlemlerin 
alınması bir zorunluluktur. Bunun için de yine halkın örgütlenmesi ile, “bütünleşik” kent yönetiminin sağlanması kaçınılmazdır. 

Kentleşmede mülkiyet haklarının korunması, yeni mülkiyet haklarının kurulması

Kentleşmede taşınmazlara ilişkin mevcut mülkiyet haklarının adil biçimde korunması, yeni mülkiyet haklarının kurulmasında hukukun üstün 
(öncelikli) kılınması toplum açısından depreme dayanıklı binalar yapmaktan daha az önemli değildir. 

İmar planlarının uygulanmasında, arsa ve arazi düzenlemelerinin parselasyon planlarının yapılmasında, parsellerde yeni yapıların inşası için 
yapı aplikasyon projelerinin, teknik alt yapı projelerinin, işletme haritalarının çizilmesi ve uygulanması için harita ve kadastro mühendislerinin 
yaptığı iş ve işlemler sadece teknik, çizim ve ölçü işlemleri değildir. 

Kentleşmede Anayasa, Medeni Kanun, Kadastro Kanunu, İmar Kanunu, Tapu Kanunu, Kıyı Kanunu, imar ve mülkiyete ilişkin tüm mevzuat 
açısından taşınmazların mevcut mülkiyet hakları korunarak yeni mülkiyet haklarının kurulması harita ve kadastro mühendislerinin temel ve 
öncelikli görevleridir.

Günümüzde ve gelecekte taşınmaz mülkiyeti sorunlarının yaşanmaması, mülkiyet hakkı çekişmelerinin mahkemelerde yargı yükünü 
artırmasının ötesinde komşuluk ve toplumsal ilişkileri, sevgi, dostluk, dayanışma duygularını yok edecek durumlar yaratmaması için İmar 
Kanunu, Kıyı Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Kentsel Dönüşüm mevzuatında yapılacak yeni yasal düzenlemelerle oluşturulacak yeni taşınmaz 
mülkiyet haklarında;

Kamunun ve mevcut taşınmaz mülkiyet sahiplerinin haklarının korunması;

Toprak insan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, demokratik yaşam ortamının ve insan haklarının öncelikli kılınma temel amaç olmalıdır. 

Yeni yasa düzenleme süreçlerine TMMOB ve Harita ve Kadastro Mühendislerinin aktif katılımı mutlaka sağlanmalıdır.
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Arazi yönetimi, taşınmaz değerleme ve kadastro

Kadastro, “sürdürülebilir gelişme” hedefine yönelik politikaların oluşturulması ve uygulanmasında en önemli veri kaynaklarından biridir. Bu 
nedenle, geleneksel olarak sunulmakta olan kadastro verilerine ek olarak, taşınmaz değer verilerinin de ilgili hizmet alanlarına sunulabilmesi 
gereklidir. Bu amaca yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar devam etmektedir. Diğer yandan, taşınmaz 
değerlemesi alanında eksikliği duyulan yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gereklidir. 

Harita ve Kadastro Mühendisliği Sektörü 

Harita ve Kadastro Mühendisliği özel sektörü açısından bir yandan yeni iş alanlarının yaratılması, diğer yandan da mühendislik hizmetlerinin 
hak ettiği değerden sunulması konusunda yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Kamu İhale Kanunu’ndaki eksikliklerin giderilmesi 
için ivedilikle çalışmalar başlatılmalıdır. Burada Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, kamu kurumları ve özel sektör birlikte çalışmalıdır. 
Aynı bağlamda özellikle kamu ve üniversite işbirliğinin sağlanması için siyasi otorite gerekli kararları alarak üniversitelerin kamu kurumlarının 
projelerine azami katkı koyabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Üniversiteler de müfredatlarında bu katkıyı koyabilmelerine olanak 
tanıyacak değişikliklere gitmelidir. 

Diğer yandan, Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin mevcut durumdan daha üst bir düzeye çekilmesi adına bir dizi açılıma gereksinim 
vardır. Bu açılımlar sektörel, eğitim öğretim ve yasal düzenlemeler düzeyinde olmalıdır. Teknisyenlik hizmetleri ile mühendislik hizmetleri 
arasındaki ayırım, anılan düzeylerde belirgin bir biçimde yapılabilmelidir. 

Teknik Oturumlarda

“Jeodezi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Uzaktan Algılama ve Fotogrametri”, “Taşınmaz Değerleme, Kentsel ve Kırsal Alan Düzenleme”, 
“Mühendislik Ölçmeleri”, “Türkiye Kadastrosu”, “Kartografya” alanlarında bildiriler sunulmuştur. Bu oturumlardan elde edilen bilimsel ve teknik 
sonuçlara göre:

Jeodezi alanında, sunulan bildirilerin nicelik ve niteliği, ülkemizin önemli gerçeği olan deprem ve bu konuda jeodezinin sağlayacağı katkıların 
giderek arttığını göstermektedir. Van Depremi sonrasında Türkiye Ulusal Sabit GNSS İstasyonları Ağı (TUSAGA-Aktif) verilerinin ücretsiz olarak 
sağlanması konuyla ilgili araştırma sayısını ve niteliğini önemli derecede arttırmıştır. Söz konusu verilerin Van Depremi’nin etkisi ve sonuçları 
konusunda birçok bilimsel araştırma çalışmasına altlık oluşturduğu ve genç lisansüstü öğrencilerinin yer kabuğu deformasyonlarının jeodezik 
yöntemle incelenmesi konusuna olan ilgilerinin arttığı gözlenmektedir. Ülkemizin jeodezi alanındaki sorunlarına yeni teorik ve uygulamalı 
yaklaşımların sergilendiği kurultay, kamu kurumlarının veri paylaşım politikalarını gözden geçirmelerinin, gelecek yıllarda jeodezik çalışmaların 
nitelik ve nicelik olarak daha da ileri gidebilmesi bakımından kaçınılmaz olduğunu ortaya koymuştur.

Tektonik hareketlerin izlenmesi, gerinim alanlarının belirlenmesi ve TUTGA hız alanının iyileştirilmesi amaçları için, farklı araştırma grupları 
tarafından yürütülmekte olan bilimsel çalışmaların birleştirilmesi ülkemiz için daha yararlı sonuçlar doğuracaktır. 

GNSS verileriyle iyonosfere etki eden aktivitelerin izlenmesi ve modellenmesi ile birçok bilimsel ve mühendislik uygulamaları için güvenilir bir 
veri altlığı oluşturacaktır.

Mühendislik Ölçmeleri alanında öne çıkan konulardan bazıları şöyledir:

Önemli deprem kuşakları üzerinde yer alan ülkemizde, büyük sanayi tesisleri jeodezik yöntemlerle izlenmelidir.

Maden kazalarında acil müdahale için gerekli olan maden imalat haritaları, maden mühendisleri ve harita mühendisleri ile birlikte yapılmalıdır. 

Harita mühendisliği eğitiminde endüstriyel ölçmeler gibi özel amaçlı uygulamalara yönelik derslerin de olması gereklidir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Kartoğrafya alanlarında çeşitli çalışmalar sunulmuş olmakla birlikte, bu alanlarda belirli konulardaki çalışmaların 
eksikliği devam etmektedir. Üç boyutlu CBS, zamansal CBS, CBS ve simülasyon konuları bu alanlardan bazılarıdır. 

Yalnızca CBS alanında değil, mesleğimizin diğer alanlarında da yeni ufuklar açacak olan Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA), gündemdeki 
yerini korumaktadır. Bu alanda kamu kurumlarının çeşitli çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmalar ile, UKVA’nın ülkemiz koşullarında kurulabilmesi 
için gerekli veri kaynakları her gün daha da artmaktadır. Ancak, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak teknik ve yasal bir altyapı hala 
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oluşturulabilmiş değildir. Zaten çok geri kalınmış olan bu proje için acil eylem planı gereklidir. UKVA, ülkemizin ve kentlerimizin “sürdürülebilir 
gelişme” ilkesi doğrultusunda ve “çağdaş yönetim” anlayışıyla yönetilebilmesi bakımından kaçınılmazdır.

Özel Oturumda;

“GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğunlaşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması”, “Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Yer 
Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi”, “GRACE Çözülerine Dayalı Zaman Değişkenli GRAVİTE Analizi”, “Taşınmaz Değerleme Sistemimizde Yeniden 
Yapılanma Süreci ve Uzmanların Beklentileri”, “Sürekli Gözlem Yapan Referans İstasyonlarının Oluşturduğu Ağların Robostluğu” başlıklarıyla en 
iyi bildiri oturumu gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak;

Kurultayımız öğrenci ve meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve desteği ile başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kurultayda sunulan bildiri sayısı ve 
çalışmaların bilimsel ve teknik niteliğinin yüksek oluşu, delege katılımının yüksekliği, yaşanan tartışmaların canlılığı, “Ölçme Teknolojileri ve 
Yazılım Fuarına” ve “Sosyal Etkinliklere” olan ilgi bu başarının göstergelerindendir.

Harita ve Bilimsel Teknik Kurultaylar dizisini, günümüze kadar başarıyla taşımış olan tüm meslektaşlarımıza, bilim insanlarımıza ve 
öğrencilerimize, kurultay yürütme kurula adına özellikle teşekkür ediyoruz. 

Başka bir dünyanın ve yaşamın olanaklı olduğunu bilen Harita Mühendisleri olarak hep birlikte “Sözümüz var”:

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde kardeşlik, özgürlük ve barış içerisinde yaşamak daha yakıcı bir şekilde hissediliyor. Barışı düş olmaktan 
çıkartıp, yaşama geçmesi, gerçek olması için gerekli duyarlılığa gereksinim giderek artıyor.

 
Savaş, kan, acı ve gözyaşının hakim olduğu dünyada ve coğrafyamızda barışın ve özgürlüğün yer alması için insanlığın duyarlı olması 
gerektiğini ifade ediyoruz. Toplumları, insanları ve kardeş halkları birbirine karşı boğazlaşmaya sürükleyen ırkçılığa, şovenizme ve 
emperyalizme karşı barış ve kardeşlik türkülerinin dalga dalga yükselmesinin gerekliliğine inanıyoruz.

Harita mühendislerine düşen en önemli görev; çağın gereksinimlerini ve standartlarını yakalayarak toplumsal problemlere üst düzey, akılcı 
ve bilimsel mühendislik çözümleri üretmek, teknolojiyi sadece kullanabilen değil ayrıca üretebilecek düzeyde mühendisler olmak, tüm 
projelerimizi odağına insanı alarak oluşturmak, emek ve bilim karşıtlarına karşı birlikte mücadele etmek, TMMOB ve Odamıza sahip çıkmak 
ve ülke sorunlarına bilimsel yaklaşımlarla ışık tutmaktır. Sistemin problemlerini aştığımız zaman biz mühendis ve mimarların sorunları 
kendiliğinden çözülmüş olacaktır.

Çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmakta, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin 
gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlık-şehir plancılığının 
mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmaktadır. KHK‘lerle, yasa ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle bilimsel-
teknik mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir. Bu nedenle iş cinayetlerinden yapı denetimsizliğine, depremlerin toplumsal yıkımlara 
dönüşmesine dek, bir dizi acı olay artık kanıksanır hale gelmektedir. Bu koşullarda ülkemize, halkımıza, mesleklerimize karşı bilimsel-
toplumsal sorumluluklarımızı terk etmeyeceğiz. Bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarının tasfiyesine her zaman dur diyeceğiz.

Temel hak ve özgürlüklerin her geçen gün saldırıya uğradığı, ormanlarımız, meralarımız, kıyılarımız, derelerimiz, kentlerimiz ve mesleğimizin 
sermayenin vurgun alanları haline getirilmeye çalışıldığı, doğal ve tarihi varlıklarımızın yağmalanmaya başlandığı bir süreci yaşamaktayız. 
Toplumu yeniden şekillendirmek için, başta yasal düzenlemeler olmak üzere her yol denenmektedir. Meclis gündemine taşınan Torba Yasa 
taslakları ile mimarlık, mühendislik, planlama mesleklerinin “serbest meslek” olma özelliği, daha da önemlisi bağımsız çalışma koşullarının 
ortadan kaldırılması yönündeki girişimler gündemdedir.

Kamu çıkarlarının korunması meslek odalarının uzmanlık alanında toplumun ve ülkenin çıkarlarını savunan bir örgüt olmasını zorunlu 
kılar. Bu tanım gereği meslek odaları mesleki çalışmalar yürütürken halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, çevreden yana, emekten yana, 
üretimden yana, tüketicinin korunmasından yana olmak topluma dayatılan politikaları sorgulamak kamu çıkarları doğrultusunda toplumu 
bilinçlendirmek ve bu politikaları sunmak görevi ile yükümlüdür. Böylesine geniş bir alana yayılan sorumlulukların ve hizmetlerin yerine 
getirilebilmesi ancak ve ancak ekonomik ve kurumsal anlamda güçlü, ülke geneline yayılmış bir örgütlenme ağına sahip olan, örgüt-içi 
ilişkilerinin ve Oda üye ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü yapılanmalar ile mümkün olabileceği bilinci ile meslektaşlarımızın Oda 
örgütlülüğüne katkı yapmaları ile mesleki alanlarımıza yönelen saldırıları ve bağımsız çalışma koşullarının ortadan kaldırmaya yönelik 
girişimlerin önlenebileceği bilinmelidir.
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Bugün itibariyle ülkemizdeki üniversite sayımız 105’i devlet 65’i vakıf olmak üzere toplam 170’e yükselmiştir. Üniversitelerimiz son yıllarda 
niceliksel olarak büyümekte ancak nitelik olarak uluslararası ölçütlere ulaşamadığı bilinmektedir. Üniversitelerde 2012 yılı itibarıyla 3.5 
milyonun üzerinde öğrenci vardır. Ayrıca mühendislik ve mimarlık öğrencisi sayısı ise 370 bin civarındadır. 

TMMOB’ne 2012 itibariyle 426 bin kayıtlı mühendis, mimar ve şehir plancısı bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 32 bin mühendis ve mimar, şehir 
plancısı mezun olmaktadır. Mezun sayısı hızla artmaktadır. Söz konusu kontrolsüz bu artış beraberinde işsizliği de taşımaktadır.

TMMOB üniversitelerin özerk, bilimsel ve demokratik olmasını, üniversitelerin ticarethanelere dönüşmemesini, araştıran, sorgulayan ve üreten 
mühendislerin, mimarların yetiştirilmesini, eğitimin her kademede eşit ve parasız olmasını savunmaktadır. TMMOB gelecek güzel günlerin 
özgür üniversitelerde yetişen genç mühendis ve mimarlar ile yıldızlaşacağına inanmaktadır.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarını çok ciddi bir süreç beklemektedir. Mesleki alanlarımız yeniden düzenlenmek istenmektedir. Bu 
düzenleme, kentsel dönüşüm sürecine paralel “Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı” birlikte yapılmak istenmektedir. Ayrıca bir çok yasa 
değişikliği gündeme getirilmektedir. Bu sürece Meslek Odalarının katılımı sağlanmamaktadır.

Yasa tasarısına göre Teknik Müşavirlik Kuruluşları oluşturulacak, büyük sermaye ve çok sayıda ve çeşitli alanlarda uzman istihdamı gerektiren 
bu kuruluşların izinleri Bakanlıkça verilecek ve bu düzenleme ile ciddi bir tekelleşme olgusu yaratılacaktır.

Teknik Müşavirlik Kuruluşları ile, tüm mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin tek bir çatı altında toplanması öngörülmekte, 
böylelikle mühendislik, mimarlık ve planlama mesleklerinin “serbest meslek” olma özelliği, daha da önemlisi bağımsız çalışma koşulları 
ortadan kaldırılmaktadır. “Müelliflik” dahi bireysel olma özelliğini yitirebilecek şekilde “müelliflik kuruluşu” adı altında tüzel kişiliğe 
dönüştürülmektedir. Bu taslağın yasalaşmasıyla mimarlık-mühendislik, planlama bilgisi gerektiren mesleki hizmetlerin meslekten olmayan 
kişilerin de ortak olacağı teknik müşavirlik kuruluşları tarafından sunulmasının yolu açılacaktır.

Bu konuda TMMOB ve Odalarımız, mesleki yetki alanlarımızın korunması yönünde önemli bir mücadele süreci başlatacaktır. Bu yoldaki temel 
ilkemiz, sevgili başkanımız Teoman ÖZTÜRK’ün dediği gibi;

“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği, emperyalizmin 
ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

İstanbul Şubemiz tarafından 12-14 Nisan 2013 tarihleri arasında 
Şile’de düzenlenen “Temsilcilik’ler Eğitim ve Örgütlenme Kampı’na” 
Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş ve Oda Genel Sekreterimiz 
Mustafa Erdoğan katıldı. HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, 
Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan, TMMOB Yönetim Kurulu Eski Üyesi 
Cemalettin Küçük,TMMOB Yönetim Kurulu Eski 2. Başkanı Nail Güler, 

İstanbul Şubemizce Temsilciler Toplantısı Düzenlendi
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İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve 20’ye yakın temsilcinin 
katılımıyla yapılan toplantıda, mühendislik ve örgütlülük, temsilcilik 
ve MDU  ile ilgili genel sorunlar konuşuldu.

Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş yaptığı konuşmasında, 
temsilciliklerde yaşanan sorunlar, LİHKAB süreci ve Oda işleyişi 
konularında açıklamalarda bulundu. Oda Genel Sekreterimiz Mustafa 
Erdoğan konuşmasında, MDU, TMMOB Öğrenci Evi konularında 
açıklamalarda bulundu.

Etkinlik daha sonra, örgüt ve örgütlenme, temsilcilerin 
örgütlenmedeki işlevi, MDU’da sorumluluk alanlarında yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bölüm ile devam etti.
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18. GEOFORUM 2013 Uluslararası 
Bilimsel ve Teknik Konferansı

Ukrayna Jeodezi ve Kartografya Birliği 
tarafından, 24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında 
Lviv şehrinde düzenlenen “18. GEOFORUM 2013 
Uluslararası Bilimsel ve Teknik Konferansı’na” 
Odamız davet edilmiştir.

TMMOB  HKMO  Nisan 2013

Ukrayna Jeodezi ve Kartoğrafya Birliği çevresindeki ülkelerle 
mesleki işbirliği yapmayı arzulayan, bunu bir ölçüde 
gerçekleştiren bir Birlik’tir. Bu kapsamda Odamız ile de geçen 
yıldan bu yana temas içinde olmuşlar ve görüşmeler yapmışlardır. 
Bunun sonucu olarak karşılıklı işbirliği olanaklarını arttırmak 
amacıyla düzenlemiş oldukları GEOFORUM 2013 Uluslararası 
Bilimsel ve Teknik Konferansına Odamzı davet etmişlerdir.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, 2. Başkan H. Hacı Tuzcu, 
Genel Sayman Hüseyin Altun ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Orhan Ercan katılmıştır. Ayrıca konferansa bizlerle 
beraber Almanya, Rusya, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Litvanya’dan temsilciler ve Ukrayna üniversiteleri ile 
kamu kurumlarından yoğun katılımla gerçekleştirilmiştir.

Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, Odamız faaliyetlerini 
özetleyen bir konuşma yapmıştır.

Konferansta ayrıca; Jeodezi ve kartografyada eğitimi, jeodezik-
topoğrafik faaliyetleri ile harita üretimleri, Ukrayna yeni koordinat 
sistemi USK2000, Sabit GPS istasyonları, harita üretiminde modern 
yönelimler, mühendislik ölçmeleri, dijital fotogrametri, kadastro ve 
arazi yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri ve mekansal veri altyapısı vb. 
konular konuşmacıların yoğunlaştığı konular olmuştur.

YTÜ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ VE İTÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ

16 Nisan 2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri 
Ankara’ya düzenledikleri teknik gezi kapsamında Odamızı da ziyaret etti. 
Öğrenciler; Oda Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan, Genel Saymanı Hüseyin 
Altun ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Suiçmez, Odamızı ziyaret eden Prof. 
Dr. Sıtkı Külür, Prof. Dr. Gönül Toz, Araş. Gör. Umut Aydar ile biraraya geldi.

Öğrencilere hitaben Oda Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan yaptığı 
hoşgeldiniz konuşması ile Oda hakkında kısa bilgilendirmelerde bulundu.

26 Nisan 2013 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ankara’ya düzenledikleri teknik 
gezi kapsamında Odamızı ziyaret etti. Bu ziyarete Odamız 5 No’lu 
Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğretim 
görevlileri Yrd. Doç. Dr. Tekin Susam ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Yıldırım da 
katılım sağladı.

Ziyarete katılan öğrenci ve öğretim görevlilerini Yönetim Kurulu adına 
karşılayan Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Önder Serkan Atagün, yaptığı 
konuşmasında öğrencilere Oda ile ilgili kısa bilgilendirmede bulundu, 
ardından Prof. Dr. Haluk Özener de mesleğimiz ve yüksek lisans 
öğrenim alanları üzerine bir bilgilendirme yaptı.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ODAMIZI ZİYARETİ
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HKMO Örgütlenme Sekreteri Burak Kukul, 
Oda Müdürü Timur Bilinç Batur, Teknik 
Personel Zülal Şenel ve Öğrenci Birliği 
Başkanı Umut Koca tarafından Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Bölüm ziyareti 
gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında 
Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Caner, 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
Türkyılmaz, Geomatik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel, 
Bölüm Öğretim Görevlileri Yrd. Doç. Dr. 
Cüneyt Erenoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Özgün 
Akçay ile görüşme yapıldı.

Daha sonra üniversitedeki Geomatik 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, 
HKMO’yu anlatan film gösterimi ve 

tanıtım sunumları yapıldı. Sunumların 
açılış konuşmasını Geomatik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali 
Yücel yaptı. Ardından HKMO Örgütlenme 
Sekreterimiz Burak Kukul Oda işleyişi 
üzerine bir sunum yaparak, HKMO’nun 
birlikte paylaşım, çalışma ve üretme yeri 
olduğunu belirtti ve bütün öğrencileri 
bu güzel birlikteliğe katılmaya çağırdı. 
Sonrasında Oda Teknik Personeli Zülal 
Şenel sunumunda, HKMO Öğrenci 
Birliği’nin yapısı, mezun olduktan sonra 
genç mühendislerin yaşadığı süreçler, 
Genç Harita Mühendisleri Komisyonu’nun 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Son 
olarak HKMO Öğrenci Birliği Başkanı 
Umut Koca yaptığı sunumda, Oda’nın 
öğrencilerin gelişimi ve mesleğin 

tanınması için gerçekleştirdiği etkinlikler, 
HKMO Öğrenci Birliği çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi. Yoğun bir katılımla 
gerçekleştirilen sunumlar sonrası 
öğrencilerin soruları cevaplandı.

Aynı gün Çanakkale Temsilci Yardımcımız 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel, Çanakkale 
Mesleki Denetim Görevlimiz İbrahim Can 
Ergun ve Temsilciliğimize bağlı üyelerimizle 
bir araya gelindi.

Etkinlik ve ziyaretimize emek ve katkı 
veren, katılım sağlayan başta Çanakkale 
Temsilciliğimize, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Geomatik Mühendisliği 
Bölümü öğretim görevlilerine, 
öğrencilerimize ve üyelerimize teşekkür 
ediyoruz.

11 Nisan 2013 Tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü ve 
Çanakkale Temsilciliğimize bağlı üyelerimiz ile Çanakkale’de buluştuk.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölüm Ziyareti Yapıldı
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Serbest Çalışanlar Toplantısı Yapıldı

Toplantının açılış konuşmasında, 
HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş, toplantının düzenlenme 
gerekçesini ve Özel sektördeki 
sorunların aşılmasında birlikte 
hareket edilmesinin önemini 
vurgulayarak, meslek vizyonunun 
geliştirilmesi için mevcut iş sahaları 
içinde sıkışıp kalınmaması gerektiği 
konularında açıklamalarda bulundu.

Özel Sektör Komisyonu adına, 
Atilla Aydın komisyonda yürütülen 

çalışmalar hakkında bilgiler verdi 
ve bu komisyona katkı vermek 
isteyenlere komisyonun açık 
olduğunu bildirdi. Komisyon adına 
Salih Suiçmez de söz alarak, 
müelliflik ve kamu kurumlarındaki 
ihale şartnamelerindeki farklılıklar 
başlıkları altında hazırlanan rapor ve 
önerileri sundu.

Komisyon sunumunun ardından 
gündemin 3. maddesi olan özel 
sektördeki sorunların ve çözümlerinin 

tartışıldığı bölüme geçildi. Katılımcılar 
tarafından süreçte yaşanan sorunlar 
ve bunların çözümüne ilişkin öneriler 
getirildi. Katılımcılar ayrıca, bu tür 
toplantılara yöresel bazda da devam 
edilmesinin gerekliliğini ve benzer 
toplantıların tekrarlanmasının 
önemini vurguladılar.

Genel Merkez Yönetimince, bu 
toplantıların bölgelere de yayılacağı 
belirtilerek, toplantıya katılanlara ve 
komisyona teşekkür edildi.

Odamız Özel Sektör Komisyonu tarafından; müelliflik, 
kamu kurumlarındaki ihalelerde farklı uygulamalar 
ve özel sektörde yaşanan sıkıntılara ilişkin sorunların 
tartışılacağı ve çözüm önerilerinin neler olabileceği 
konusunda fikir alış verişinde bulunmak amacı ile 
planlanan toplantı, Özel Sektör Çalışanlarımıza yapılan 
çağrı neticesinde, 6 Nisan 2013 Cumartesi günü 
Teoman Öztürk Salonında yapıldı.
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Arif Delikanlı
Bu mesleği seçmiş olanlar, en iyiler arasına 
girmenin peşine düşmelisiniz. Örneğin teknolojik 
gelişmeleri izleyip kullanır olmalısınız, mesleğin çok 
çeşitli alanda uygulanabilir olduğunu, tek yabancı 
dilin artık yetmeyeceğini unutmayınız. Yurt dışına 
açılma fırsatlarını kaçırmayınız.
Öğrencilerimiz ise iyi öğrenci olmanın yanında 
hobiler edinmelidirler. Örneğin öykü yazmalı, şiir 
düzmeli, grup kurup tiyatro veya müzik yapmalı ya 
da resimle uğraşmalıdırlar.

Öncelikle bizle röportaj yapmayı kabul 
ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Açık söyleyeyim; ben de, Bülten’de 
yayınlanmak üzere benimle konuşmak 
istediğinizi duyunca önce bir duraksadım. 
Öyle ya, benim sıradan yaşamımı konuşmak 
ve bunu yayınlamak neye yarar ki? Yayınlansa 
da mesleğinde 60 yılını aşmış sıradan bir 
kavga eri olmaktan başka rengi olmayan 
birinin anılarına insanlar ilgi duyar mı? 

Çağdaş toplumun aktarılan deneyimler 
üzerine kurulacağını biliyoruz. 
Anlatacaklarınız bizim için çok önemlidir.

Umarım anlatacaklarımın genç ve gelecek 
kuşaklara bir yararı olur. 

Bize biraz doğup büyüdüğünüz kent(ler)
den bahseder misiniz?

1935 yılında Balıkesir’in Mecidiye Köyü’nde 
doğmuşum. İlkokula Ankara’da başladım 
ve orada bitirdim. Önceden okuma yazma 
öğretmiş olmalılar ki, beni okulun ikinci 
sınıfına aldılar. Ortaokula ise Artvin’de 
başladım ama ikinci yılda Ankara Kurtuluş 
Ortaokulu’na geldim ve oradan mezun oldum.

Son sınıfta okurken müdür yardımcısı olup 
bize aynı zamanda Türkçe dersi veren 
öğretmenimiz, Moliere’in “Zoraki Hekim” 
adlı oyununu Ankara Halkevi’nde öğrencilerle 
sahneledi ve ben başrolü oynadım. Çok 
başarılı bulundum. O dönemde Ankara 
Devlet Konservatuvarı Müdürü Şair Cahit 
Külebi idi ve eşi Süheyla hanım benim 
coğrafya öğretmenimdi. Süheyla hanım, 
ailemin fakirliği nedeniyle bana liseyi 
okutamayacağını bildiğinden, oyunu eşine 
seyrettiriyor. Cahit Külebi çok beğenince 
bana: “Dönem sonunda diplomaların 
hazırlanmasını beklemeden ortaokulu 
bitirdiğine ilişkin bir yazıyı bana getir” dedi. 
Ama okulumuzun müdür yardımcısı: “Şimdi 
olmaz, diplomanı alınca onu götürürsün” 
diye tersleyip beni uzaklaştırdı.

Bu yüzden çok istediğim halde 
konservatuvara giremedim. Yatılı lise 
sınavlarını kaçırdım, askeri liseye sağlık 
sorunum nedeniyle giremedim, sonunda 
Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi’ne girdim.

Harita ve Kadastro Meslek Lisesi’nden 
biraz bahseder misiniz?
1950’de Kadastro Meslek Lisesine girdim. O 
yıllarda Köy Enstitüleri’nin yanı sıra Sağlık 
Meslek Okulu, Maliye Meslek Okulu, çeşitli 
dallarda Sanat Okulları, Öğretmen Okulları, 
Kız enstitüleri v.b. eğitim kurumları vardı. 
İşte yine genç Cumhuriyetimizin harika 
girişimlerinden bazıları karşımızda… Öyle 
ya, okur yazarı, yetişkin insanı çok az, 
gelişmek zorunda olan bir ülkenin, kısa 
yoldan meslek sahibi insan yetiştirmesi 
amacına yönelik bu kurumlarımızın, 
geri kalmış ülkemizin gelişmesi yolunda 
sağladıkları katkı yadsınabilir mi?

Benim yatılı okuduğum okul da bunlardan 
biridir. Amaç kısa yoldan ülkenin kadastro 
hizmetlerini görebilecek teknik eleman 
yetiştirmektir. Bizim dönemlerde okuyan 
öğrencilerin en büyük şansı Sayın Mümtaz 
Tarhan dönemine denk gelmeleridir. 
Sırasıyla Kadastro Genel Müdürü, Sayıştay 
Başkanı, Çalışma Bakanı, İstanbul Valisi 
ve uzun süre TED Ankara Koleji Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevlerini de üstlenen 
bu değerli insanın bizim yaşamımızda çok 
önemli bir yeri vardır.
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Bakın okula! Okul’un alt katındaki geniş 
giriş salonunda büyük bir masanın 
üzerinde her gün birkaç günlük gazete, 
Varlık, Hisar ve Çınar gibi edebiyat dergileri, 
Bütün Dünya dergisi ve haftalık magazin 
dergilerinden biri serili olur. Biz ders 
aralarında ya da serbest saatlerimizde 
bunları okurduk. Dans öğrenmek isteyenler 
için okulun müzik seti bile vardı. Okulun 
yemek listesini öğrenciler hazırlardı. Yaz-kış 
kıyafetlerimiz ayrı idi. Elbisemizin kumaşını 
Sümerbank’tan biz seçerdik. Yatakhanemiz 
tertemizdi, ranzada değil karyolalarda 
yatardık. Öğretmenlerimizin bazılarI Hukuk 
Fakültesi’nden, Gazi Terbiye Enstitüsü’nden 
bazıları ise Ankara Koleji’nden gelirdi. 

Haldun Özen’le yolunuz o dönemde mi 
kesişti?
Okula başladığım yılın ikinci ya da üçüncü 
ayında Haldun Özen’le tanıştım. Sınıfımdan 
1-2 arkadaşımla şiir ve öykü üzerine konuşup 
Varlık Dergisi’ni karıştırırken Haldun’un 
dikkatini çekmiş olmalıyız ki O da bize katıldı. 
İyi ki hayatımda Haldun oldu. O benim için 
çok önemli bir dosttu. O’nun aramızdan 
ayrılışına kadar da bu dostluk sürmüştür. 
Yukarda sözünü ettiğim okuma masası 
fikri ortak sohbetlerimiz sırasında doğmuş 
ve Mümtaz Tarhan tarafından takdirle 
karşılanarak hemen uygulanmıştır. Ankara 
Meslek Okulları Birliği kurulması yine bizim 
ortak çalışmalarımızın bir ürünüdür. Birliğin 
Yönetmelik Taslağını O hazırlamıştır. Haldun 
çok üretkendi, yaratıcı idi, çalışkan, örgütçü, 
ileri görüş sahibi, taşıdığı yüksek niteliklere 
karşın alçak gönüllü idi. İnsan Hakları Vakfı, 
Türk Dil Derneği, Tarih Vakfı gibi sivil toplum 
kuruluşlarının kurucuları arasında yer almıştır, 
özetle “Dört dörtlük insan” denen biri idi O.

Halkevleri ve Köy Enstitülerinin sizin 
hayatınızda önemli yeri olduğunu 
biliyoruz, biraz anlatır mısınız?
Evet. Halkevlerine değinmek isterim: 
Bu kültür yuvasının o günkü toplumsal 
ve kültürel etkinlikleri şaşılacak kadar 
zengindi. Halkımız, orada okuma yazma 
öğreniyor, müzik ve resim eğitimi alıyor, 
tiyatro yapıyor, halkoyunları öğreniyor, 
özetle, çeşitli kültürel etkinliklerin ya 
içinde yeralıyor ya da orada izliyordu. 
Tam bir eğitim ve kültür yuvası olarak 

Bazı olaylar vardır ki, 
anımsadıkça yüreğim sızlar: 
Bunlardan biri Halkevleri’nin, 
diğeri ise Köy Enstitüleri’nin 
işlevlerini tamamlamadan 
kapatılmasıdır.

inanması gerçekten zor zenginlikte 
toplumsal yararlar sağlıyorlardı. Bazı olaylar 
vardır ki, anımsadıkça yüreğim sızlar: 
Bunlardan biri Halkevleri’nin diğeri ise 
Köy Enstitüleri’nin kapatılmasıdır. Üretim 
sürecinde öğrenimin sağlandığı, öğrenmeyi 
ve üretmeyi böylesine bütünleştiren ve 
aydınlanmanın tam birer ocağı olan bu iki 
kurumu kapatanların, verimlilik ve gelişme 
aşamalarında hızla yükselen bu filizlerimizi 
kıranların elleri kopsun.

Evet içim yanıyor. Bir eğitimci ve yazar 
Fay Kerby, “Türkiye’de Köy Enstitüleri” 
adlı incelemesinde bakın ne diyor: 
“Kendi toplumsal yapısına, eğitim ve 
gelişim sürecine bu denli uygun bir 
eğitim kurumunu özgün olarak yaratmış 
olan Türkiye, en verimli çağında bunları 
neden kapatır, akıl alacak gibi değil.’’ 
Köy Enstitüleri o kısacık ömürlerinde 
yazarlar, şairler, ressamlar ve müzisyenler 
yetiştirmiştir. Köyün insanına okulda eğitim 
verirken duvar örmesini, çatı çatmasını 
öğretmiş, daha bol ve nitelikli ürün elde 
etmenin yollarını açmış ve ürününü kolayca 
ve de değerine yakın fiyatla satabilmesi 
için kooperatifleşmenin önemini 
uygulamalı olarak göstermiştir. Örneğin 
Beşikdüzü’ndeki Balıkçılı Kooperatifi bunun 
en güzel örneklerinden biridir.

İkinci Dünya Savaşı’nı yaşadınız, neler 
söylemek istersiniz? 
İkinci Dünya Savaşını ilkokul dönemimde 
yaşadım. En çok anımsadığım gece 
karartmaları ve kıtlıktır. Ekmeği karne ile 
alırdık; kişi başına yanılmıyorsam çeyrek 
ekmek verilirdi. Ağır işçiler için bu ölçü yarım 
ekmekti. Birçok gıda maddesi bulunmazdı, 
ya da karaborsada idi. Ülkenin elektrik 
üretimi yetersiz olduğu için birçok evde 
aydınlanma gazyağı lambalarıyla yapılırdı. 
Sokaktaki elektriklerin yandığı seyrek 
akşamlarda sokak lambalarının altında ders 
çalıştığımı anımsıyorum. Gazyağı da şeker 
de ölçülü olarak karne ile verilirdi. Şeker 
yokluğundan ötürü çaylar kuru üzümle 
içilirdi. Tabii bütün bu sıkıntılar ve yokluklar 
her zaman olduğu gibi fakirler içindi. 
Zenginlerin bazıları bulunmayan ürünleri 
çeşitli yolsuzluklarla ele geçirip karaborsada 
satarak daha da zenginleşirlerdi. Tam 
anlamıyla karanlık bir dönem.

1957, Yıldız Teknik Üniversitesi
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Liseden sonra neler oldu?
1953 de İstanbul Yüksek Teknik Okulu’na 
(bugünkü Yıldız Teknik Üniversitesi’ ne) 
girdim. Öğrencilik yıllarım tekdüze ve 
sorunsuz geçmedi. Üçüncü sınıfı okurken 
verem olup sanatoryuma düştüm, bursumu 
kaybettim. O sırada babam öldüğü için 
okurken para gönderecek kimse kalmadığı 
gibi anneme ve kız kardeşime bakmam da 
gerekiyordu. Okulu bırakmaya karar verdim, 
ama Sabri Tüzemen’le Erdal Akdağ beni 
bırakmadılar. Az rastlanan bir dayanışma 
örneği gösterip “Anneni ve kız kardeşini 
getir, bir ev tutalım biz burslarımızı annene 
teslim edelim, O bize baksın, sen de okula 
devam et.” dediler. Öyle de yaptık. Erdal 
1957’de mezun oldu gitti ama birkaç ay 
daha bize para göndermeyi sürdürdü. Daha 
sonra Sami Çerçioğlu Erdal’ın yerini aldı, 
komünal yaşam yine devam etti.

Bir süre Sultanahmet Kadastro 
Müdürlüğü’nde jaloncu olarak çalıştım. İşi 
Macit Hocamız bulmuştu. Son sınıfta bir 
elektrik mühendisliği bürosunda iş buldum, 
jalonculuk sona erdi. Öğrenciliğimin renkli 
günleri de oldu. Benden iki sınıf ilerde olan 
Özhan Aysev bizim bölümün öğrenci birliği 
başkanı idi ben de kültür işleri sorumlusu 
idim. O dönemde Cağaloğlu’ndaki 
Halkevi’nde müzikli şiir günü düzenledik. 
Konservatuvardan iki öğrencinin çaldığı 
piyano ve flüt eşliğinde Cahit Irgat, Orhon 
Murat Arıburnu, Nedret Güvenç gibi şair 
ve sanatçılar şiirler okudular. Sanatçıların 
bulunmasında Varlık Dergisinin Sahibi Sayın 
Yaşar Nabi Nayır’ın yardımını gördüm. Böyle 
bir etkinlik sanıyorum ilk kez yapılıyordu. 
Bu arada benim bir şiirimin de Varlık 
Dergisi’nde çıktığını söylemezsem çatlarım.

İstanbul Yüksek Teknik Okulu’nu 
bitirdikten sonra neler yaptınız? İş 
hayatınızdan biraz bahseder misiniz?
1958’de okulu bitirdim. Kadastro Genel 
Müdürlüğü kadro alamadığı için bize 150 
liranın altında maaş verebilirken Karayolları, 
DSİ gibi kuruluşlar mühendislere 32 lira 
yevmiye veriyordu, ben de Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nü seçtim ve orada 18 ay 
çalıştım. Sonra Kadastro yevmiyeli kadro 
alınca, zorunlu hizmet borcum da olduğu 
için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 
döndüm, Fotogrametri Dairesi Başkanlığında 
işe başladım. Bu arada Servet Çetintaş, 
Mehmet Çanakçıoğlu, Ahmet Uğur Oğuz 
gibi meslektaşlarla Genel Müdür Danışmanı 
olarak çalışırken rahat durmayıp (!) Genel 
Müdürlüğün yeniden örgütlenmesi ve 
üretimi üzerine raporlar vermeye kalkınca 
bir de baktık ki hepimizin önüne birer sarı 
zarf konmuş. 6-7 kişi ayrı ayrı Kadastro veya 
Tapulama Müdürlükleri emrine sürüldük. 
Ben Bartın Tapulama Müdürlüğü emrinde 
3-5 ay çalıştıktan sonra askere gittim. 27 
Mayıs 1960’da ben yedek subay öğrencisi 
idim. Okul bitti, 3. Ordu Komutanlığı’nda 
(Erzurum) İnşaat Emlak Dairesi’nde 
çalışırken Ordu Kumandanı’nın verdiği bir 
emri dinlemediğim için önce 7 gün katıksız 
hapse çarptırıldım sonra da hudut karakolları 
inşaatlarında ataşman defteri tutmak üzere 
bir kez daha sürüldüm.

1962 başlarında Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü’ne dönmek istedim. Zorunlu 
hizmet borcum olduğu halde bir süre 
işe almadılar, sonunda imdadıma yine 
Haldun yetişti. Nadir Akgül’ün de katılımı 
ile nasıl becerdilerse beni de çalıştıkları 
Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi 
Başkanlığı Planlama Şubesine aldırdılar. 
Orada 1963 yılının onuncu ayına kadar 
çalıştım. O aşamada yine Genel Müdürlüğün 
örgütlenmesine ve üretimine ilişkin raporlar 
hazırlarken yaptığımız iyi işlerden biri sayıları 
223’ü bulan Tapulama Müdürlükleri’nin sayısını 
110’a indirmek olmuştur. Her yerde birer 
müdürlük vardı ama ya yeterli teknik elemanı, 
ya alet-edevatı ya da aracı olmadığı veya 
ödenek zayıflığı nedeniyle Müdürlükler hemen 
hemen hiç veya çok az verimle çalışıyorlardı. 
Bir başka yararlı iş: Özellikle Celalettin Songu 
Bey’in büyük katkı verdiği Haldun’un da 
aralarında bulunduğu bir ekip tarafından 
hazırlanan “Türkiye kadastrosu hakkında 
Rapor”dur. Ben ekibe çalışmalar başladıktan 

bir süre sonra katıldım ve o tarihten raporun 
bitimine kadar raportör olarak çalıştım. 
Odamız bu raporu bir kitapçık olarak bastırdı. 
O dönemde yine Odamız tarafından bastırılan 
bir başka kitapçık da TÜRKİYE BÜYÜK 
MİLLET MECLİSİ MENSUPLARININ GÖZÜ İLE 
KADASTRO DAVAMIZ adlı yayındır. Bu yayında 
yer alan Meclis konuşmalarını çıkarmak 
bütünüyle bana düştü. Bunları önemlerine 
göre düzenlemede ve yayına hazırlamakta 
yine Haldun’dan destek gördüm. Kitapçıktaki 
konuşmalar bütünüyle TBMM kürsüsünden 
dile getirilen istek ve önerileri içerdiği ve benim 
ya da başkasının ek olarak bir yorumumuz 
olmadığı için kitap, yazar ismi de taşımaz.

1963 yılının sonuna doğru, orada çalışan 
arkadaşlarımın ve Celal Bey’in ısrarı 
üzerine İmar ve İskan Bakanlığı’na 
geçtim. 1969’a kadar Harita Dairesi Bşk.
nda Fen heyeti Müdürü olarak çalıştım. 
Bu Bakanlık’ta yaptığımı sandığım en 
önemli iş, 1970 yılında, Belediyelere Teknik 
Yardım Dairesi’nin yararı ve gerekliliği 
konusunda dönemin Bakanı’nı ikna etmek 
ve kuruluşunda Daire’nin, görev, yetki 
ve sorumluluk statüsünü hazırlamak ve 
personel alımına başlamak olmuştur. 
Başkan Vekili görevini yürütürken ve 
Başkanlık tayinim Bakan’a önerilmişken 
bir meslektaşımızın ‘’Komünisttir’’ diye 
ihbarı sonucunda bu Bakanlık’tan da 
ayrılmak zorunda kaldım. Sözkonusu Daire, 
Bakanlığın kapatılmasına kadar çalışmıştır.

İş hayatınıza nasıl devam ettiniz? 
Kamu kurumlarında işimi kaybedince bir 
süre 50. Yıl Kimya Sanayii A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulunda görev yaptım. Bu Şirketi 
Türkiye İşçi Partisi’ndeki bir arkadaşımız, 
Şereflikoçhisar’da, yurt dışında çalışan 
3000’e yakın işçiyi bir araya getirerek 
onların sermayesi ile kurmuş ve petrol 
aramalarında kullanılan bir ürünü üretip 
yurtdışına pazarlamaya başlamıştı. 

1972 yılında kendi büromu kurdum. Bu 
büroda 30 yıl süresince 50 dolayında insan 
çalıştık ve çok çeşitli alanda mesleki işler 
yaptık. Şehir ve kasaba haritaları, otoyol, 
demiryolu, karayolu etüd-proje işleri, deniz 
dibi haritaları, maden sahalarının kazı, ölçme 
ve hacim hesapları, doğal gaz ve petrol 
boru hatlarının etüd-proje ve kamulaştırma 
planları üretimi çalışma hayatımızın dolu 
dolu geçmesine neden oldu.

1967, Ankara - Ülkü ve Haldun Özen çiftinin 
nikah şahitliği
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Şimdi ne yapıyorsunuz?
2002 yılında büroyu çalışanlarına bırakıp 
İstanbul’a göçtüm. Önceleri Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mezunları Vakfı yönetiminde 3-4 
yıl kadar çalıştım. 5-6 yıldır ise ülkemize bir 
Harita Kadastro-Tapu Müzesi kazandırmaya 
çalışan ekip içinde görev yapıyorum. 

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu 
ekonomik ve siyasi durumu hakkında 
kısaca ne demek istersiniz?
Ülkemiz bugün uğrunda bizim çetin uğraşlar 
verdiğimiz hedeflerden ne yazık ki hala çok 
uzak. Biz 1960’lardan başlayarak 1970’lerde, 
1980’lerde bazı dileklerimizi dile getirdik.

Ülkemiz öncelikle tam bağımsız olmalı 
idi. Halkımız özgür ve demokratik bir 
ortamda çalışıp insana layık bir biçimde 
yaşayabilme koşullarına kavuşabilmeli idi. 
Savaşsız, sömürüsüz, insan haklarına saygı 
duyulan adil bir dünya özlemi içinde idik. 
Özetle uygar bir ülkenin eğitimli, sağlıklı, 
sosyal ve ekonomik sorunları çözülmüş, 
düşüncelerini özgürce dile getirebilen 
insanları olmanın yolunu arıyorduk. 

Toplumumuzun bu isteklerinin ancak bir 
devrimle gerçekleşebileceğine inanıyorduk. 
Bu isteklerimizi dile getiren birçok yiğit 
insan 1971’in 12 Mart’ında, 1980’in 12 
Eylül’ünde gelen faşist uygulamalar sonucu 
öldürüldü, işkence gördü; işinden, eşinden, 
ülkesinden koparıldı. Şimdi çevrenize 
şöyle bir bakın ve bana söyleyin, yukardaki 
ideallerin ne kadarı hayata geçirilmiş 
durumda. Kaç yazar çizer, düşünen insan 
içerde; düşünceyi açıklama özgürlüğü 
var mı? İnsanlarımızın aşı - işi var mı? 
Çevrenizde geleceğe güvenle bakabilen 
mutlu insan sayısında artma var mı? Bana 
neyi soruyorsunuz? 

Türkiyemizin halini soruyorsunuz, işte 
durum bu. Yalnız şu hiç unutulmamalı: 
insanoğlu güçsüz ve bilgisiz bir varlık olarak 
mağarada yaşarken o koşulları yırtmış, 
bugün uzayı keşfe çıkan gelişmiş bir varlık 
olarak her geçen gün daha da ilerliyor. 
Hiçbir geri unsur, çirkinlik, bağnazlık 
ve yobazlık, gelişmişlik ve güzellik 
yolundaki yürüyüşü durduramayacaktır. 
Büyük ozan Nazım’ın dediği gibi: “Güzel 
günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler 
göreceğiz.” Umut her zaman vardır.

Geçmişte Oda yönetimlerinde görev 
aldığınızı biliyoruz, bu konuda neler 
söylemek istersiniz?
Ben, 1970 li yılların başında yukardaki 
ideallerle yola çıkan bir kadronun içinde 
olmanın onurunu ve mutluluğunu 
yaşıyorum. Oda Başkanlığım böyle bir 
dönemde başladı, sonra da TMMOB 
yönetim Kurulu’nda sürdü. Bir ara Yol İş 
Sendikasına danışmanlık da yaptım.

Son olarak Harita mühendislerinin şu anki 
durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Genç meslektaşlarımıza ne söylemek 
istersiniz?
Üniversitelerin varolan koşulları, 
olanakları ve donanımları gözetilmeden 
Bölümlerimize sürekli öğrenci alınıyor ya 
da yeni bölümler açılıyor. Ülkemizin ne 
kadar ve hangi kurumlarda hem de hangi 
nitelikte meslek insanımıza ihtiyacı olduğu 

da bilinmiyor. Bunun araştırmasını Devletin 
ilgili kurumları yapmalı, onlar yapmıyorsa 
Odamız yaptırmalı. Bölümlerimize öğrenci 
doldurulması ve pıtırak gibi bölüm açılması 
yeni mezunların bence düşük nitelikli 
olmaları sonucunu doğurur. Bu durum 
bir planlama sürecine girilmesini zorunlu 
kılmıyor mu?

Bugünkü dünyamızda alanlar küçüldü, 
uzaklıklar kısaldı. Gençlerimiz yaşamlarını 
bu meslekte geçireceklerse kendilerini çok 
iyi hazırlamak zorundadırlar.
Meslektaşlarımız uzun yıllardır yurt dışında 
görev üstleniyorlar. Yabancı şirketlerle 
içerde ve dışarıda çalışır durumdalar, 
ABD de Nasa’da çalışan harita mühendisi 
olduğunu duydum.
Hal böyle olunca çok yönlü birer insan olmak 
zorundadırlar, örneğin artık çok yakında tek 
yabancı dilin yetmeyeceğini fark etmelidirler.
Gelişen teknolojiyi yakından izlemeli ve onu 
kullanır olmalıdırlar. Mesleklerinin uygulama 
alanlarını çeşitlendirmeli ve genişletmelidirler. 
Tek düze insan tipi artık yok oluyor. Yerellik 
yerini evrenselliğe terk ediyor, onun için bu 
çok yönlülüğü daha öğrencilik dönemlerinde 
kazanmaya başlamalıdırlar. İşte kısaca 
diyeceklerim bunlar.

Arif Delikanlı’ya bizimle paylaştığı bu 
değerli bilgiler için teşekkür ediyor, 
sağlıklı ömürler diliyoruz. 
HKMO Yayın Kurulu

Kaç yazar çizer, düşünen insan 
içerde; düşünceyi açıklama 
özgürlüğü var mı? İnsanlarımızın 
aşı - işi var mı? Çevrenizde 
geleceğe güvenle bakabilen mutlu 
insan sayısında artma var mı? 
Bana neyi soruyorsunuz?

Mayıs-2013, HKMO Yayın Kurulu ile birlikte
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BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği” 16.12.2012 tarihli ve 28499  
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik’in 14. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan üyelerimiz dolum tesisleri ve  
otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olabileceklerdir.
Konuyla iligili olarak TMMOB Yönetim Kurulu’nun 30 Mart 2013 tarih ve 192 no.lu kararında; “Mühendislik fakültelerinden veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlar için LPG 
Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi’nin 3 gün (24 saat) olmasına, eğitimlerinin kayıtlı oldukları odalarınca verilmesine; eğitim 
verebilecek odaların gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayana ve TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunana kadar geçecek sürede eğitim talebi 
olan mühendislerin eğitimlerinin Çevre, Kimya, Makina ve Petrol Mühendisleri Odaları tarafından verilmesine; Birliğimize bağlı diğer odaya 
kayıtlı üyeye eğitim verecek odanın, eğitim başvurularında üyeden kayıtlı olduğu odasına karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğine  
dair belgenin istenmesine, eğitim veren odaların eğitim alan üyeyi kayıtlı olduğu odasına bildirmesine,” denilmektedir.

Çevre, Kimya, Makine ve Petrol Mühendisleri Odaları ve ilgili birimleri tarafından verilecek olan LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Eğitimleri’ne katılmak isteyen üyelerimiz yukarıda belirtilen TMMOB Yönetim Kurulu Kararı gereğince istenecek ve Oda Genel Merkezimiz 
tarafından verilecek "Odasına Karşı Yükümlülüklerine Yerine Getirdiğine Dair Belgeyi" bağlı oldukları Şube/Merkeze Bağlı Temsilciliğimize 
başvurarak alabilirler. Ancak, üyelerimizin bu belgeyi alabilmeleri için Odamıza karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

TMMOB 
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
NİSAN 2013

Kamuoyumuza Duyuru
02 Nisan 2013 tarihinde “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Çalışanları” adıyla Basına ve Kamuoyuna bir duyuru yapılmıştır. Her biri 
Odamız üyesi olan Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerinden bazılarının kurmuş oldukları dernek vasıtasıyla, daha önce pek çok kez Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odamızı hedef alan, karalama, tehdit ve hakaret içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalarını, bu kez  “Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Çalışanları” adıyla sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamızı hedef alan, gerçeği yansıtmayan, hukuk ve demokratik normlar bakımından 
ciddiye alınması mümkün olmayan söz konusu basın duyurusunda kullanılan “saldırgan üslup” nedeniyle, değerli kamuoyumuzu bilgilendirme 
gereği duyulmuştur.

� Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi web sayfasından 28.03.2013 tarihinde duyurulan “Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik 
Bürolarının faaliyetlerinin 29.03.2013 tarihi mesai bitimi itibariyle durdurulması”nın gerekçesi, Odamızın kararı değil yargı kararlarıdır.

� Kamu kurumu niteliğinde olan bir meslek Odasından, kesinleşen yargı kararlarının uygulanmaması yönünde görüş vermesi 
beklenmemelidir.

� Sürecin sorumlusu olarak Odamızın gösterilmesi kasıtlıdır.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi üyelerimizin mağduriyetlerinden kaynaklandığını düşünsek bile, asla hoş göremeyeceğimiz bir bakış 
açısının ürünü olan basın bildirisindeki Odamızı hedef alan asılsız ve mesnetsiz sözler, her yönüyle şeffaf, üyelerinin katılımı ve denetimine 
açık olan Odamızı karalama ve hedef göstermeden başka bir anlam taşımamaktadır.

Bu tutumun sürdürülmesi önümüzdeki sürece de katkı sağlamayacaktır.

Kamuoyumuza saygı ile duyuruyoruz.

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve 
Sorumlu Müdür Yönetmeliği” Hakkında Duyuru 
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“İleri Demokrasi Buysa...”
1 Mayıs’ta emekçi dostlarla alanlardaydık. Türkiye’nin bütün meydanlarında (İstanbul hariç) 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nü 
kutladık.

Taksim Alanı’nın fiziki koşullarının bahane edilerek 1 Mayıs’ı yasaklayan siyasi iktidarın asıl korkusunun gelişen toplumsal muhalefet olduğu 
bellidir.

Siyasi iktidarın Taksim üzerinde kurduğu “Taksimi dönüştürme, değiştirme ve sermayaye peşkeş çekme” planı doğrultusundan bakılınca da 
emekçiler için simgeleşen Taksim’in emekçi ve yoksullara bundan böyle kapatılacağı düşünülmektedir. Ama emekçiler 1 Mayısları Taksimde 
kutlamaya devam edeceklerdir.

1 Mayıs’ta İstanbul’da estirilen terör “ileri demokrasi” söylemlerinin içinin boş olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Olayı kınıyor, yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz.

TMMOB 
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
MAYIS 2013

Reyhanlı’daki Saldırıları Kınıyoruz
Hatay’a bağlı Reyhanlı ilçemizdeki patlamalarda onlarca canımızı kaybettik. Onlarca insanımız yaralandı.Hepimizin başı sağolsun. 
Kaybettiğimiz canlara rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.

Ne var ki gerçekler, temenniler ve dilekleri dinlemiyor. Siyasal iktidarın aklın ve bilimin ışığını terk etmiş politikaları ve uygulamaları bizi ülke 
olarak bu acı sonuçlara sürüklemektedir.

Daha önce aynı ilçemizde bulunan Cilvegözü sınır kapısında da patlamalar olmuş, 17 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

TMMOB olarak 2 Aralık 2012’de Antakya’da gerçekleştirilen “TMMOB Hatay Kent Sempozyumu”nda söylediklerimizin ne kadar doğru olduğu, 
ne yazık ki, kaybettiğimiz canlarımız ile bir kez daha ortaya çıktı.

TMMOB Hatay Kent Sempozyumu’nda, “Hatay’a Ortadoğu’yu büyük oranda yansıtan bir minyatür diyebiliriz. Bu yapı, Suriye’deki iç savaşın 
doğrudan parçası haline gelinmişken hele de Hatay işgal sürecinin lojistik bir üssü haline getirilmişken bu risk, Hataylıların hayatını cehenneme 
çevirmeye yeter de artar bile (…)” denmişti.

HKMO olarak biz de, başka ülkelerin iç işlerine karışmaya her zaman karşı çıktık. Hep barışı ve kardeşliği savunduk. Her türlü şiddeti reddettik. 
Emperyalizmin bölgemize konuşlandığını, “renkli” devrimler, baharlar örgütlediğini biliyoruz.

Bu bilinçle ülkeyi yönetenlerin saldırgan politikalardan bir an once vazgeçmelerini diliyor, kahrolsun emperyalizm, yaşasın kardeşlik, diyoruz.

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
MAYIS 2013



1 Mayıs’ta On Binler Alanlardaydı

Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bolu, 
Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kocaeli gibi 
kentlerde alanlara çıkan emekçiler işsizliğe, 
sendikasızlaştırmaya, taşeronlaşmaya, 
iş cinayetlerine, kötü çalışma koşullarına 
karşı taleplerini sloganlarla, taşıdıkları 
pankartlarla alanlardan dile getirdi.

İstanbul’da ise emekçileri Taksim’e 
çıkarmamak için adeta tüm kentte polis 
terörü estirildi.

Ankara
Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
öncülüğünde TCDD Garı önünde bir araya 
gelen on binlerce kişi, kortejler halinde miting 
alanı olan Sıhhiye Meydanı’na yürüdü.

Mitingin açılış konuşmasını yapan Tertip 
Komitesi Başkanı ve KESK Ankara Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü Dengiz Sönmez, 
eşit, özgür ve barış dolu bir dünya özlemini 
haykırmak için bir arada olduklarını ifade 
etti. TMMOB adına konuşan Ercüment 
Çervatoğlu da “Biz, 3. köprünün, rantsal 
dönüşümün değil, devrimci gençlik 
köprüsünün mühendis, mimar, şehir 
plancılarıyız“ diyerek alandakileri selamladı.

İstanbul
İstanbul’da Valilik, yolların büyük bir 
kısmını kapatarak, Taksim’e gidecek toplu 
taşıma araçlarını kaldırarak kentte adeta 
sıkıyönetim ilan etti. Taksim’e yürümek 
üzere  sabah saatlerinden itibaren 

Beşiktaş’ta bir araya gelen emekçiler, AKP 
faşizmine karşı 7 saatlik büyük bir direniş 
sergiledi. Sabahın erken saatlerinden 
itibaren tazyikli su ve biber gazı ile saldıran 
polis direnişi bastıramadı.

İzmir
İzmir’de on binlerce kişi Gündoğdu 
Meydanı’nda toplanarak, iş güvencesi, 
barış ve demokrasi taleplerini haykırdı. 
1 Mayıs Tertip Komitesi adına ortak 
açıklamayı yapan Türk-İş Ege Bölge 
Temsilcisi Hüseyin Karakoç, taşeronlaşmaya, 
kıdem tazminatının budanmasına, esnek 
çalışmaya, iş güvencesinin kaldırılmasına, 
TMMOB’nin yetkilerinin elinden alınmasına 
izin vermeyeceklerini söyledi.
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“Mesleğimize ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” Kampanyamız 
Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağı” ile “3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” ile yapılmak 
istenen değişikler ve “Mesleğimize ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz“ kampanyası 
üzerine 14 Mayıs 2013 tarihinde TMMOB örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.

Sevgili Arkadaşlar,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19 Nisan 2013 tarihinde TMMOB’ye iletilen “Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” ile “3194 
Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” üzerinde 
Çalışma Grubumuzun önerileri ile TMMOB Yönetim Kurulu’nda yaptığımız değerlendirmelerde;

Bu taslakların, Bakanlığın bundan önce 12 Nisan 2012 tarihli yazısı ile TMMOB’den görüş istediği Yapı Denetimi Kanun Tasarısı ve İmar Kanunu 
ile birlikte toplam 12 kanunda değişiklik öngören “torba kanun taslağı” ve Bakanlıkça iletilmemesine karşın Kasım 2012 tarihinde kamuoyuna 
yansıyan “torba kanun taslağı” ile aynı yaklaşımda hazırlandığı ve hatta söz konusu iki taslağın tekrar bir arada ele alınarak kısmi değişiklilerle 
gündeme getirilmiş hali olduğu anlaşılmıştır.

Bundan önce gündeme gelen taslaklara ilişkin değerlendirme, görüşlerimiz ve önerilerimiz gerek Bakanlık, gerekse kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Ancak son gelen iki kanun tasarısı taslağının -aslında bakanlıkça hazırlanan önceki torba kanun taslaklarının ikiye ayrılması ile elde 
edilen iki taslağın- hazırlanış gerekçelerinin öncekilerden hiç de farklı olmadığı; yaklaşık bir yıllık süreçte, Birliğimizin görüş ve önerilerinin 
değerlendirilmediği, başından itibaren aynı anlayışın ısrarla devam ettirildiği açıkça görülmektedir.

Taslak mühendislik ve mimarlık hizmet alanını düzenlerken, yönetişim ilkesine aykırı olarak hazırlanış yöntemiyle, usul yönünden hukuka ve 
demokratik katılım ilkelerine aykırıdır. Bakanlıkça izlenen yöntemde demokratik katılım ilkesi yok sayıldığına göre, bu tutumun gerekçesi olsa 
olsa Birliğimizin ve bağlı odalarımızın ya esasa ilişkin bir fikir üretemeyeceği ya da fikirlerinin bir öneminin olmadığının ön kabulü olsa gerekir. 
Her iki kabulün de demokratik esaslara göre yönetilen bir sistemde yeri olmayacağı malumdur.

Taslaklar, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin icra koşullarını tümden değiştiren, bir mühendis ve mimarın bir sermaye şirketi dışında serbest 
olarak çalışma olanağını neredeyse tümden ortadan kaldıran, sistemde görev alacak mimar, mühendis ve plancıların özlük ve mesleki haklarını 
göz önünde bulundurmayan, yapı üretim ve denetim sürecindeki mühendislik ve mimarlık projeleri arasındaki bağı koparan bir niteliğe sahiptir. 
Bu nedenle, basit bir değişiklik algısı yaratılması doğru bir yaklaşım değildir.

Yasalar, toplumsal ihtiyaç haline gelen sorunlara yanıt vermek üzere objektif tespitler üzerine gerekçelendirilir. Oysa söz konusu taslaklar 
objektif tespitler üzerine kurgulanmamış, ancak proje ve kamusal denetim hizmetinin sermaye şirketlerine pazar olarak sunumuna yönelik 
olarak düzenlenmiştir.

Taslağın kimi düzenlemelerinin; objektif olmayan gerekçeye dahi uygun düzenlemeleri içermediği görülmektedir. Taslakta ve gerekçesinde 
kullanılan dil ve bazı teknik ifadeler ve çelişkiler de bu taslağın sipariş üzerine kaleme alındığını; asıl maksadının, ekonomik politikasını kentsel 
rant üzerine, kamusal ve özerk olması gereken her alanın özelleştirilmesine ve yatırımcının kârını arttıracak şekilde hizmet verir hale getirilmesine 
odaklamış olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ekonomik kriz ve açmazlarına kısa vadeli çözümler bulabilmek adına ilgi sahasına giren her 
alanı hiçbir kurum ve kural tanımadan düzenlemeye çalışıldığı görülmektedir.

Yasaların çıkarılma amacının kamu ihtiyacı ve kamu yararı olduğu aşikârken, bu taslağın yasalaşması halinde, sermaye şirketlerinin kâr taleplerine 
hizmet edeceği açıkça anlaşılmaktadır.
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Sevgili Arkadaşlar
Daha önceki değerlendirmelerimizde belirttiğimiz gibi görüş istenen bu taslakların da öncekilerde olduğu gibi; Bakanlığın 2010-2023 yılları 
için öngörülen KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı’na dahi aykırı olarak;“Türkiye’deki mühendislik ve mimarlık 
hizmetlerinin başarısız olduğu, kurulacak teknik müşavirlik kuruluşları ile bu başarısızlığın önüne geçilebileceği, yatırımcının önündeki 
engellerin kaldırılması” şeklinde ifade bulan yaklaşım doğrultusunda hazırlandığı; taslağın, kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için tüm 
engelleri bertaraf etme amacını güttüğü; aynı zamanda doğal, kültürel mirası da göz ardı ederek sektörü “piyasa ilişkileri” çerçevesinde 
yeniden kurgulayan, maksimum “imar rantı odaklı” düzenlemeleri içerdiği gözden kaçmamaktadır.
Yapı üretim ve denetim sürecinde mimar ve mühendisleri etkisizleştirerek, her ölçekte plan, proje - yapı üretim ve denetimini sermaye şirketi 
olan müşavirlik firmalarına bırakan; mühendis, mimar, şehir plancıları teknik müşavirlik kuruluşlarının taşeronu şeklinde çalıştıracak, ücretli 
çalışanları ise tüm özlük ve sosyal haklardan yoksun bırakacak bir yaklaşımla hazırlanan taslak; aynı zamanda yerel yönetimler ve meslek 
odalarını sürecin dışında tutarak, tüm yetkileri merkezde toplayan bir yaklaşım sergilemektedir.
Yapı denetimi sistemini bir bütün olarak ele alan ve sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi içeren raporlarımız birçok defa Bakanlığa iletilmiş 
olmasına karşın, bugüne kadar, gerek yasada, gerek yönetmelik düzenlemelerinde yapılan değişikliklerin TMMOB ve bağlı Odaların değerlendirme 
kriterleri ve önerileri dikkate alınmadan hazırlanmakta olduğu görülmektedir.

Sevgili Arkadaşlar,
Bakanlıkça görüş almak üzere iletilen diğer taslağın ise İmar Kanunu ile birlikte 7 kanunda değişiklik öngördüğü ve 44 maddeden oluşan bir 
“torba kanun” niteliğinde olduğu görülmektedir.
Bu taslak ile “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un uygulanmasıyla başlatılan sürecin, eksik kalan parçalarının 
tamamlanmasının hedeflendiği; yerinden yönetim organlarının saf dışı bırakılarak, sürecin tüm denetiminin 644 sayılı KHK ile zaten olağanüstü 
yetkilerle donatılan Bakanlık tarafından yürütülmesinin amaçlandığı açıkça okunmaktadır.
Bu değişikliklere bakıldığında bilimsel ve teknik bir bakış açısından uzaklaşılarak, hukuk dışı bir yaklaşımla kalan son doğal alanlar, kıyı alanları, 
meralar, tarım alanları da koruma kapsamı sınırlarından çıkarılarak ya da yapılaşmaya açılarak talan edilmektedir. Taslakta öngörülen değişiklikler 
ile, anılan düzenlemeler eliyle yerel yönetimlerin elinden alınan imar yetkilerine bir müdahale daha yapılarak planlama kademeleri, planlama 
ilkeleri göz ardı edilmektedir. Yine tarım alanlarının tarım dışı kullanıma açılması kolaylaştırılmakta, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
hükümleri göz ardı edilmektedir.
Diğer taraftan “Yapı Denetim Kanunu Tasarısı Taslağı” ile paralel ele alındığı görülen; yapı üretim ve denetimi ile yapı ruhsatı verilmesine ilişkin 
düzenlemelerde, kamu eliyle yapılması gereken hizmetlerin özelleştirildiği; belli gruplara çıkar sağlayacak değişiklikler öngörüldüğü; mimarlık, 
mühendislik disiplinlerinin hizmetlerinin niteliğinin göz ardı edildiği; uluslararası sözleşmelerle ve Anayasa ile güvence altında olan telif haklarının 
ortadan kaldırılmaya çalışıldığı; yine Anayasa ile teminat altında olan mülkiyet hakkının dahi ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görülmektedir.
Ayrıca bu durum, bütün ulusal ve uluslararası belge ve araştırmalarla, merkezi ve yerel yönetimler tarafından düzenlenen şuralarla, özellikle de 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesinde hala yayınlanmakta bulunan 2010-2023 yılları için ön görülen Kentges Bütünleşik Kentsel Gelişme 
Stratejisi ve Eylem Planı ile kesinlik kazanmıştır.
“... Ülkemiz içinde bütün yerleşmelerdeki sorunların nedeninin ülkemizdeki mimarlık ve mühendislik hizmetlerine dair müşavirlik sisteminin 
sağlıklı bir şekilde kurulamamasından kaynaklandığı” gibi bir gerekçe sonucu ülkemizdeki kamu ve özel alanda yürütülen bütün mühendislik 
ve mimarlık eyleminin sermaye şirketlerinin emrine bırakılması; öncelikle Bakanlığın bu taslağı oluştururken kendi araştırmaları ve strateji 
belgelerinde bahsedilen görüşleriyle çeliştiğini göstermektedir.

Sevgili Arkadaşlar,
Bütün tarihsel geçmişe, dünyadaki gelişmelere, evrensel meslek kuram ve kurallarına aykırı olarak; ülke mühendis ve mimarlarını yok sayıp, 
mühendislik ve mimarlık hizmetlerini sermaye şirketlerine teslim eden, mimar, mühendis ve plancıların telif haklarını yok eden, ülke kaynaklarını 
kamu yararını göz ardı edilip denetimsiz şekilde insan unsuru ile ilişkilendirilmeyecek “marka şehir”lere heba eden, kamusal hizmet kavramını 
yok eden, insana, doğaya, tarihe, kültüre ait ne kadar değer var ise bunları ranta araç eden, yerinden yönetim kuruluşlarını demokratik esaslara 
aykırı olarak merkezi idarenin emrine amade eden bu taslakların yasalaşmaması için;
TMMOB, tüm Odalarımızı, mesleğini önemseyen ve ülkesini seven tüm örgütlü üyelerimizi örgütsel bütünlülüğümüzün belirlediği yol ve 
yöntemler çerçevesinde mücadeleye çağırmaktadır.
Mesleğimize ve ülkemize sahip çıkacağız!
      Yolumuz açık olsun!
       Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Hatay Reyhanlı’daki patlamalarla onlarca canımızı kaybettik. Onlarca insanımız yaralandı. Kaybettiğimiz canlarımız için hepimizin başı sağolsun. 
Yaralanan insanlarımıza acil şifa diliyoruz.

2 Aralık 2012’de Antakya’da gerçekleştirdiğimiz TMMOB Hatay Kent Sempozyumumuzda söylediklerimizin ne kadar gerçekçi olduğu ne yazık ki, 
kaybettiğimiz canlarımız ile bir kez daha ortaya çıktı.

Biz demiştik:

TMMOB, kent sempozyumları aracılığı ile kentlerimize aklın ve bilimin gözünden mercek tutar, mevcut durumu analiz eder ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerileri sunar. TMMOB, bu anlayışla Hatay’a mercek tutarsa, Suriye’de başlatılan iç savaş ve işgal sürecinin bu kentin temel 

sorunu haline geldiğini de asla görmezlikten gelmez. Yani TMMOB, emperyalizmin yönelimleri doğrultusunda aktif taşeronluk rolünün pervasızca 
yürütülmesinin sonuçlarının Hatay’ı ne hale getirdiğini ve bu gidişatın özellikle Hataylılara neye mal olacağını cesurca, tereddüt etmeden ortaya 
koyar.

Tarihe baktığımız zaman Hatay’ın medeniyetlerin köprüsü, buluşma ve etkileşim noktası olduğunu görürüz. Kentin bu özelliği Hatay’ın bugünkü 
yapısının oluşmasında en büyük etkendir. Hatay’a bu bakımdan Ortadoğu’yu büyük oranda yansıtan bir minyatür de diyebiliriz. Özellikle bu 
yapı, Suriye’de yaşanan parçalanma ve iç savaşın kırılma noktalarını bünyesinde taşıdığı için bölgedeki gerilimlerin günlük yaşama doğrudan 
yansımasına yol açıyor. Suriye’deki iç savaşın doğrudan parçası haline gelinmişken hele de Hatay işgal sürecinin lojistik bir üssü haline getirilmişken 
bu risk Hataylıların hayatını cehenneme çevirmeye yeter de artar bile. Bu durum esnafından doktoruna, öğrencisinden köylüsüne kadar Hatay halkı 
tarafından birçok alanda yoğun bir biçimde hissediliyor. Hatay’daki herhangi bir vatandaşımızın bu fiili savaş süresince gündelik hayatında yaşadığı 
sıkıntıları sıralaması tek başına birçok şeyi anlatmaya yeter.

TMMOB, Suriye’ye örtülü savaş şeklinde süren müdahaleye en başından “Suriye’ye emperyalist müdahaleye hayır” diyerek karşı çıktı. Şimdi de bu 
tavrı, en anlamlı yerde yani Hatay’da gösteriyoruz.

Evet daha altı ay önce bunları ifade etmiştik.

TMMOB yine söylüyor:

Şimdi kaybettiğimiz canlarımızın anısına en azından daha yüksek sesle; “Kahrolsun emperyalizm, Yaşasın halkların kardeşliği” deme zamanıdır. 
Şimdi bu sözün gereklerini yerine getirme zamanıdır.

      Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Reyhanlı’da Kaybettiğimiz Canlarla Sarsıldık

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Hatay Reyhanlı’daki patlamalar 
üzerine 12 Mayıs 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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“TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri” Bağış 
Kampanyası Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne

TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla, TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri için bir 
bağış kampanyası başlatılıyor. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 2 
Nisan 2013 tarihinde konuya ilişkin bir mesaj yayımladı.
Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB’nin 41. ve 42. Genel Kurullarında kararı alınan ve son yıllardaki en önemli projelerimizden biri olan Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nin 
inşaatı hızla ilerliyor. Binamızın açılışını Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk’ün ölüm yıldönümü olan 11 Temmuz 2013 tarihinde hep birlikte 
gerçekleştireceğiz.

Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerimizin inşaatı bugüne kadar odalarımızın katkıları ve arkadaşlarımızın yoğun çabaları ile yürüdü.

Sevgili Arkadaşlar,

Şimdi gelinen bu günde öğrenci evimizin hepimizin, hepinizin maddi desteğine ihtiyacı var.

TMMOB Yönetim Kurulumuz 30 Mart 2013 tarihli toplantısında; “TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerinin yapım işlerinde kullanılmak üzere 
bütün Odalarımızın üyelerini ve Oda dostlarını kapsayacak şekilde bir bağış kampanyası başlatılması, kampanyanın 31 Ağustos 2013 tarihine 
kadar sürdürülmesi” kararı aldı.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi yapımına kullanılacak olan bağışlarımız TMMOB tarafından açılan hesaba yatırılacak. Bağış kampanyamız 
için gerekli duyurular ve girişimler Odalarımız tarafından yürütülecek, bağış yapan kişilerin ve kurumların isimleri TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesislerine konulacak.

Sevgili Arkadaşlar,

Bu çerçevede, başlatılan bağış kampanyamıza hepimizin, TMMOB, oda ve şube yönetim kurulu üyelerinin, TMMOB ve odaların onur ve denetleme 
kurulu üyelerinin, oda ve TMMOB Genel Kurul delegelerinin, örgütlü üyelerimizin coşkuyla katılacağına, çevrelerine bu kampanyayı anlatacağına 
ve katılım yönünde çağrıda bulunacağına çok inanıyorum.

Çünkü "Gençlik geleceğimizdir" sözünden hareketle, aydınlık yürekli aydınlık beyinli mühendis, mimar, şehir plancısı adayı arkadaşlarımızın en 
iyi şekilde yetişebilmesi için, aydınlık yarınlarımız için Öğrenci Evimizin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz.

Büyük Usta Nazım’ın da söylediği gibi;

Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı bu iş biraz zor. Zor ama yapı yükseliyor, yükseliyor.

Birlikte hayalini kurduğumuz Öğrenci Evimiz için birer tuğlayı da hepimiz ayrı ayrı koyarak, bu yapıyı hep birlikte yükselteceğiz, bitireceğiz.

       Mehmet Soğancı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Bağışların yatırılacağı TMMOB Hesabı:
Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi 5914161
IBAN NO: TR110006400000142185914161
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AKP iktidarının dizginsiz kar hırsıyla yoğrulmuş, kentleri, doğayı ve insanı hedef alan politikaları ülkemizin üzerine bir karabasan gibi 
çökmüştür.

Taksim Gezi Parkı’nın; bilim, teknik ve hukuk kurallarını hiçe sayarak hazırlanmış bir proje ile talan edilmesi ve bu durum karşısında demokratik 
tepkilerini gösteren insanlara karşı gerçekleşen polis saldırısı bu gerçeği kamuoyunun gözleri önüne acı bir biçimde bir kez daha sermiştir. Bir 
yanda yıllara meydan okuyan ağaçlarımızın kökünden sökülmesi bir yanda da insanlarımızı gaza boğan, çadırları aleve veren saldırganlığın 
görüntüleri hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kazınmıştır.

Ortadan kaldırılmak istenen Taksim Gezi Parkı, İstanbul’un kentsel kimliğinde ve kentlilerin belleğinde önemli bir yeri olan ve açık, yeşil alan 
niteliğiyle yoğun bir biçimde kullanılmayı sürdüren bir kamusal alandır.

Taksim Meydanı aynı zamanda 1 Mayıs alanıdır, işçilerin, emekçilerin meydanıdır. Bu gerçek karşısında uygulanan her türlü zorbalık hiçbir zaman 
amacına ulaşamayacaktır. Taksim Meydanı, ne bilim ve tekniğin kurallarına aykırı projelerle ne de gaz bombaları ile elimizden alınamayacaktır.

Taksim Gezi Parkı’nı yok etmek isteyen zihniyet ülkenin her karesini aynı yağma ve talan cenderesine sokabilmek için mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı mesleklerini öldürmeye ve toplum-kamu yararı doğrultusunda hizmet üreten TMMOB’yi de torba yasalar ile ortadan kaldırmaya 
çalışmaktadır.

TMMOB, tüm rant ve yağma projelerinde olduğu gibi Taksim Gezi Parkı’ndaki toplum ve kamu yararına aykırı projeye karşı da en başından 
itibaren gerek hukuksal gerekse de kamuoyunun yaratılması düzleminde aktif olarak yerini almıştır. TMMOB, Taksim Gezi Parkı’nda süren 
direnişin yanında; doğa ve kentlerin yağmalanmasının ise karşısındadır.

Bu ülkenin onurlu mühendis, mimar ve şehir plancıları bilimi ve tekniği halkın yararına kullanma doğrultusundaki kararlılıkları ile Gezi Parkı’nda 
süren direnişin yanı başında olmaya devam edecektir.

TMMOB, Taksim Meydanı’nın bir parçası olan Gezi Parkı’nın yağmalanmasına karşı gelişen direnişi büyütecektir.

Taksim Meydanı da Gezi Parkı da İstanbul da bizimdir, yağmaya ve talana asla izin vermeyeceğiz.

AKP Elini Taksim’den, Gezi Parkı’ndan, Doğamızdan ve 
Yaşam Alanlarımızdan Çek!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Taksim Gezi Parkı’nın talan edilmesi 
ve yaşanan olaylarla ilgili olarak 31 Mayıs 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB 
MAYIS 2013

Yapı Denetimi Kanun Tasarısı Taslağı ve İmar Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Taslağına İlişkin TMMOB Görüşü
“Yapı Denetimi Kanun Tasarısı Taslağı” ve “İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Taslağı” üzerine TMMOB görüşü 31 Mayıs 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi.

TMMOB görüşüne http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=11426&tipi=2&sube=0 linkinden ulaşabilirsiniz.
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HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş 
Kanal B’de Emre Saklıca’nın sunduğu 
Güncel Programı’nda 20 Haziran 2013 
Pazartesi günü saat 14:30’da canlı yayında 
14. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayımızı 
değerlendirdi. 

Konuşmasına, “Ulusumuzun 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. 
Hatay Reyhanlı’da kaybettiğimiz 
vatandaşlarımızın yakınlarına da baş sağlığı 
diliyorum. Teknik kurultayımız Reyhanlı’nın 
acılarıyla birlikte yapıldı.” dedi.

Teknik kurultayın tarihine ve önemine 
değinen Ertuğrul Candaş, “Kentsel 
dönüşüm” üzerine sorulan sorulara, kentsel 
dönüşümün bir “Yık-Yap” mekanizması 
biçiminde işlememesi, “Daha insanca 
yaşanabilecek kentleri hedeflemesi, sürece 
insanı katması, işin içine alması” gerektiğini 
belirtti. Candaş, “Oysa şimdi vatandaş yok, 

Oda Başkanımız Ertuğrul Candaş Kanal B TV’de Yayınlanan 
“Güncel” Programının Konuğuydu

mahkemeye gitme hakkı bile yok. Vatandaşı 
sürece katacaksın, bilgilendireceksin...” dedi. 
Kentsel dönüşüme destek verdiklerini ama 
“şartlı” destek verdiklerini belirtti. “İçinde 
insan yoksa, rant varsa destek değil köstek 
olacağız, bir sorunu çözecekse destek 
olacağız.” diyen Candaş, olumlu örnek olarak 
İzmir Belediyesinin uygulamalarının Türkiye 
geneline yayılması gerektiğini söyledi.

Üçüncü Boğaz Köprüsü yapımı üzerine bir 
soruya, “Madem böyle, boğazın üstünü hep 
betonlayalım, kurtulalım. Çünkü 15-20 yılda 
bir köprü yapacaksak kapatalım. İstanbul’u 
yönetmek Türkiye’yi yönetmekle eşdeğerdir; 
kolay değil... Buraya köprü yapmak 
Diyarbakır’dan Anadolu’dan insanlara, 
buraya gelin, demektir. Kaldı ki Marmaray 
vardı ne oldu? Soruyorum şimdi? Marmaray 
bitti, çevre yollarını niye bitirmediniz?” 
diye yanıt veren Ertuğrul Candaş, “Acaba, 

Marmaray Projesi, köprünün yapılması 
için mi gecikti, sorusu akla geliyor” dedi. 
Anadolu halkının İstanbul’a yığılmasının 
tarım arazilerini boşaltacağını belirten 
Candaş, “Kırsal kime kalacak? Büyük tekeller 
gözünü dikmiş; gelecek yıllarda su, tarım en 
önemli unsur olacak” dedi.

Üçüncü Havalimanı ile ilgili soruya da 
“Oradaki on yıllarda tapu kayıt değişimlerine 
bakmak gerekir” diyerek, “ÇED raporlarına 
maalesef inanmayın, diyorum” diye ekledi. 
“HES’ler oraları bitirmiştir ama ÇED’leri 
olumludur. Bu raporlar sorunludur bu 
ülkede...” dedi.

Ertuğrul Candaş, “Türkiye’de mesleğimizin 
en büyük eksikliklerinden biri de bir harita 
ve kadastro müzesinin olmamasıdır. Bunun 
için her kuruma ve kuruluşa gittik. Bunun 
bir an önce yaşama geçmesi için çalışmalara 
devam ediyoruz.” dedi.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş Kanal B’de canlı yayında 14. Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayımızı Değerlendirdi.

Ulusumuzun 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramını 
kutluyorum. Hatay 
Reyhanlı’da kaybettiğimiz 
vatandaşlarımızın 
yakınlarına da baş 
sağlığı diliyorum. Teknik 
kurultayımız Reyhanlı’nın 
acılarıyla birlikte yapıldı.
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14. Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik 
Kurultayı 14-17 Mayıs 2013 tarihlerinde 
ATO Kongre ve Sergi Sarayı (Congresi-
um)’nda düzenlendi. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası tarafından düzenle-
nen ve 4 gün süren Kurultay kapsamında 
15 teknik oturum, 5 panel, 1 forum ve 1 
özel oturum gerçekleştirildi.

Kurultay açılışında sırasıyla, Kurultay 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin 
Cömert, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk 
Konak, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul 
Candaş, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Ali Fahri Özten, Eski Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, 
Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel 
Küsek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
Davut Güney, Giresun Milletvekili Mehmet 
Geldi, Kocaeli Mülletvekili İlyas Şeker, 
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Muhammed Balta birer konuşma yaptılar.

Yoğun bir katılımın olduğu açılış 
oturumu sonrasında kurum kuruluş 
ve üniversite standartlarının yer aldığı 
“Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı” 
ile kurultay fotoğraf yarışması Piri Reis 
haritaları fotoğrafçılık kursu çalışmalarının 
ve poster sunumlarının yer aldığı sergi 
açılışı yapıldı.

Kurultayın ilk günü yapılan “Türkiye’nin 
Demokratikleşme Süreci” ve “Kentsel 
Dönüşüm Uygulamaları” başlıklı paneller 
büyük ilgi çekti.

HKMO 14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI DÜZENLENDİ
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi A. 

Fahri Özten açılışta yaptığı konuşmada 
TMMOB ve bağlı odalarının sanayi, enerji, 
inşaat, maden, jeoloji, mimarlık, planlama, 
kentleşme, tarım, gıda, vb. Meslek alanla-
rına yönelik olarak her yıl onlarca bilimsel, 
teknik ve sosyal içerikli kongre ve sem-
pozyumu hayata geçirdiğini ve bu şekilde 
bugüne ve geleceğe dair tahlil, görüş ve 
önerilerini ortaya koyduklarını söyledi.

TMMOB’nin anayasal bir kurum oldu-
ğunu, kamu tüzel kişiliğine haiz özerk ve 
demokratik bir meslek kuruluşu olduğunu 
belirten Özten, “TMMOB ve bağlı odaları 
meslek alanlarıyla ilgili olarak ülke gerçek-
lerini ifade edip sorunları tespit etmekte, 
çözüm önerileri oluşturup yaşama 
müdahil olmakta, bilimi ve tekniği halkın 
ve toplumun hizmetine sunmaktadır. 
TMMOB politikası, meslek alanlarımızdan 
yola çıkılarak mühendislik mimarlık ve 
şehir plancılığının sorunlarının halkın ve 
toplumun sorunlarından ayrılamayacağı 
temel ilke kabul edilerek, bilimsel, teknik 
ve insan odaklı bir çerçevede oluşturul-
maktadır” diye konuştu.

Özten, “Dünya’da ve bölge coğrafya-
mızda yaşanmakta olan emperyalist/kapi-
talist kriz ve savaşlar, ülkemizi doğrudan 
etkilemektedir. Emperyalizm yeni döne-
minde neo-liberal iktisat politikalarıyla 
tüm dünyayı teslim alıp, vahşi kapitalizmi 
kürüsel ölçeğe yayarken, insandan yana 
olan neredeyse her olgunun baskı ve 
zulümle tutulduğu, tutulmaya çalışıldığı bir 
dönem yaşanmaktadır. Bu abluka bölge 
coğrafyasını ve ülke sınırlarını yeniden 
çizmekte, bölge ülkelerini şiddetli bir kaos 
içine sokmaktadır. Ortadoğu’daki adı 
konmamış emperyalistler arası bölüşüm 
savaşının içerisine ülkemiz fiilen çekilmek 
istenmektedir. Cumartesi günü Hatay’da 
49 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği katliam 
bu süreci açıkca ortaya koymaktadır.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir 
plancıları emperyalizmin her yanı kan ve 
barut kokan sömürü politikalarına, dün-
yamızı bir cehenneme çevirmeye devam 
eden işgalci politikalarına karşı duruşunu 
dün olduğu gibi bugünde sürdürmektedir. 
TMMOB emperyalizme karşı bu mücade-
lesinde bilinçli ve kararlıdır” dedi.

Konuşmasında işsizlik konusuna da 
değinen A.Fahri Özten, mühendis mümar 

ve şehir plancılarının bu süreçten ayrı tu-
tutalamayacağını ifade etti. Özten, “Bugün 
itibariyle ülkemizdeki üniversite sayımız 
105’i devlet, 65’i vakıf olmak üzere toplam 
170’e yükselmiştir. Üniversitelerimizin 
son yıllarda niceliksel olarak büyüdüğü 
ancak nitelik olarak uluslararası ölçütlere 
ulaşamadığı bilinmektedir. Üniversitelerde 
2012 yılı itibariyle 3.5 mülyonun üzerinde 
öğrenci vardır. Ayrıvca mühendislik 
ve mimarlık öğrenci sayısı ise 400 bin 
civarındadır. TMMOB’ye 2012 itibariyle 
426 bin kayıtlı mühendis, mimar ve şehir 
plancısı bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 
25 bin mühendis ve mimar şehirplancısı 
mezun olmaktadır. Mezun sayısı hızla 
artmaktadır. Söz konusu kontrolsüz bu 
artış beraberinde işsizliği de taşımaktadır. 
TMMOB üniversitelerin özerk, bilimsel 
ve demokratik olmasını, üniversitelerin 
ticarethane değil bilim yuvası olmasını, 
araştıran, sorgulayan ve üreten mühendis-
lerin, mimarların yetiştirilmesini, eğitimin 
her kademede eşit ve parasız olmasını 
savunmaktadır. TMMOB gelecek güzel 
günlerin özgür üniversitelerde yetişen 
genç mühendis ve mimarlar ile yıldızlaşa-
cağa inanmaktadır” şeklinde konuştu.

Odaların öğrenci üye sayısının 50 
bin civarında olduğunu belirten Özten, 
Ankara’da 326 öğrenciye hizmet verecek 
TMMOB Öğrenci Evi projesini de anlattı. 
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 
projesinin temmuz 2013’te tamamlanma-
sının hedeflendiğini söyleyen Özten, bu 
projenin diğer illerde de hayata geçirilme-
sinin planlandığını ve destek beklediklerini 
kaydetti.

Özten, “Kentsel dönüşüm” ve meslek 
alanlarına yönelik yasal düzenlemeler 
konularına da değinerek şöyle devam etti:

“TMMOB, çarpık yapılaşmış, altyapısı 
yetersiz ve niteliksiz, afetlere ve kent 
risklerine duyarsız, yeterli mühendislik, 
mimarlık hizmeti almamış ve imar plan-
lama ilkelerine aykırı yoğun yapılaşmış 
alanlarda kentsel yenilemeye gereksinim 
olduğunun altını elbette çizmektedir. 
Odağında insan olan, doğaya saygılı, 
halkın karar alma süreçlerine katıldığı, 
insanları yerinden etmeyen, kent planları 
ile uyumlu, kültürel ve tarihsel mirası 
geleceğe taşıyan, sadece fiziki çevrenin 
değil, sosyal ve kültürel çevrenin yaşam 

kalitesinin de yükseltildiği kent yenileme 
sağlıklaştırma-kentsel dönüşüm-projele-
rinin hayata geçirilmesini her platformda 
ifade etmektedir. Ancak ekonomiyi canlı 
tutmak adına öncelikle kentsel alanlarda 
yıkım ve yapım işleri ile kentsel dönüşüm 
başlatılması, inşaat sektörünün sıcak 
parayı getirmesinin öngörülmesi, bu 
sürecin hızlı ve kesintisiz işlemesi için 
kamu ve toplum yararına yönelik temel 
ilkeleri yok sayan, yok eden bir anlayışla 
yasal düzenlemelere gidilmektedir.

Bugün itibariyle mühendis, mimar 
ve şehir plancılarını çok ciddi bir süreç 
beklemektedir. Mesleki alanlarımız 
yeniden düzenlenmek istenmektedir. Bu 
düzenleme kentsel dönüşüm sürecine 
paralel “Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
Tasarısı” birlikte yapılmak istenmektedir. 
Ayrıca birçok yasa değişikliği gündeme 
getirilmektedir. Yasa tasarısına göre teknik 
müşavirlik kuruluşları oluşturulacak, büyük 
sermaye ve çok sayıda ve çeşitli alanlarda 
uzman istihdamı gerektiren bu kuruluş-
ların izinleri Bakanlıkca verilecek ve bu 
düzenleme ile ciddi bir tekelleşme olgusu 
yaratılacaktır.

Teknik müşavirlik kuruluşları ile tüm 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
hizmetlerinin tek bir çatı altında toplanma-
sı öngörülmekte böylelikle mühendislik, 
mimarlık ve planlama mesleklerinin “ser-
best meslek” olma özelliği daha da önem-
lisi bağımsız çalışma koşulları oratadan 
kaldırılmaktadır. “Müelliflik” dahi bireysel 
olma özelliğini yütürecek şekilde “müelliflik 
kuruluşu” adı altında tüzel kişiliğe dönüş-
türülmektedir. Bu taslağın yasalaşmasıyla 
mimarlık-mühendislik, planlama bilgisi 
gerektiren mesleki hizmetlerin meslekte 
olmayan kişilerin de ortak olacağı teknik 
müşavirlik kuruluşları tarafından sunulma-
sının yolu açılacaktır.

Bu konuda TMMOB ve Odalarımız, 
mesleki yetki alanlarımızın korunması 
yanında doğa varlıklarının korunması 
yönünde önemli bir mücadele süreci 
başlatacaktır.
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TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Adana Şubesi tarafından 24 Nisan 
2013 tarihinde düzenlenen “Kentsel 
Dönüşüm ve CBS Paneli” Tarsus Belediyesi 
Meclis Salonu’nda yapıldı.

Harita Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Adana Şube Başkanı Hasan 
Zengin’in yönettiği panele, HKMO 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert, HKMO 
Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller 
Komisyonu Başkanı Namık Gazioğlu, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Daire Başkanlığı Proje ve 
Uygulama Müdürlüğünden Bora Özpınar, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Daire Başkanlığından Turan Dilek 
konuşmacı olarak katılmışlardır.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan panele, Belediye 
çalışanları, İsmetpaşa Mahallesi, Duatepe 
Mahallesi sakinleri ve kalabalık bir izleyici 
topluluğu katıldı.

Halkın bilinçlendirmek adına bu tür 
paneller düzenlediklerini söyleyen HKMO 
Adana Şube Başkanı Hasan Zengin “Harita 

ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 
Kentsel Dönüşümle ilgili bu panelleri 
birçok yerde yapıyoruz. Yasanın ve 
yönetmeliklerin uygulanması konusunda 
halkımızı bilgilendirmek ve doğru olarak 
uygulanmasını sağlamayı amaçlıyoruz” 
dedi.

Tarsus Belediyesi olarak kentsel dönüşüm 
için kolları sıvadıklarını söyleyen Tarsus 
Belediye Başkan Yardımcısı Kerim Tufan, 
paneli çok faydalı olacağını ifade etti. 
Tufan, “Kentsel dönüşüm konusu çok 
yeni bir konu. Uygulaması ve tatbikatı 
yeni, çok fazla bilinmiyor. Hem konut 
sahipleri hem de uygulayıcıların kafalarında 
soru işaretleri var. Bu panelde bu soru 
işaretleri ortadan kaldırılacak. Şehirlerde 
insanlar gibi doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor 
binalarımızda yaşlanıyor. Bunun tek 
çaresi var yenilenmek veya yenileriyle 
değiştirmek adına da Kentsel Dönüşüm 
deniyor. Gerek yıllardan beridir gelen çarpık 
yapılaşma nedeniyle gerek son çıkan 
deprem yönetmeliği nedeniyle bunlara 
uymayan binalarımızın değiştirilmesi 
gerekiyor. Bir yerde çağa ayak uydurmak 
lazım çağın gereklerini yerine getirmek 

lazım, teknolojiye uymak lazım. Biz Tarsus 
Belediyesi olarak kendimiz başlayalım 
diye düşündük. Bunu TOKİ ve Belediyeler 
yapabiliyor. Bizde iki mahallemizi 
uygulama kolay olur düşüncesiyle 
pilot bölge seçtik ve proje çalışmasını 
tamamladık” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Odamız 
Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller 
Komisyonu Başkanı Namık Gazioğlu, 
yaptığı sunumda katılımcılara, “Kentsel 
Dönüşüm”ün Yasal temelleri ve hukuksal 
Boyutu hakkında bilgi vermiştir.

Panele İzmir’den katılan, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire 
Başkanlığı Proje ve Uygulama Müdürlüğü 
elemanı Bora Özpınar ve Turan Dilek 
Ülkemizde “Kentsel Dönüşüm”e en güzel 
örneklerden olan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının yapmış olduğu uygulamalar 
hakkında bilgi vermiştir.

Son konuşmacı olarak, HKMO Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Çetin Cömert, kentsel dönüşüm ve CBS 
uygulamaları hakkında sunum yapmıştır.

Tarsus’ta “Kentsel Dönüşüm ve CBS Paneli” Düzenlendi
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Erdemli Temsilciliğimizde Üye Toplantısı Yapıldı
11.06.2013 tarihinde Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Zengin, Şube II. Başkanı 
Yaşar Tanrıverdi, Şube Sekreteri Filiz 
Mersin ve Şube Saymanı Ali Kuzu’nun 
katılımıyla Erdemli temsilciliğimizde üye 
toplantısı yapıldı. Şube Başkanımız Hasan 
Zengin’in açılış konuşmasını yaptığı 
toplantıya kamu ve özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımız katıldılar. 

Şube Başkanı Hasan Zengin 
konuşmasında; Her geçen yıl sektörde 
çalışan harita mühendisi sayısının 
arttığını ancak bununla beraber mesleki 
sorunların da fazlalaştığını belirterek, 
Oda olarak mesleki sorunları yine mesleki 
alanlardan hareketle mesleki politikalar 

üreterek ve üyeler ile iyi ilişkileri 
güçlendirerek çözebileceğimizi söyledi. 
Meslek alanında karşılaşılan sorunların 
çözümünde oda örgütlenme modelinin 
iyi kullanılması gerektiğini, Odanın en 
önemli görevinin meslektaşlarına zarar 
gelmesini önlemek ve onları korumak 
olduğunu, meslektaşlarımızın da mesleki 
kurallara uyarak bir arada uyumlu 
çalışmaları gerektiğini ve sorunların 
çözümü aşamasında kamuda çalışan 
meslektaşlara da görev düştüğünü 
belirtti. 

Toplantıda ayrıca son yıllarda Lisanslı 
Bürolar ile ilgili yaşanan sıkıntılı süreç, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Lisanslı 

Harita Kadastro Bürolarını kapatma 
kararı, diğer mesleki disiplinlerle yapılan 
meslek alanı mücadelesi, mesleki 
denetimin önemi ve gerekliliği, Yapı 
Denetim Kanunu taslağı, TUS ile ilgili 
sıkıntılar, yapı aplikasyon projesinin 
uygulanması ve uygulamada karşılaşılan 
sorunlar konuşuldu.

Erdemli Temsilcimiz Hasan Özer ve üyeler 
tek tek söz alarak karşılaştıkları sorunları 
ve bu sorunların çözümüne yönelik görüş 
ve önerilerini ilettiler.

Erdemli Temsilciliğimize ve toplantıya 
katılan tüm üyelere katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz. 

Şubemizde 18.03.2013 tarihinde Selçuk Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Murat Yakar’ın katkılarıyla LIDAR (Mobil Haritalama 
Tekniği) konulu toplantı yapılmıştır. Toplantıda Mobil Haritalama Sisteminin yapısı, ölçme yöntem ve teknikleri, faaliyet 
ve kullanım alanları, veri toplama veri işleme ve değerlendirme yazılımları, hassasiyeti, diğer yöntemlere göre üstünlükleri 
konularında bilgi verilmiştir. Toplantıya kamu kurumlarından yöneticiler, müdürler, kamu kurumlarında ve özel sektörde 
çalışan meslektaşlarımız katılmışlardır.

Verdiği bilgilerden dolayı Doç. Dr. Murat Yakar’a, toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen harita mühendisi İlker Cem 
Küçük’e ve toplantıya katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

LIDAR (Mobil Haritalama Tekniği) Konulu Toplantı
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8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü kutlu olsun

Temsilcilerimize Eğitim

TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
olarak, Cumhuriyet ile kazanılmış 
çağdaş haklar ve özgürlüklerle 
birlikte, yaşamın her alanında 
başarıyla yer almış ve emek vermiş 
kadınlarımızın “8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü”nü kutluyor 
sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

HKMO Ankara Şubesi olarak, 07.03.2013 
tarihinde Şubemize bağlı diğer il ve ilçe 
temsilcilerimizin de katılımlarıyla, yeni 
atanan temsilcilerimiz için eğitim verildi.

Eğitime başlamadan önce açılış konuşması 
yapan Şube Başkanımız Levent Özmüş, 
Şubemizin çalışmalarından kısaca 
bahsettikten sonra, meslek alanlarımıza 
yönelik son zamanlarda yaşanan gelişmeler 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Oda olarak üyelerimize ulaşmamızda 
temsilcilerimizin büyük rol oynadığının altını 
çizen Sayın Özmüş, Şube Yönetimi olarak 
her konuda temsilcilerimizin arkasında 
olduğumuzu belirtti.

Sayın Özmüş’ün konuşmasının ardından, 
Eskişehir İl Temsilcimiz İdris Uzun mesleki 

denetim uygulamalarının ve temsilcilik 
işleyişleri ile ilgili olarak bir eğitim verdi. 
Ataması yeni yapılan temsilcilerimiz için, 
mesleki denetim yaparken ve temsilcilik 
dosyaları hazırlarken neler yapması gerektiği 
anlatıldı.

Eğitimin ardından karşılıklı sohbet 
ortamında gerçekleşen toplantıda 
temsilcilerimiz bulundukları il ve ilçelerde 
yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken 
mesleki denetim uygulamaları için neler 
yapılabileceği, üyelerimize nasıl daha iyi 
hizmet verilebileceği tartışıldı, düşünceleri ve 
öneriler alındı.

Verimli geçen eğitime katılan tüm 
temsilcilerimize ve Eskişehir İl Temsilcimiz 
İdris Uzun’a HKMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu olarak teşekkür ederiz.
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LİHKAB Değerlendirme Toplantısı
02.04.2013 tarihinde, Odamıza bağlı 
Şubelerimizde kayıtlı bulunan LİHKAB’ların 
temsilcilerinin katıldığı ve LİHKAB’ların 
faaliyetlerinin 29.03.2013 tarihi mesai 
bitimi itibariyle durdurulması kararının 
değerlendirildiği bir toplantı yapılmıştır.

Şubemiz etkinlik alanı içerisindeki 
LİHKAB’ların yanı sıra, İstanbul, İzmir 
ve Bursa gibi çeşitli Şubelerimize bağlı 
LİHKAB’ların temsilcilerinin de katıldığı 
toplantıda, TKGM Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Komisyonunca alınan ve 
LİHKAB’ların faaliyetlerinin durdurulması 
kararı değerlendirilmiştir.

Ankara Şube Başkanımız Levent Özmüş’ün 
başkanlığında yapılan ve HKMO Genel 
Merkez Yönetim Kurulu’nun da katıldığı 
toplantıda, aynı gün LİHKAB’larca TKGM 

önünde yapılan eylem ve Bakanla yapılan 
görüşmeler anlatılmıştır.

LİHKAB sahipleri, TKGM Lisanslı Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Komisyonunca bir 
gecede alınan kararla LİHKAB’larda çalışan 
yaklaşık 2000 teknik personel ile 400’e 
yakın Harita ve Kadastro Mühendisinin 
yok sayılarak bir anda işsiz bırakıldığını, 
TMMOB’un ve HKMO’nun bu konuda 
kendilerine destek olması gerektiğini ifade 
etmişlerdir.

Sorunun bir an önce Bakanlık, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasının katkıları 
ile çözülmesi gerektiği, LİHKAB sahipleri 
ve yanlarında çalışan teknik ve büro 
elemanlarının mağduriyetinin giderilmesi 
gerektiğinin altı çizilmiştir.

Katılımcıların görüşlerini ve isteklerini 
belirtmelerinin ardından HKMO Genel 
Başkanı Ertuğrul Candaş söz alarak, bu 
sıkıntılı sürece müdahil olarak üyelerimiz 
adına en doğru çözüm için çaba 
göstereceklerini belirtmiştir.

Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü olan 1 Mayıs, Ankara’da da, 
sendikaların, emek ve meslek örgütlerinin, 
derneklerin ve öğrencilerin yoğun 
katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.
Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
öncülüğünde TCDD Garı önünde bir 
araya gelinerek kortejler halinde Sıhhiye 
Meydanı’na yüründü.
Bizler de HKMO Ankara Şubesi olarak 
üyelerimiz ile birlikte bu coşkuya katıldık. 
TMMOB bünyesindeki Odalarla birlikte, 
Odamız pankartı arkasında saat 11.00’de 
Ankara Tren Garı önünden yürüyüşe 

başladık ve saat 13.00’te Sıhhiye 
Meydanı’na gelerek miting alanında 
yerimizi aldık.
1 Mayıs 1977 tarihinde Taksim Alanı’nında 
öldürülen emekçilerin anısına yapılan saygı 
duruşu ile başlayan mitingde ilk konuşmayı 
Tertip Komitesi Başkanı ve KESK Ankara 
Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Dengiz 
Sönmez yaptı. Ardından TMMOB adına ise 
Ercüment Çervatoğlu konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından coşkuyla kutlanan 
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü’ne katılarak, emekçilerle dayanışma 
gösteren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

CAD Eğitimi verildi

Şubemiz 10. Dönem Çalışma Programı 
çerçevesinde ve yapılan anket çalışması 
sonuçlarına göre, teknoloji ve mesleki 
gelişmelere paralel olarak, 15-19 Nisan 
2013 tarihleri arasında TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslek 
İçi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (MİSEM) 
Autocad eğitimi verilmiştir.

Verimli geçen eğitimimize katılan tüm 
üyelerimize ve eğitmenlerimiz Günseli 
Özgül ile Rengin Şahin’e teşekkür ederiz.

1 Mayıs’ta Alanlardaydık
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Fotoğrafçılık Sergimizi Gerçekleştirdik
HKMO Ankara Şubesi Gençlik ve Öğrenci 
Komisyonu çalışmaları kapsamında 
düzenlenen Dijital Fotoğrafçılık Kursumuzun 
sergisi 14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
sergi alanında gerçekleşti.

Kursiyerlerimizin fotoğraflarının yeraldığı 
sergimizde HKMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, kursiyerlerimiz ve 
eğitmenimiz Aylin Ürkmez ile bir araya 
gelindi. Sergimizde bizimle olan ve desteğini 
veren tüm üyelerimize, üye yakınlarımıza ve 
eğitmenimiz Aylin Ürkmez’e HKMO Ankara 
Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.

HKMO Genel Merkezimizin 14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
ATO Kongre ve Sergi Sarayı (Congresium)’nda düzenlediği 14. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na Ankara Şube 
Başkanımız Levent Özmüş ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nazım 
Akar, Ersel Kurt, Muzaffer Eren, T. Sinan Polat ve Ozan Özer 
katıldılar.

HKMO Ankara Şubesi Gençlik ve Öğrenci Komisyonu çalışmaları 
kapsamında düzenlenen “Dijital Fotoğrafçılık Kursu”muzun 
sergisi 14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı sergi 
alanında yapıldı. Toplam 19 kursiyerimizin katkılarıyla gerçekleşen 
sergimizde bizimle olan ve desteğini veren tüm üyelerimize, 
HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayındaydık 
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09.04.2013 Salı günü HKMO Ankara 
Şubesi olarak Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ziyaret edilmiş ve kurumda 
çalışan meslektaşlarımızla üye toplantısı 
yapılmıştır.

Genel Müdür Davut Güney, Genel 
Müdür Yardımcısı Burak Keser ve Daire 
Başkanlarının da katıldığı toplantıda 
açılış konuşmasını HKMO Ankara Şube 
Başkanımız Levent Özmüş yaptı. Sayın 
Özmüş, öncelikle böyle bir toplantı 
yapılmasında Odamıza destek olan ve bu 
imkanı veren Genel Müdür Davut Güney’e 
Şubemiz Yönetim Kurulu ve üyelerimiz 
adına teşekkür ederek sözü Genel Müdüre 
bıraktı.

Genel Müdür Davut Güney, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası Ankara 
Şubesi’nin vesilesiyle kurumda çalışan 
meslektaşlarımızla bir araya gelerek 
sorunların konuşulacağı bu toplantı için 
Şubemize teşekkür etti. Konuşmasında 
LİHKAB sürecine de değinen Sayın 
Güney, varolan mahkeme kararını 
uygulamak zorunda olduklarını ancak yeni 
düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Şube Başkanımız Levent Özmüş, TKGM 
bünyesinde yapılan Uzmanlık sınavına 
değindi. Sınav sonrası boş kalan 
kadrolar için ikinci bir sınavın yapılması 
talebimizin reddedildiğini, bunun üzerine 
Şubemizce idare mahkemesine açılan 
davadan bahsetti. Uzman olanların 
görev tanımlarının net olarak yapılması 
gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca 2010 yılında 
çıkarılan Teşkilat Yasası sebebiyle Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde 
çalışan mühendislerin düzeninin 
bozulduğunu ve bu sebeple kurumdan 
ayrılmak isteyen meslektaşlarımızın çok 
olduğunu belirtti.

Sayın Özmüş, konuşmasının ardından 
sözü TKGM Genel Müdür Yardımcısı 

Burak Keser’e verdi. Sayın Keser, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
içerisinde TKGM kadrosundan birinin 
görev almasından dolayı çok memnun 
olduklarını, her durumda bizlere destek 
vereceklerini ve Odamızın da bir sivil 
toplum örgütü olarak TKGM’ye desteğinin 
çok olduğunu belirtti. Böyle bir toplantı 
düzenlediği için HKMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından toplantıya 
katılan meslektaşlarımızla karşılıklı soru 
cevap şeklinde görüşmelere devam 
edildi ve fikir alışverişinde bulunuldu. 
Toplantının sonunda Levent Özmüş, 
harita mühendisleri olarak Odamıza da 
mesleğimize de destek vermek zorunda 
olduğumuzun altını çizerek, Torba Yasa 
Tasarısı içerisindeki bazı maddelerle 
mesleğimizin yok edilmeye çalışıldığını, 
bunların göz ardı edilmemesi gerektiğini 
belirtti.

HKMO Ankara Şubesi olarak, bizlere böyle bir 
toplantı düzenlememizde destek veren Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve katılımcı 
tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Çalışan  
Meslektaşlarımızla Toplantı 

“Cesaret Ana ve Çocukları” 
Adlı Tiyatro Oyununa Gidildi

HKMO Ankara Şubesi 10. Dönem Sosyal ve 
Kültürel Etkinlikler Komisyonu çalışmaları 
kapsamında, 13.03.2013 Çarşamba akşamı, 
“Cesaret Ana ve Çocukları” adlı tiyatro 
oynuna gidilmiştir.

Oyunu izlemeye yaklaşık 60 üyemiz 
gelmiştir. Üyelerimize, HKMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.

“Cyrano De Bergerac” adlı oyunundaydık
HKMO Ankara Şubesi 10. Dönem Sosyal 
ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 
çalışmaları kapsamında, 10.04.2013 
çarşamba akşamı, “Cyrano De Bergerac” 
adlı tiyatro oyununa gittik.

Gelen 100 üyemize, HKMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.
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CAD Programı ile Yol Projelendirme Eğitimi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, çalışma programımızda 
belirlediğimiz eğitim etkinliklerimiz çerçevesinde eğitimler verilmeye devam etmektedir. 
Bu kapsamda eğitimlerin daha faydalı olabilmesi amacıyla Şubemizce bir anket çalışması 
hazırlanmış ve üyelerimizin görüşleri alınmıştır.

Yapılan anketlerin sonuçlarına göre devam etmekte olan eğitim programlarımızda ilk olarak 
6-7 Nisan 2013 ve 13-14 Nisan 2013 tarihlerinde Microstation-Inroads Yol Projelendirme 
Eğitimi düzenlenmiştir.

Yoğun ilgi gösterilen eğitimimize katılan tüm üyelerimize ve eğitmenimiz Ali Deniz Akın’a 
teşekkürlerimizi sunarız.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)-Jeodezik 
Esaslar Eğitimi

Şubemizce, 10. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde verilmesi 
planlanan eğitimler kapsamında, Şube II. Başkanımız Coşkun Demir 
tarafından, 16-17 Mart 2013 tarihlerinde “Büyük Ölçekli Harita ve Harita 
Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)-Jeodezik Esaslar Eğitimi” 
verilmiştir.

Çok sayıda üyemizin katıldığı eğitimde, öncelikle “Temel Jeodezik 
Bilgiler” ve ardından “En Küçük Kareler Dengelemesinde Sonuçların 
Analizi ve Yorumlanması” konularında bilgi tazeleme eğitimi verilmiştir. 

Daha sonra “BÖHHBÜY Jeodezik Çalışmaları” kapsamında; “Datum Dönüşümü” ve “GNSS İle Ortometrik Yükseklik Belirleme” konularında 
bilgiler verilmiş ve uygulamada yapılan hatalar anlatılmıştır.

Eğitimimize katılan tüm üyelerimize ve eğitimi veren Şube II. Başkanımız Coşkun Demir’e HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu olarak 
teşekkür ederiz.

HKMO Ankara Merkez İlçe MDU Temsilcimiz Değişti

HKMO Ankara Şube Teknik Personeli ve Şube Müdürü Nihan Boztaş’ın İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü’ne 
atanmasından dolayı, Şubemizce yürütülen Ankara Merkez İlçe Mesleki Denetim Uygulaması görevini yürütmek üzere 
HKMO Ankara Şube Teknik Personeli Nalan Kayıket atanmıştır. 
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UNESCO’nun, büyük Türk-Osmanlı denizcisi ve 
haritacısı Piri Reis’e ait Dünya Haritasının 500. 
yıldönümü olması münasebetiyle 2013’ü “Piri 
Reis Yılı” ilan etmesinden dolayı düzenlenen 
sergi 14 Mart 2013 tarihinde Erdem Bayazıt 
Kültür Merkezi (EBKM)’nde açıldı. 

Serginin açılış töreninde konuşma yapan 
Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Türk 
milletinin, Anadolu coğrafyasında tesadüfen 
değil, bilgisiyle, emeğiyle ve misyonuyla 
bulunduğuna işaret etti. Türk–İslam 
medeniyetinin değerlerini, yeni kuşaklara 
aktarma çabasına destek verenlere teşekkür 
edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yüksel, 
“Çok büyük bir değerimiz olan Piri Reis, bu 
coğrafyada tesadüfen bulunmadığımızın 
önemli bir kanıtıdır.” dedi.

Haritaları nasıl yaptı?
Daha sonra Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü de konuşmasında, “Nasıl oluyor da yüz 
yıllar önce bir Türk denizcisi, modern dünyanın 
teknikleriyle yapılan haritaların benzerlerini 
çok az yanılgıyla, hatayla nasıl yapabildi?” diye 
sordu. Başkan Tütüncü, sorusuna şu cevabı 
verdi: Yüzyıllar önce yaşayan büyüklerimiz, 
kalpleriyle beyinlerini birleştirip, kalemlerinin 
ucundan mürekkep halinden damlatmayı 
becerdiler. Piri Reis de kalemiyle o irfan 
mürekkebinden haritalar çizmiş.”

Antalya için Piri Reis önemli bir değerdir.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı 
Nizamettin Şen de UNESCO’nun 2013’ü 
Piri Reis’i “Anma Yılı” olarak ilan ettiğini 
anımsattı. Şen, anma yılının turizm 
boyutunu da düşünerek Piri Reis Dünya 
Haritası’nın kartpostal baskısını yaptıklarını 
anlattı. Piri Reis’in, çizdiği haritalarla 500 yıl 
önce dünyaya, bugünkü dünyanın aynısını 
tanıttığına işaret eden ATAV Başkanı Şen, 
Alanya’dan Kaş’a kadar Antalya’nın kıyılarını 
çizen Piri Reis’in çok önemli bir değer 
olduğunu ifade etti.

Piri Reis’in eserleri yaşatılmalı 

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi Başkanı Ramazan Eciş de insanlığın 
ortak değeri olan Piri Reis haritalarını ve 
Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sini gelecek 
nesile içeriği ile birlikte aktarılması ve 
anlatılmasının önemine dikkat çekti. Eciş, 
“Bu sergide Anadolu coğrafyasında yetişen 
kendi değerlerimizden olan ve tüm dünyaca 
kendi alanında zirve şahsiyetlerinden kabul 
edilen Piri Reis’in eserlerini, çocuklarımıza, 
gençlerimize anlatmayı ve aktarmayı, sergi 
ile de görsel kısmını kamuoyuna paylaşmayı 
amaçladık.” ifadesini kullandı.

Ramazan Eciş, Sergiyi hazırlarken 
Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde 
bulunan orijinal Kitab-ı Bahriye’deki 
haritalardan, metinlerden, İstanbul 
Deniz Müzesi envanterinde yer alan 
harita dijitallerinden ve metinlerden 
faydalandıklarını belirtti. 

Daha sonra protokol, 7’si Antalya yöresine 
ait 38 adet haritanın, gemi maketi ustası 
Ümit Durak’ın yaptığı bir adet kadırganın, 
Piri Reis’in portrelerinin olduğu sergiyi, 
hayırlı olsun dileği ile açılış kurdelesini 
keserek ziyarete açtı. Ramazan Eciş, sergiyi 
gezdirdiği protokol üyelerine haritalarla ilgili 
bilgi verdi.

Açılışa, AKP Kepez İlçe Başkanı Bahattin 
Bayraktar, AKP Konyaaltı İlçe Başkanı Osman 
Ali Eciş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim 
Acar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yaşar 
Güvenç, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Fevzi 
Timur, Başkan Yardımcısı Mesut Kocagöz, 
meclis üyeleri, Akdeniz Üniversitesi Harita 
Kadastro MYO öğrencileri Fettah Tamince 
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri 
de eşlik etti. 

“Piri Reis Haritaları” sergisi EBKM fuayesinde 
29 Mart’a kadar gezilebilecek.

“Piri Reis Haritaları” Sergisi
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Temel Fotoğrafçılık Eğitimi Düzenlendi
Fotoğraf tekniği, teorisi, estetiği, geçmiş ve gelecek boyutu ile ilgilenen ve bu 
konuya ilgi duyan Üyelerimize ve yakınlarına Antalya Fotoğrafçılar ve Sinema 
Amatörleri Derneği (ANFAD) Üyesi Meslektaşımız İbrahim Atçakarlar tarafından 
“Odamız Eğitim Salonunda” 12, 14, 19 ve 21 Şubat 2013 tarihlerinde “Temel 
Fotoğrafçılık Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Eğitime katılan meslektaşlarımıza; 
Makine ve Kameralar Bilgisi, Objektifler, Işık Bilgisi, Kompozisyon ve Çekim 
Teknikleri, Dijital Fotoğraf Bilgisi ve Fotoğraf Kritikleri konularında eğitim 
verilmiştir. Eğitimi veren değerli meslektaşımız İbrahim Atçakarlar’a 
katkılarından dolayı Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Muratpaşa Belediye Başkanı Makamında Ziyaret 
Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Muratpaşa 
Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen’i 25 
Şubat 2013 tarihinde ziyaret etti. Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü çerçevesinde 
düzenlenen etkinlikler kapsamında, 
Antalya’nın İlk İmar ve Parselasyon 
Planları Sergisi’ni açtıklarını belirten Şube 
Başkanı Eciş, “Çok büyük ilgi gören bu 
sergideki ilk imar planlarını Muratpaşa 
Belediyesi’nin arşivinden edindik. Genç 
harita mühendislerine örnek olabilecek, 
ders niteliğinde ve geçmişten günümüze 
ışık tutan bu ilk imar planlarını bizlere 
sergilenmek üzere veren Muratpaşa 
Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen’e 
tüm üye arkadaşlarım adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Antalya’nın İlk İmar ve Parselasyon 
Planları’nı gün ışığına çıkarmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını belirten 
Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman 
Evcilmen, “Görevde bulunduğum 14 

yıldır bu haritalara ve planlara gözüm 
gibi bakıyorum. Çok değerli bir kent 
mirası. Bu haritalar ve imar paftaları kent 
belleği için önemli belgelerdir. Daha önce 
Belediye hizmet binamız içerisinde bu 
paftaları ilk kez sergilediğimizde büyük ilgi 
görmüştü. Aynı ilginin Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin 
düzenlediği sergide de büyük ilgi görmesi 
beni de mutlu etti” diye konuştu. 
Ziyarette, Muratpaşa Belediyesi’nin çeşitli 
projeleri hakkında da sohbet eden Antalya 
Şube Başkanı Ramazan Eciş, kent yararına 
olan projelerde Oda olarak destek vermeye 
ve beraber çalışmaya hazır olduklarını 
ifade ederek, 2013 Yılının Unesco 
tarafından “Piri Reis Yılı” ilan edilmesi 
nedeniyle yıl içinde “Piri Reis Haritaları” 
sergisi düzenlemeyi düşündüklerini 
sergilenecek alanlardan biri olarak 
Muratpaşa Belediyesinin Fuayesi olmasını 
arzu ettiklerini söyledi. Başkan Evcilmen 
bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük 
memnuniyet duyacağını dile getirdi.

21 Kasım 2012 tarihinde Şubemiz 
tarafından düzenlenen “CBS Günleri 
Etkinliği ve Antalya’nın İlk İmar ve 
Parselasyon Planları” Sergisine Muratpaşa 
Belediyesi arşivinde bulunan tarihi 
değere sahip haritaları sergilenmek üzere 
Şubemize tahsis eden Belediye Başkanı 
Sayın Evcilmen’e Şube Başkanımız 
Ramazan Eciş tarafından teşekkür plaketi 
takdim edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde Kadın 
Üyelerimizi Ziyaret

11. Dönem Şube Başkanı Ramazan 
Eciş ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
Şubemize kayıtlı tüm kadın üyelerimizin 
8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlanarak 
hediyeleri adreslerine teslim edildi. 
Ayrıca kamu kurumlarında çalışan kadın 
meslektaşlarımızı kurumlarında ziyaret 
edilerek, günleri kutlandı ve hediyeleri 
kendilerine takdim edildi. Tüm kadın 
üyelerimizin ve çalışanlarımızın Dünya 
Kadınlar Gününü kutlar, sağlık, mutluluk 
ve başarılar dileriz.
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Antalya İl Emniyet Müdürü Makamında Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş ve 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, 
21 Mart 2013 tarihinde İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Sağlam’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şube Başkanı Eciş; Şube etkinlik ve 
sorumluluk alanı, meslektaşlarının profili ve 
yönetimin faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı. 
Meslek Odası olarak; yönetim anlayışlarını, 

konulara duyarlılıklarını, kentlilik bilincine 
bakışlarını ifade etti. Yine kentin ortak 
sorunlarına karşı duyarlı olunması gerektiği, 
çözüm odaklı davranılmasının gereği ve 
sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin 
gerekli olduğuna vurgu yaptı. Ekip olarak 
bu manada her türlü işbirliğine, kente ve 
topluma dönük çalışmalarda katkı sunmaya 
hazır olduklarını ifade etti.

Özellikle Serbest çalışan Harita Mühendisleri 
ve ekiplerinin arazi çalışması sırasında 
zaman zaman Emniyet mensuplarından 
yardım ve destek alabildiğini belirtti.

Emniyet teşkilatının başarılı çalışmalarını 
Basından ve Kamuoyundan takip ettiklerini 
ve kendilerini takdirle karşıladıklarını 
vurgulayan Eciş, Emniyet Müdürlüğü 
ile birlikte her türlü sosyal sorumluluk 
projesinde ortak çalışmalar yapmaya ve 
işbirliğine olan önemine vurgu yaptı. Antalya 

kentine olan sevgimiz ve inancımızdan 
hareketle; kentte sorunlu olan bazı 
bölgelerin daha da yaşanabilir kılınması 
ve rehabilite edilmesine yönelik projelerin 
geliştirilmesine ihtiyaç olduğunun gündeme 
geldiği, bu amaca yönelik oluşturulacak 
toplumsal projelere açık olunduğu ve katkı 
vermeye hazır olduklarını Şube Başkanı 
tarafından ifade edildi. 2013 Yılı UNESCO 
tarafından Dünyada Piri Reis Yılı ilan edilmiş 
bulunmaktadır. Bu kapsamda HKMO Antalya 
Şubesi olarak paydaşlarımızla birlikte bu ay 
sonuna kadar Kepez Erdem Bayazıt Kültür 
Merkezi Fuayesi’nde açık kalacak olan ve 
38 parçadan oluşan Piri Reis Haritaları 
sergisini düzenledik. Sağ olsunlar Emniyet 
Müdürümüzün vekili de Açılışımızda bizi 
yalnız bırakmadılar, dedi. Piri Reis’in 1513 
tarihinde hazırladığı Dünya Haritasının 500. 
yılı anısına yaptırılan Plaket’in Emniyet 
Müdürüne takdimi ile ziyaret son buldu.

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
nedeniyle Ankara da bulunan Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz tarafından 16 Mayıs 
2013 tarihinde AKP Yerel Yönetimlerden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 
Milletvekili Sayın Menderes Türel TBMM’deki 
makamında ziyaret edildi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan 
Eciş; Antalya Milletvekili Menderes Türel’e 
14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
nedeniyle Ankara’da bulunmamızı fırsat 
bilerek kendilerini ziyaret etmek için randevu 
talebimize olumlu cevap verdikleri için 
teşekkür ederek, Torba Yasa kapsamındaki 
İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu 

ve Kıyı Kenar Kanunlarındaki yapılacak 
değişikliklerle ilgili ve benzeri konularda 
Odamızın görüş ve önerileri dile getirmiş, 
ülkemizi ve kentimizi ilgilendiren konularda 
her zaman bütün siyasilere katkı vermeye 
hazır oldukları ifade edilmiştir. Milletvekili 
Menderes Türel ise; ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, çıkarılacak olan 
Torba Yasa kapsamındaki İmar Kanunu, 
Yapı Denetim Kanunu ve Kıyı Kenar 
Kanunlarındaki yapılacak değişikliklerle 
ilgili ve benzeri konular ile Ülkemizin ve 
kentimizin sorunlarıyla ilgili olarak, Meslek 
Odaları ve STK’ların görüşlerine önem 
verdiklerini belirterek, Odamızın görüşlerini 

dinlemeye her zaman hazır olduklarını ifade 
etti. Ziyaretin sonunda Sayın Vekile Piri 
Reis’in Dünya Haritası’nın 500. yılı temalı 
Şube plaketi takdim edildi. 

Antalya Milletvekiline Makam Ziyareti

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı nedeniyle Ankara da bulunan Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
tarafından 16 Mayıs 2013 tarihinde AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’ye TBMM’deki makamında 
iade-i ziyaret gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan Eciş, Antalya Milletvekili Hüseyin 
Samani’ye, Şubemize Aralık ayında yapmış olduğu ziyaretten dolayı ve 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı nedeniyle Ankara’da bulunmamızı fırsat bilerek kendilerini ziyaret etmek için randevu talebimize 
olumlu cevap verdikleri için teşekkür etti. Ziyarette Ülkemizin gündemindeki, Çözüm Süreci, Reyhanlı Saldırısı 
ve Torba Yasa kapsamındaki İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve Kıyı Kenar Kanunlarındaki yapılacak 
değişikliklerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Sayın Vekile ziyaretin anısına, Piri 
Reis’in Dünya Haritası’nın 500. Yılı temalı Şube plaketi takdim edildi.

Antalya Milletvekili TBMM’deki Makamında Ziyaret Edildi
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü’ne Makamında Ziyaret

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Antalya Şube Başkanı Ramazan Eciş ve 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, 
25 Mart 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe’yi 
makamında ziyaret etti.

Ziyarette Oda başkanı Eciş, Şube etkinlik ve 
sorumluluk alanı, meslektaşlarının profili ve 
yönetimin faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı. 
Üniversitelerin kentler için çok önemli 
olduğu, gelişme ve ilerlemenin olmazsa 
olmazlarından olduğu ifade edildi.

Rektör Kurtcephe de ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek Üniversitenin 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Organ Nakli 
konusunda yapılan çalışmaların artık ülke 
sınırlarını aştığı, uluslararası işbirliği ve 
dünyada pek çok ülkeye buradan eğitimler 
ve bilgi aktarılmakta olduğu ifade edildi.

Yurtdışında bulunan yetişmiş pek çok 
akademisyeni Üniversiteye ve ülkemize 
kazandırdıklarını, burada onlara her türlü 
imkanı sunduklarını ve ülkemizde bilim 
ve teknolojinin hedeflenen noktalara 
ulaşmasına katkı sağladıkları anlattılar.

Şube başkanı Eciş, AÜ’de Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu’nda Harita ve 
Kadastro programında eğitim verilmekte 
olduğunu ifade etti. Antalya kentinde 
İnşaat sektörünün lokomotif sektörlerden 
olduğu, altyapı ve üstyapı alanlarında Harita 
Mühendisine ihtiyaç bulunduğu ve ihtiyacın 
henüz doyum noktasına ulaşmadığından 
hareketle; Mühendislik Fakültesi bünyesinde 
Harita Mühendisliği bölümü açılmasını 
arzu ettiklerini ifade etti. Bu amaçla dosya 
hazırlayarak önümüzdeki günlerde bu 
taleplerini resmiyete dökeceklerini belirtti.

UNESCO tarafından içinde bulunduğumuz 
sene Dünyada Piri Reis Yılı ilan edilmiş 
bulunmaktadır. Bu kapsamda HKMO Antalya 
Şubesi olarak proje paydaşlarımızla birlikte 
Mart ayı sonuna kadar Kepez Erdem Bayazıt 
Kültür Merkezi Fuayesi’nde açık kalacak olan 
ve 38 parçadan oluşan Piri Reis Haritaları 
sergisi düzenlendi. Bu sergiyi yıl içerisinde 
Üniversite kampüsü içerisinde öğrencilerimizle 
de buluşturmak arzusundayız.

Rektör Kurtcephe, Eğitim Öğretim dönemi 
sonunda düzenlenen Bahar Şenliği’nin ana 
temalarından birinin Piri Reis yılı olarak 
tesbit edildiğini ve bu kapsamda “Piri Reis 
Haritaları ve Antalya” sergisinin Üniversite 
Kampüsünde öğrencilerle buluşturulmasının 
çok yerinde olduğunu ve bundan 
memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

AÜ’nün bugün 46000 öğrenciye ulaştığı, 
ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında 
hak ettiği yeri almakta olduğu ve bu 
durumun kendileri için gurur kaynağı olduğu 
Rektör Kurtcephe tarafından vurgulandı.

Piri Reis’in 1513 tarihinde hazırladığı 
Dünya Haritasının beş yüzüncü yılı anısına 
yaptırılan Plaket’in Şube başkanı tarafından 
Rektör İsrafil Kurtcephe’ye takdimi ile ziyaret 
son buldu.

Rektörlük ziyaretinden sonra Meslek Yüksek 
Okulu Harita Bölümünde Öğretim Görevlisi 
olarak görev yapan meslektaşlarımız 
ziyaret edilerek karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu. Meslektaşlarımıza ve öğrencilere 
yönelik Üniversite bünyesinde GPS 
Teknolojileri ve CORS uygulamaları hakkında 
eğitim faaliyeti yapılması kararlaştırıldı.

Kepez Belediye Başkanı’na Makamında Ziyaret 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya 
Şube Başkanı Ramazan Eciş ve yönetim 
kurulu üyeleri, Kepez Belediye Başkanı 
Hakan Tütüncü’yü 27 Şubat 2013 tarihinde 
ziyaret etti. Kepez Belediyesinde çalışan 
meslektaşlarımızın da katıldığı ziyarette; 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü çerçevesine 
düzenlenen etkinlikler kapsamında 
“Antalya’nın İlk İmar ve Parselasyon Planları 
Sergisi” açtıklarını belirten Şube Başkanı 
Eciş, “Sergimizin açılışına katılarak bizleri 
onurlandıran ve Erdem Bayazıt Kültür 
Merkezini sergi için tahsis eden Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye tüm 
üye arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” 
dedi. Ayrıca 11 Mart 2013 tarihinde yine aynı 
mekanda Kepez Belediyesi, Antalya Tanıtım 

Vakfı ile Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak “Piri Reis Haritaları” Sergisini 
açacaklarını ifade ederek Kepez Belediyesiyle 
birlikte birçok çalışmaya imza atacaklarını 
söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü ise, böyle anlamlı sergilere ev 
sahipliği yapmanın hazzını yaşadıklarını ifade 
ettiği konuşmasında, “Harita ve Kadastro 
Mühendisleriyle biz belediyeciler çok yakın 
çalışırız ve onlar aslında bizim en önemli 
mesai arkadaşlarımızdır. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Antalya Şubemize 
başarılarının artarak devamını diliyorum.” dedi 

21 Kasım 2012 tarihinde Şubemiz tarafından 
düzenlenen “CBS Günleri Etkinliği ve 
Antalya’nın İlk İmar ve Parselasyon “Planları 
Sergisi”ne ev sahipliği yapması ve Erdem 

Bayazıt Kültür Merkezini sergi süresince 
Şubemize tahsis eden Belediye Başkanı Sayın 
Tütüncü’ye Şube Başkanımız Ramazan Eciş 
tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Kepez Belediyesine yapılan bu ziyaret 
kapsamında Başkan Yardımcısı 
meslektaşımız Ömer Ali Acar ve Emlak ve 
İstimlak Şube Müdürü İsmail Serinkaya da 
makamlarında ziyaret edildi.
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Sloganı “Sözümüz Var” olan, Kurultayımızın açılışında 
sırasıyla, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin 
Cömert, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Haluk Konak, HKMO 
Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi Ali Fahri Özten, Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Murat Karayalçın, Tarım Reformu Genel 
Müdürü Dr. Gürsel Küsek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
Davut Güney, milletvekilleri Mehmet Geldi ve İlyas Şeker, 
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Balta 
gündeme dair konuşmalar yaparak Kurultayımızın başarılı 
geçmesi dileklerini paylaştılar.

Yoğun bir katılımın olduğu açılış oturumu sonrasında 
otuz bir firmanın ve kurum-kuruluş ve üniversite 
stantlarının yer aldığı “Ölçme Teknolojileri ve Yazılım 

Fuarı” ile Kurultay fotoğraf yarışması, Piri Reis Haritaları, fotoğrafçılık kursu çalışmalarının ve poster sunumlarının yer aldığı sergi alanının 
açılışı yapıldı.

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na Şube Yönetim Kurulu Üyeleri olarak katılım sağlanarak; Kurultay kapsamında Antalya Şubesi 
olarak “Piri Reis Haritaları ve Antalya” sergisi açıldı. Kurultay boyunca açık kalan sergiye akademisyenler, meslektaşlarımız ve öğrenciler büyük 
ilgi gösterdi. 

Kurultayın ikinci günü olan 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü Angora (B) Salonunda 500. yılında Piri Reis Paneli yapıldı. Prof. Dr. Çetin Cömert 
başkanlığındaki Panelde; Prof. Dr. Doğan Uçar, Prof. Dr. İdris Bostan, Doç. Dr. Bülent Arı, Doç. Dr. İbrahim Yılmaz ve Emekli Mühendis Albay 
Memduh Ülgen Piri Reis’in hayatı, denizciliği ve haritacılığı ile ilgili sunumlarını yaptılar. Meslektaşlarımız olan Prof. Dr. Doğan Uçar ve Doç. 
Dr. İbrahim Yılmaz Piri Reisin çizdiği 1513 tarihli Dünya Haritası’nın doğruluğu ile ilgili sunumları oldukça beğeni topladı. Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İbrahim Yılmaz’ın sunumunda belirttiği bir tespit olan “Haritacılık Ermişlerin İşidir” cümlesi panel 
yöneticisi Prof. Dr. Çetin Cömert tarafından beğenilerek, yaptığımız mesleğin önemini belirten veciz bir söz ve Kurultayın sloganı olan 
“Sözümüz Var” kapsamında söylenebilecek en güzel söz olduğunu ifade etti. 

Kurultay kapsamında gerçekleştirilen Fotoğraf Yarışmasına Antalya’dan katılan Meslektaşımız İbrahim Atçakarların 3 adet fotoğrafı da 
yarışma kapsamında sergilendi. Kurultayın üçüncü gününde “Kentleşmede mevcut Mülkiyet Haklarının Korunması ve Yeni Mülkiyet Haklarının 
Kurulması” konulu Panelde ise Burdur İl Temsilcimiz Serkan Öğütlü “Yapı Aplikasyon Projesi İşlem Adımları ve Vaziyet Planı-Bağımsız Bölüm 
Planları” konusunda başarılı bir sunum gerçekleştirdi.

Kurultay da yapılan “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”, 
“500. yılında Piri Reis”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Arazi 
Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro” ile 
“Kentleşmede Mevcut Mülkiyet Haklarının Korunması ve 
Yeni Mülkiyet Haklarının Kurulması” başlıklı paneller büyük 
ilgi çekti. Kurultay 15 teknik oturum, 5 panel, 1 forum ve 1 
özel oturum ile tamamlanarak oldukça faydalı ve verimli bir 
Kurultay gerçekleştirildi.

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın 
gerçekleştirilmesinde başta HKMO Yönetim Kurulu olmak 
üzere emeği geçen herkese Antalya Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri olarak teşekkürlerimizi sunarız.

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na Katılım Sağlanarak “Piri Reis 
Haritaları Sergisi” Standı Açıldı
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16. Uluslararası Akdeniz Gençlik Şenliği’nde Piri Reis Haritaları

2013 yılı tüm dünyada UNESCO tarafından 
(1513) 500 yılı ilan edilen Piri Reis haritaları, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) tarafından 16. Uluslararası Akdeniz 
Gençlik Şenliği kapsamında Akdeniz 
Üniversitesi’nde sergilenmeye başladı. 
HKMO Antalya Şube Başkanı Ramazan 
Eciş, “Piri Reis’in denizcilikteki tecrübesi ve 
bilgisi tartışılmaz derecede engindir. O tüm 

bu yeteneklerinin arasına, edebi ve felsefi 
bilgilerini de katmıştır. Kendinden sonra 
gelecek olan denizcilere de kendisi gibi engin 
bilgilerle donanmaları gerektiğini güzel 
bir dille öğütlemiştir. Asıllarından kopya 
edilmiş Kitab-ı Bahriye nüshaları İstanbul, 
Berlin, Dresden, Bolonya, Paris, Viyana ve 
Londra’daki özel ve devlet kütüphanelerinde 
bulunmaktadır” dedi.

Piri Reis’i (Muhiddin Piri Bey) ve eserlerini 
gençlerle buluşturduklarını belirten Başkan 
Eciş, “Bir deniz kenti olan Antalya’da deniz 
faktörünün işlenmesi, benimsenmesi ve yeni 
nesillere sevdirilmesi en büyük dileğimizdir. 
Piri Reis ömrünün büyük kısmını denizlerde 
geçirmiş, Akdeniz, Karadeniz ve Atlas 
Okyanusu’nu dolaşmıştır. Buralardaki 
seyahatlerinde tuttuğu notları, gözlemleri 
ve derlediği belge bilgiler neticesinde 
bir Denizcilik kılavuzu olan ünlü Kitab-ı 
Bahriyesi’ni hazırlamıştır” şeklinde konuştu.

Serginin açılışına; AÜ Rektör Yardımcısı  
Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin, Genel Sekreter 
Yrd. Güler Çiğdem, HKMO Antalya Şube 
Başkanı Ramazan Eciş, AÜ Öğrenci Konseyi 
Başkanı, TMMOB Meslek Odaları Eşgüdüm 
Kurulu Bşk. Abit Küçükarslan, İnşaat 
Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Cem Oğuz, 
AÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri, 
Harita Mühendisleri, misafirler ve öğrenciler 
hazır bulundu. 

Sergi 13-22 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
Üniversite kampüsü Olbia Çarşısı içerisindeki 
Olbia Sanat Galerisi’nde gezilebilir.

Tapu ve Kadastro Teşkilatının 166. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları Kapsamında 
“Piri Reis Haritaları Sergisi”
Piri Reis Haritaları Sergisi Tapu ve Kadastro 
Teşkilatının 166. kuruluş yıldönümü 
kutlamaları kapsamında Antalya Tapu 
ve Kadastro 6. Bölge Müdürlüğünde 
sergilenmeye başladı. Tapu ve Kadastro 
teşkilatının 166. kuruluş yıl dönümü 
dolayısıyla Bölge Müdürü Mürsel Necmi 
Akkoca Kurum ve Kurumunun çalışmaları 
hakkında bilgi vererek, Kurum çalışanlarına 
özverili çalışmalarından dolayı teşekkür 
ettikten sonra teşkilatın 166. kuruluş 
yıl dönümünde Ünlü Türk Denizcisi ve 
Haritacısı Piri Reis’in Haritalarının Bölge 
Müdürlüğü Binasında sergilenmesine imkan 
verdikleri için HKMO Antalya Şube Başkanı 
Ramazan Eciş’e ve Yönetim Kuruluna 
teşekkürlerini ifade etti. Şube Başkanı 
Ramazan Eciş yaptığı kısa konuşmada Piri 
Reis Haritalarının 2013 yılının sonuna kadar 
sergilenmeye devam edileceğini söyledi. 
Ünlü Türk Denizcisi ve Haritacısı Piri Reis’in 

ve eserlerinin insanımıza ve yeni nesillere 
tanıtılması görevini yerine getireceklerini 
ifade ettikten sonra Tapu ve Kadastro 
Teşkilatının 166. Yılını tebrik ederek Kurum 
Çalışanlarına başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Serginin 
açılış kurdelası Bölge Müdürü Mürsel Necmi 
Akkoca, HKMO Antalya Şube Başkanı 
Ramazan Eciş ve Birim Müdürleri tarafından 

kesilerek Sergi gezildi. Serginin açılışında 
meslektaşlarımız, Kurum çalışanları ve 
vatandaşlarımız hazır bulundu. Daha sonra 
Bölge Müdürümüz Mürsel Necmi Akkoca’nın 
makamında bir araya gelinerek mesleğimiz, 
ülke ve kentimizin gündemindeki konular 
üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Şube 
Başkanımız Ramazan Eçiş, günün hatırasına 
Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca’ya 
plaket takdim ederek başarılar diledi.
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28 Mart 2013 Serbest Çalışanlar Toplantısı Yapıldı

28 Mart 2013 Perşembe günü  HKMO Bursa 
Şube toplantı salonumuzda,   25.03.2013 
tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Müdür Yardımcısı Cemalleddin Başaran’la 
yapılan görüşme sonucunda, Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun ve Yönetmelik ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğünün 06/01/2012 tarih ve 406 sayılı 
görüşü ile bir taşınmazın Yapı Aplikasyon 
Projesini hazırlayan ve uygulayan Harita ve 
Kadastro Mühendisinin, aynı parselin Fenni 
Mesulü olamayacağı görüşü ile bu görüş ve 
diğer eksikliklerden ötürü ilimizde kapatılan 
Yapı Denetim Firmaları ve bunun mesleğimize 
etkileri konusunda Şube Başkanı Ufuk Ay, Şube 
İkinci Başkanı Ali Faruk Çolak, Şube Sekreteri 
Kubilay Öksüz, Şube Saymanı Ahmet Ergin 
Muşlu, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
Serbest Çalışan Üyelerimizin katılımı ile Serbest 
Çalışanlar Toplantısı yapılmıştır.

Açılış konuşmasında Şube Başkanımız Ufuk 
Ay, İlimizde bazı yapı denetim firmalarının 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan 
denetimler sonucunda kapatılması, yapı 
denetim firmalarının serbest çalışan 
üyelerimize HUS’u farklı bir harita ve kadastro 
mühendisi olmasına rağmen ruhsatların fenni 
mesuliyet kısımlarına imza attırma teklifleri 
getirmesi üzerine 25.03.2013 tarihinde Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 
Cemalleddin Başaran’a yapılan ziyaret hakkında 
bilgilendirmede bulunmuştur. 

Şube Sekreterimiz Kubilay Öksüz yaptığı 
bilgilendirme konuşmasında “Geçmiş 
Yönetimlerinde değerli katkıları ile Şubemizde 
geçmişten bu yana Harita Uygulama 
Sorumluluğu (HUS) projesinin uygulanmaktadır. 
Bildiğiniz gibi bizler Bursa’da HUS’u Yapı 
Aplikasyon Projesi, projenin uygulanması ve 
uyguladığımız projenin fenni mesuliyetinin 
üstlenilmesi olarak tarif ediyor ve Bursa’da 
bu şekilde uyguluyoruz. Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünden örneğini aldığımız Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğünün 06/01/2012 tarih ve 406 sayılı 
görüşünü Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirdiğimizde 
Yapı Aplikasyon Projesi ve zemin uygulamasının 
mal sahibi veya vekili ile sözleşme düzenleyen 

Serbest Harita ve Kadastro Mühendisince 
yapılması, bu işin Fenni Mesuliyetinin 
de Yapı Denetim adına yapı denetim ile 
sözleşme düzenleyen Serbest Harita ve 
Kadastro mühendisince üstlenilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. Bu anlamda ilerde işleyişte 
bir sıkıntı olmaması adına iş akış şemalarının 
düzenlenmesi ve Oda tüzemizde de gerekli 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.” 
demiştir.

Serbest çalışan üyelerimizin de görüş ve 
önerileri neticesinde, Yapı Aplikasyon Projesi 
ve zemin uygulamasının mal sahibi veya 
vekili ile sözleşme düzenleyen Serbest Harita 
ve Kadastro Mühendisince yapılması, bu 
işin Fenni Mesuliyetinin de Yapı Denetim 
adına yapı denetim ile sözleşme düzenleyen 
Serbest harita ve kadastro mühendisince 
üstlenilmesi gerektiği konusunda mutabakat 
oluşmuş, iş akış şemalarının oluşturulması, 
müellif-uygulamacı ile fenni mesul arasında 
görev ve sorumlulukların belirlenmesi için 
Şube II. Başkanı A. Faruk Çolak, Şube Sekreteri 
Kubilay Öksüz, Üyelerimiz Paşabey Arslan, 
Necmettin Kırtaş, Yılmaz Gürbüz ve Oğuz 
Yeşilova ’dan müteşekkil bir çalışma komisyonu 
oluşturulmasına karar verilerek toplantı 
sonlandırılmıştır. 

Tapu Kadastro IV. Bölge Müdürü Odamızdaydı
Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürü 
Ahmet Şahan, Bölge Müdür Yardımcısı 
Serhat Battal ve Şube Müdürü Gonca Piri 13 
Mart 2013 tarihinde Bursa Şubesi 11. Dönem 
Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

Bursa Akademik Odalar Birliğindeki Şube 
merkezimizde gerçekleşen ziyarette, Bölge 
Müdürü Ahmet Şahan, gezmiş olduğu BAOB 
yerleşkesinin Bursa ve Bursalılar açısından 
bir kazanım olduğunu, Bölge Müdürlüğü 
olarak hizmete giren Tapu ve Kadastro 
Hizmet Binası gibi bu tip modern binaların 
hizmet kalitesinde artış yaratacağını ifade 
etmiştir. Konuşmasının devamında da yeni 
hizmete giren Tapu ve Kadastro hizmet binası 
hakkında bilgilendirmede bulunmuştur. 

Şube Başkanımız Ufuk Ay, Serbest Harita ve 
Kadastro Mühendisleri ile Lisanslı Harita ve 
Kadastro Mühendislerinin Tapu ve Kadastro 
Müdürlüklerinden bilgi ve evrak alımı 

sırasında yaşadıkları birtakım sıkıntılardan 
bahsetmiş, bu sıkıntıları giderebilmesi için 
neler yapılabileceği konusunda fikirlerini dile 
getirmiştir.

Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürü 
Ahmet Şahan bu konuda gerekli notlarını 
aldığını ve bahsedilen sorunların çözümü 
yönünde gerekli adımların mevzuat 
çerçevesinde atılacağını ifade etmiştir.

Şube Başkanımız Ufuk Ay, Serbest Harita ve 
Kadastro Bürolarında çalışan harita teknikeri/
teknisyenlerine yönelik olarak Şubemiz 
bünyesinde bir eğitim programı yapılmasının 
planlandığını, bu eğitim programına Tapu 
ve Kadastro Müdürlüklerinden Tapu ve 
Kadastro hizmetlerine yönelik eğitim verecek 
eğitimcilerin katılmasının önemli olduğunu 
ifade ederek, Tapu ve Kadastro Bursa IV. 
Bölge Müdürü Ahmet Şahan’dan bu eğitime 
eğitmen görevlendirilmesi yönünde talepte 

bulunmuştur. Bölge Müdürü Ahmet Şahan 
ise konu ile ilgili gerekeni yapacaklarını 
belirtmiştir. 

Ayrıca Torba Yasa kapsamında Yapı Denetim, 
TMMOB Kanunu, Kıyı Kanunu ve diğer 
kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler 
ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun 
konuları hakkında gene değerlendirmede 
bulunulmuştur.

Harita Bülteni • Haziran 2013 

www.hkmo.org.tr  57 

ŞUBELERİMİZDEN HABERLER  bursa

www.hkmo.org.tr  57 



Marmaray Teknik Gezisi Yapıldı

9 Nisan 2013 tarihinde Serbest 
Çalışanlar Toplantısı Yapıldı
9 Nisan 2013Salı günü  HKMO Bursa Şube toplantı salonumuzda,   
28.03.2013 günü yapılan Serbest Çalışanlar Toplantısında kurulan 
çalışma komisyonunca oluşturulan “Yapı Aplikasyon Proje Müellifliği, 
Uygulaması ve Fenni Mesuliyetin Üstlenilmesi” iş akış şeması ile “Yapı 
Aplikasyon Projesi ve Fenni Mesuliyet Uygulama Esasları” taslağı 
hakkında görüşülmek üzere, Şube Başkanı Ufuk Ay, Şube İkinci Başkanı 
Ali Faruk Çolak, Şube Sekreteri Kubilay Öksüz, Şube Saymanı Ahmet Ergin 
Muşlu, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve serbest çalışan üyelerimizin 
katılımı ile Serbest Çalışanlar Toplantısı yapılmıştır.

22 Mart 2013 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulumuz ve Üyelerimizle birlikte Marmaray 
Teknik Gezisi yapılmıştır.

Teknik gezi kapsamında 22 Mart 2013 
tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde yüklenicilerce yürütülen 
“Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş İnşaatı” 
şantiyesinin bulunduğu Üsküdar şantiyesine 
gidildi. Şantiye sahasında görevlilerce Marmaray 
proje bilgilendirmesinin yapılmasına müteakip 
Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş İnşaatı gezildi.

Dünyadaki en önemli projelerden biri olan 
Marmaray Projesi ile İstanbul’un kentsel 
yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, 
kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ve kentsel 
ulaşım imkanları sunabilmesi, kentin doğal 
tarihi özelliklerinin korunabilmesi, toplu 
ulaşımın cazibesinin artırılması hedeflenmekte 
olup, projenin tamamı raylı sistemlerden 
oluşmaktadır. İstanbul Boğazı’nın her iki 

yakasındaki demiryolu hatları, İstanbul 
Boğazı’nın altından geçecek olan bir 
demiryolu tünel bağlantısı ile birbirine 
bağlanacaktır. Hat Kazlıçeşme’de yeraltına 
girecek; yeni yeraltı istasyonları olan Yenikapı 
ve Sirkeci boyunca ilerleyecek, İstanbul 
Boğazı’nın altından geçecek, ve diğer bir yeni 
yer altı istasyonu olan Üsküdar’a bağlanacak 
ve Söğütlüçeşme’de tekrar yüzeye çıkacaktır.

Proje, şu anda dünyadaki en büyük ulaşım 
altyapı projelerinden birisidir. İyileştirilmiş ve 
yeni demiryolu sisteminin tamamı, yaklaşık 
76 km uzunluğunda olacaktır. Ana yapılar ve 
sistemler, batırma tüp tünel, delme tüneller, 
aç-kapa tüneller, hemzemin yapılar, 3 yeni 
yeraltı istasyonu, 36 yenilenmiş ve iyileştirilmiş 
yerüstü istasyonu, işletim kontrol merkezi, 
sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yerüstüne inşa 
edilecek olan yeni bir üçüncü hat dahil olmak 
üzere, mevcut hatların iyileştirilmesi, tamamen 
yeni elektrikli ve mekanik sistemler ve temin 

edilecek olan modern demiryolu araçlarını 
kapsayacak olan 4 bölümden oluşacaktır. 
Marmaray projesinin “Demiryolu Boğaz Tüp 
Geçiş İnşaatı” kısmına Üsküdar Şantiyesinden 
girilip 900 metre denize doğru tünel ziyaret 
edilmiş, tünel inşa yöntemleri, tünel ile ilgili 
alınmış güvenlik önlemleri ve diğer teknik 
bilgiler edinilerek teknik gezi sonlandırılmıştır. 
Teknik gezimizin bitmesine müteakip 
üyelerimizle birlikte Dolmabahçe Sarayı, Galata 
Köprüsü, PANAROMA 1453 Müzesi, Ayasofya 
Müzesi, Yere Batan Sarnıcı ve Sultan Ahmet 
Camii gezilmiştir. 

İKK Futbol Turnuvası Sona Erdi

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Halı Saha 
Futbol Turnuvası Şükrü Şenkaya Spor Tesisleri’nde 
6 Nisan 2013 günü Şube başkanlarının yanı sıra çok 
sayıda TMMOB üyesinin de hazır bulunduğu açılış 
töreni ile başlamıştır. Turnuvada 8’er takımdan 
oluşan A ve B Gruplarında 16 takım tek maçlı lig 
usulü maç yapmış olup, Şubemiz futbol takımı 
A grubunda İnşaat Çelik, Mimarlık Çevre, Makine 
Dinamo, Elektrik Güneş, İKK Karması ve Kimya M.O. 
takımları ile mücadele ederek, gurubu 15 puanla 3. 
sırada tamamlayarak B gurubunun 2.si olan Elektrik 
Rüzgarla oynadığımız çeyrek Final maçında elenerek 
turnuvayı bitirdik. Turnuvada Odamızı temsil eden 
Kubilay Öksüz, Arslan Hazım Battır, Ömer Zozik, 
Cemal Çirkin, Mehmet Şişman, Taner Bilgi, M. Fatih 
Kararağaç, Uğur Gökhan, Serhat Kalkan, Abdülkerim 
Çebi, Mevlüt Hacıalioğlu, M. Kürşat Gürsoy, Tolga 
Gümüştekin, Burak Muhammet Kaplan, Mustafa 
Candan, Ata Önder Keleş’e teşekkür ederiz.

Açılış konuşmasında Şube Başkanımız Ufuk Ay; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan 
değişiklikler ile Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan denetimler sonucu Yapı 
Denetim firmalarının bir kısmının kapatılması süreci ile HUS sürecinde gelinen nokta hakkında 
bilgilendirmede bulunmuştur. Şube Sekreterimiz Kubilay Öksüz 28.03.2013 günü yapılan Serbest 
Çalışanlar Toplantısında kurulan çalışma komisyonunca oluşturulan “Yapı Aplikasyon Proje 
Müellifliği, Uygulaması ve Fenni Mesuliyetin Üstlenilmesi” iş akış şeması ile “Yapı Aplikasyon 
Projesi ve Fenni Mesuliyet Uygulama Esasları” taslağı hakkında ekteki sunumu yaparak, 
özetle Yapı Aplikasyon Projesi ve zemin uygulamasının Mal sahibi veya vekili ile sözleşme 
düzenleyen serbest harita ve kadastro mühendisince yapılması, bu işin Fenni Mesuliyetinin 
de Yapı Denetim adına Yapı denetim ile sözleşme düzenleyen serbest harita ve kadastro 
mühendisince üstlenilmesi gerekliliğini, yapılan çalışmaların neticelenmesi için öncelikle Genel 
Merkezimiz tarafından da değerlendirilerek Oda mevzuatımızda gerekli değişikliklerin yapılması 
zorunluluğu konusu ile Yapı Aplikasyon Projesi sürecindeki ilgili kurumların konu hakkında 
bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekmiştir. Yapılan sunum sonrasında toplantıya yoğun 
katılım sağlayan Serbest çalışan üyelerimizin Yapı Aplikasyon Projesi, Uygulaması ve Fenni 
Mesuliyetinin Üstlenilmesi konusundaki görüş ve önerileri dinlenilmiştir.
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14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na Katıldık

Odamızca 1987 yılından beri düzenlenen 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayının 
14’üncüsü 14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
Ankara’da, ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirildi.Şubemiz adına, Türkiye Harita 

Bilimsel ve Teknik Kurultayına Şube Yönetim 
Kurulumuzdan Şube Başkanımız Ufuk Ay, 
Şube yazmanımız Kubilay Öksüz, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Atilla Yurttaş, Serkan Bulut 
ve Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Serdar 
Burak Uslu katılmıştır. Yoğun bir katılımın 
olduğu açılış oturumu sonrasında kurum, 
kuruluş ve üniversite stantlarının yer aldığı 
“Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı”, Kurultay 
Fotoğraf Yarışmasına katılan eserlerinin 
sergilendiği stant, Piri Reis haritaları ile 
fotoğrafçılık kursu çalışmalarının ve poster 
sunumlarının yer aldığı sergi açılışı yapılmıştır.

Kurultayın açılış töreni sonrasında Türkiye’nin 

Demokratikleşme Süreci, Kentsel Dönüşüm 
Uygulamaları, Öğrenci Örgütlülüğü ve 
Demokrasi, Jeodezi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 
Uzaktan Algılama ve Fotogrametri, 500. 
Yılında Piri Reis, Taşınmaz Değerleme, 
Kentsel ve Kırsal Alan Düzenlemesi, Arazi 
Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve 
Kadastro, Mühendislik Ölçmeleri, Türkiye 
Kadastrosu, Kartoğrafya, Kentleşmede 
Mevcut Mülkiyet Haklarının Korunması, Yeni 
Mülkiyet Haklarının Kurulması, En İyi Bildiri 
ile Kapanış Oturumu konu başlıklı Panel, 
Oturum ve Forumlar yapılarak mesleğimizle 
ilgili pek çok konu tartışılmıştır.

25.03.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Cemalleddin 
Başaran makamında Şube Başkanımız Ufuk 
Ay, Şube yazmanımız Kubilay Öksüz, Şube 
Yönetim Kurulu yedek üyelerimiz Burak 
Muhammet Kaplan ve Serdar Burak Uslu 
tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaretimizde, 
Şube Başkanımız Ufuk Ay, “Son dönemde 
Yapı Denetim firmalarının, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğünce yapılan denetimler sonucu 
aldığı kapatma cezaları ile Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğünce Yapı Aplikasyon Projesini 
hazırlayan Harita ve Kadastro Mühendisi ile 
Yapı Denetimi firması adına Fenni Mesuliyeti 
üstlenen Harita ve Kadastro Mühendisinin 
farklı olması gerektiğine dair dile getirdiği 
görüşleri hakkında bilgi edinmek ve bu 
konuda Şube görüşlerimizi iletmek adına 
sizleri ziyaret etmek istedik.” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Müdür 
Yardımcısı Cemalleddin Başaran 
ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, “Yapı Denetim firmalarına 
yapmış olduğumuz denetimler, Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve Yönetmeliği 
çerçevesinde yapılan rutin denetimler 
olup, Kanun ve Yönetmelik’te ara ceza 
bulunmaması nedeniyle bulunan eksiklik 
ve hatalardan ötürü kapatma cezaları 
uygulamak zorunda kaldık. Bulduğumuz 
eksikliklerden biri de harita ve kadastro 
mühendislerini ilgilendiriyor. Bildiğiniz üzere, 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre 
ruhsat alınabilmesi için hazırlanması gereken 
projelerden biri Yapı Aplikasyon projesi 
olup bu projenin bir de Fenni Mesulünün 
olması gerekmektedir. Ayrıca Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun ve Yönetmeliğine göre Yapı 
Denetim firmaları bünyelerinde olmayan 
projelerin denetimlerini dışardan hizmet 
almak suretiyle gerçekleştirmelidir Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız, Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğünün 06/01/2012 tarih ve 
406 sayılı görüşü ile bir taşınmazın Yapı 
Aplikasyon Projesini hazırlayan ve uygulayan 
Harita ve Kadastro Mühendisinin, aynı 
parselin Fenni Mesulü olması mümkün 
görülmemiştir. Bursa’da yapmış oldukları 

Yapı Denetimi firmalarının denetimlerinde 
genel olarak ruhsatlarda Müelliflik ile 
Fenni Mesuliyetin aynı Harita ve Kadastro 
Mühendisi tarafından üstlenildiğini gördük. 
Bu durumun düzeltilmesi ile ilgili Yapı 
Denetim firmalarına gerekli uyarıları yaptık.” 
dedi. Şube Başkanımız Ufuk Ay, “Bizlere süreç 
açısından bilgilendirmede bulunduğunuz için 
teşekkür ederiz. Şubemiz geçmişten bu yana 
Yapı Aplikasyon Projesi artı Fenni Mesuliyet 
olarak tanımladığımız Harita Uygulama 
Sorumluluğunu uygulayagelmektedir. Yapı 
Aplikasyon Projesinin yapılan değişiklikle Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne girmesinden 
ve yasal zorunluluk haline gelmesinden de 
memnuniyet duyduk. Bahsettiğiniz Bakanlık 
görüşü, İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği, Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
ve Yapı Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde 
değerlendireceğiz.” demiştir.

Ziyaretimiz Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
değişikliği ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinden 
sonra sona ermiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısına Ziyaret

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri Şubemizi Ziyaret Etti
1 Nisan 2013 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliğindeki Şube merkezimizde gerçekleşen ziyarette, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri Komisyonunca alınan ve 28.03.2013 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
web sayfasında duyurulan LİHKAB’ların faaliyetlerinin 29.03.2013 tarihi mesai bitimi itibariyle durdurulması kararı hakkında düşüncelerini dile getirerek 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesinden bu süreçte destek talep etmişlerdir. Şube 
Başkanımız Ufuk Ay yaptığı konuşmasında; kendisinin de bir LİHKAB sahibi olduğunu ve yaşanan süreçte bahsedilen sıkıntıları yaşadığını, dile getirilen 
serzenişlere katıldığını, bu sorunun bir an önce Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının katkıları ile 
çözülmesi gerektiği, LİHKAB sahipleri ve yanlarında çalışan teknik ve büro elemanlarının mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Şube 
II. Başkanı Faruk Çolak, Şube yazmanı Kubilay Öksüz yaptıkları konuşmalarında özetle; Bakanlık ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün süreç ile 
ilgili bir an önce çözüm planı ve takvimini açıklaması gerektiğini, açıklanacak bu takvime göre mağdur olan meslektaşlarımızın hukuki çözüm yollarını 
arayabileceklerini, bu anlamda HKMO Genel Merkezinin de sürece müdahil olarak Odamız üyeleri adına en doğru çözümün ivedi olarak bulunması için 
çaba göstermesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
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1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma 
Günü
İstanbul’da bir mayıs büyük bir katılımla gerçekleşti. Aralarında 
DİSK, KESK, TTB, TMMOB gibi meslek Odaları ve sendikalar ile 
bazı siyasi partilerin de bulunduğu kortejler, İstanbul’un çeşitli 
yerlerinden Taksim’e yürümek için hareket ettiler. 

Ancak ne var ki, 1 Mayıs 2013 kutlamaları bir bayram olarak şenlik 
halinde kutlanamadı.

Yaşanabilir Bir Kent ve Demokrasi Şenliği 
5 Mayıs 2013 Pazar günü Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından “Yaşanabilir Bir 
Kent ve Demokrasi Şenliği” adlı etkinlik yapıldı. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 
Zeki Arslan, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin’in konuşma yaptığı 
şenliğe İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Serbest 
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Çevre Komisyonu da destek verdi. 

Marsis, Bandista, Keops, Domane Dersim, Simurg, Grup Anadolu, Serdar Kemal, Sol Majör, Balat Roman Çocuk Müzik Grubu, PSAKD 
Kadıköy Şube Semah Ekibi, Sis Halk Dansları Grubu’nun Selamiçeşme Özgürlük Parkı Açık hava Tiyatrosu’nda sahne aldığı şenliğe 
yüzlerce kişi katıldı. Konser salonunun dışında ayrıca TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu birleşeni Odalar stantlar açarak Odalarının ve 
etkinliklerinin tanıtımını yaptı. 

Festival havasında geçen şenlikte Fahrettin Erdoğan’ın Türkiye Emek Hareketi Afiş Sergisi, Karikatürist Hasan Seçkin karikatürlerini ve 
Homur Mizah Grubu ve Karikatüristleri ise güvencesizlikle ilgili “güvencesizsiniz” adlı karikatür sergilerini katılımcılarla buluşturdular.
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Ücretli Çalışan Mühendislerin Sorunları 
ve Hakları Panel-Forum Etkinliği 2 Mart 
2013 Cumartesi 14.00’da Şubemizde 
gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Şube 
II. Başkanımız Tomris Gür Kara’nın yaptığı 
etkinliğe konuşmacı olarak Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Müftüoğlu, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Üyesi 
Kimya Mühendisi Erkan Arslan ve Sosyal-İş 
Sendikası Uzmanı Onur Bakır katıldı. 

Sayın Kara; ülkemizde bugün birçok 
üniversite açıldığını ve her sene bu 
üniversitelerden binlerce kişinin mühendis, 
mimar ve şehir plancısı olarak mezun 
olduğunu ve bunun piyasa için ucuz iş 
gücü anlamına geldiğini vurgularken, 
ücretli çalışan mühendislerin en büyük 
sorunlarından birisinin sigortalarının 
gerçek ücretleri üzerinden yatırılmaması 
olduğunu belirtti. TMMOB ile SGK arasında 
imzalanan asgari ücret protokolünün bu 
konuda önemli bir adım olduğunu fakat 
uygulamaya geçirmek konusunda ortak 
bir çaba gerektiğini, kadın mühendislerin 
cinsiyetlerinden dolayı yaşadıkları emek 
sömürüsü, iş güvencesizliği v.b. birçok sorun 
karşısında bu gün değerli konuklarımızla bir 
araya geldiğimizi belirterek Panelistlerimizin 
sunumlarından sonra soru ve cevapların yer 
alacağı forum bölümünün de tartışmanın 
önünü açacağı ve çözüm önerileri 
konusunda faydalı olacağı düşüncesindeyiz, 

diyerek sözü Yrd. Doç. Dr. Özgür 
Müftüoğlu’na verdi. 

Sayın Müftüoğlu, üretim süreçlerinin 
tarihsel gelişimi ve mühendislerin bu 
süreçlerdeki sınıfsal konumlarını ele alan 
bir sunum gerçekleştirdi. Müftüoğlu 
sunumunda tarihsel gelişimine göre bugün 
mühendislerin, sermaye sınıfının içinde ya 
da yakınında olan mühendisler, araştırma 
geliştirme çalışmalarında bulunan sermaye 
ve işçi sınıfının arasında olan mühendisler ile 
üretim sürecinin içinde olan ve işçi sınıfının 
yanında ya da içinde yer alan mühendisler 
olarak üç farklı konumda yer aldıklarını 
belirtti. Bugün ücretli çalışan mühendislerin 
işçi sınıfı ile ortak sorunları paylaştığını 
belirterek mücadelenin de ortak bir şekilde 
verilebileceğini belirtti.

TMMOB içerisinde birçok alanda yer 
alan ve bugün İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisinde yer alan Kimya mühendisi Erkan 
Arslan iş cinayetlerinden örnekler vererek 
başladığı konuşmasında mühendislerin 
iş kazalarında yaralanmalar, ölümlerle 
karşılaştıkları gibi iş yerlerinde yaşanan 
kazalarda da birebir sorumlu tutuldukları, 
hatta yargılanan tutuklanan ve ceza alan 
mühendislerin bulunduğunu belirtti. Sayın 
Arslan konuşmasında, Mühendislerin 
çok düşük ücretlerle uzun süreli ve zor 
koşullarda çalıştığını ve bu sürece önce 

Ücretli Çalışan Mühendislerin Sorunları ve Hakları 
Panel-Forum Etkinliği

insan olarak müdahale etmemiz gerekliliğini 
belirtti. TMMOB ile SGK arasında imzalanan 
protokolün önemsenmesi gerektiğini, 
bu konuda TMMOB’nin önemli bir araç 
olabileceğini belirtirken bizlerin bu aracı 
yeterli değerlendiremediğimizi vurguladı. 
TMMOB’nin de bu süreci üyeleriyle 
daha paylaşımcı bir şekilde örgütlemesi 
gerektiğini belirtti.

Sosyal-İş Sendikası Uzmanı Onur Bakır 
ise İş Kanunu’ndan doğan haklarımızın 
neler olduğu, işe girme süreci ve süreli 
ve süresiz iş sözleşmeleri, çalışma 
sürecindeki, iş sözleşmesinin sona ermesi 
ile doğan haklarımız konusunda bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Panelden sonra gerçekleştirilen forum 
bölümünde iş yerlerinde yaşanan sorunlar 
hakkında bilgilendirmelerde bulunan 
üyelerimiz bu konularda yaşadıkları 
deneyimleri aktardılar. Etkinliğimize 
sunumları ile katılarak değerli bilgi ve 
birikimlerini bizlerle paylaşan Yrd. Dç.  
Dr. Özgür Müftüoğlu, Sayın Erkan Arslan, 
Onur Bakır’a ve etkinliğe katılan tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonumuz tarafından Dünya Tiyatrolar 
Günü kapsamında Önder Babat Tiyatro Topluluğu tarafından 30 Mart 2013 
Cumartesi günü saat 20.00’da Şişli Kent Kültür Merkezinde sahnelenen 
Gorki’nin ANA adlı eserini izledik.

Dünya Tiyatrolar Günü’nde “ANA” Adlı 
Oyundaydık
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu 8 Mart Etkinliği

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu tarafından 6 Mart 2013 Çarşamba günü 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde mimar, mühendis, şehir plancısı 
kadınların katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Maden Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Nedret Durukan’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik İKK Kadın 
Komisyonu’nun kurulduğu günden bugüne dek yapılan çalışmalarının anlatıldığı 
fotoğraf gösterimi ile devam etti. Fotoğraf gösteriminin ardından Makina 
Mühendisleri Odası’ndan Selma Eroğlu’nun kolaylaştırıcılığını yaptığı söyleşide 
Teknopark direnişçisi Mimar Burçin Kuz ve İTÜ’de işten atılan asistanların 
direnişinden Mimar Sema Alaçam kendilerini direnişe getiren süreci, İş yaşamında 
ve direnişte kadın olmayı anlattılar. Kadın mitingine çağrı yapılan etkinlik kokteyl 
ile sona erdi.

Şubemiz Öğrenci Komisyonunun geleneksel 
olarak düzenlediği İstanbul Haritacıları 
Sosyal Çalıştayı 2013 etkinliği 14-17 Mart 
2013 tarihleri arasında Şile’de gerçekleştirildi. 
“Paylaşarak Bugüne, Dayanışarak Yarına...” 
sloganı ile başlayan 2013 İstanbul 
Haritacıları Sosyal Çalıştayında Şubemiz 
öğrenci komisyonu üyeleri kurdukları 
sinema, tiyatro, fotoğraf, halkoyunları, 
müzik, şiir ve forum atölyelerinde ürettikleri 
ürünleri sosyal çalıştay kapsamında Şile’de 
gerçekleşen 3 günlük etkinlikte paylaştı. 
Açılış konuşmasında söz alan HKMO Öğrenci 
Birliği Başkanı Umut Koca 2004 yılından bu 
güne kadar gelen sosyal çalıştayın öğrenci 
örgütlülüğü ve Oda örgütlülüğü açısından 
büyük önem taşıdığını vurgulayarak bu 
çalıştayda birlikte üretip, ürettiklerini paylaşıp, 
paylaştıkları ile birlikte örgütlendiklerini 
ifade etti. Açılış konuşmasında söz alan 
Şube Saymanı Ali Hasan Bakır, öğrenci 
komisyonumuz ve Odamızın düzenlediği 
bu etkinliğin önemine değinirken çalıştaya 
katılan üyelerimizin bundan sonraki süreçte 
de Oda ile olan ilişkilerinin devamının önemli 
olduğunu vurguladı. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümünde Öğretim 
Elemanı Taylan Öcalan konuşmasında 
kendilerinin de Odanın öğrenci komisyonları 
sürecinden bugüne geldiklerini, Oda ile olan 
bağı her zaman devam ettirmek gerekliliğini 
vurguladı. Her geçen gün onlarca üniversitenin 

İstanbul Haritacıları Sosyal Çalıştayı 2013

açıldığı günümüzde gelecek açısından hem 
eğitim hem de mesleki anlamda pek çok 
zorluğun bizleri beklediğini, bu süreçte 
üniversitelerimizde aldığımız eğitimde 
yeni gelişmelere açık olmamız ve rekabet 
koşullarının önümüzde bulunduğu süreçte 
ortak üretmenin, ürettiklerimizi paylaşmanın 
ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Birinci gün öğle yemeğinden sonra çalıştaya 
katılan Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Örgütlenme Sekreteri Burak Kukul 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlilikte 
fotoğraf atölyesinin hazırlamış olduğu 
fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. “Kent 
ve İnsan” temasının yer aldığı sergide 
Fotoğraf Atölyesi üyeleri etkinliğe kadar 
kendi çektikleri fotoğrafları sergilediler. 
Şiir atölyesinde Yusuf Hayaloğlu, Ahmet 
Arif gibi şairlerin şiirleri paylaşılırken, 
Halkoyunları Atölyesi Güneydoğu ve Ege 

bölgesinden oyunları sergilerdiler. Etkinliğin 
Forum Atölyesinde Kentsel Dönüşüm 
Konusu ve genç meslektaşların mesleğe 
bakışı ve sorunları başlıkları tartışılırken 
Müzik Atölyesinde Çağdaş Türk Müziğinden 
örnekler sergilendi.

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ali Hasan 
Bakır, Mehmet Yıldırım, Turğay Erkan, 
HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulundan 
Mustafa Erdoğan, Burak Kukul, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Şube Eğitim 
Komisyonu Üyemiz Taylan Öcalan, Şube 
Personelimiz Evrim Toprak Şahin, Tekin 
Akçapınar ve Metin Uğumlu’nun katıldığı 
Çalıştaya Yıldız Teknik Üniversitesi ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yaklaşık 60 
öğrenci katıldı. Etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçen Şubemiz Öğrenci Komisyonu 
üyelerine teşekkür ederiz.
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Şişli’de Çalışan Meslektaşlarımızlaydık

12 Mart 2013 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Şişli Belediyesi ve Şişli 
Kadastrosunda çalışan meslektaşlarımızla 
Şişli Belediyesinde bir araya geldi. Ziyarete 
Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube 
Sekreterimiz Alişan Çalcalı, Şube Örgütlenme 
üyemiz Turğay Erkan, Şube Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Yıldırım ve Şube Teknik 
Görevlimiz Tekin Akçapınar katıldı. Şube 
Başkanımız Mehmet Yıldırım “Şube Yönetim 
Kurulu olarak bölge ve işyerleri ziyaretleri 
kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretin 
bölgede bulunan üyelerimizin sorunlarını 
yerinde tespit etmek ve önerilerin alınması 
açısından önemli olduğunu” belirtti. 

Ziyarete katılan üyelerimiz kendi bölgeleri 
başta olmak üzere meslek grubu olarak 

meslek tanımını tam olarak yapılamadığından 
diğer meslek disiplinleri arasında geride 
kaldığımızı ve bununda iş alanlarımızda 
daralmaya neden olduğunu belirtti. 
İstanbul’da birkaç ilçede ve Trakya’nın 
hemen hemen tamamında uygulanan 
Teknik Uygulama Sorumluluğunun asıl 
olarak yapı yoğunluğunun fazla olduğu 
İstanbul’da yapılmasının önem taşıdığı, 
bunun uygulanması için belediyelerin vereceği 
karardan çok tüm Türkiye için zorunlu yasal 
dayanakların bulunması gerekliliği vurgulandı.

İmar uygulamalarının mahkemeler 
tarafından yıllar sonra bozulmasının Şişli gibi 
yapı yoğunluğunun fazla ve şehir gelişiminin 
hızlı olduğu yerler açısından geriye 
dönüş aşamalarının çok sıkıntılı olduğu, 

taşınmazlar üzerindeki el değiştirmelerden 
kaynaklı problemler yaşandığı iletildi. Bu 
nedenle bu davalarda yer alan bilirkişilerin 
içerisinde harita mühendisinin de olması 
gerektiği belirtildi.

Tüm Türkiye’de sorun yumağı olarak devam 
eden LİHKAB’lar ile özel mühendislik 
bürolarının çalışma alanları konusunda 
yaşanan sıkıntıların Oda, Tapu ve Kadastro 
Müdürlükleri ve Belediyelerin birlikte hareket 
etmesi ile çözülebileceği belirtildi.

Özel sektörde çalışan ücretli mühendislerin 
sigorta bedellerinin aldıkları ücret üzerinden 
yatırılmaması eleştirilirken, TMMOB ile SGK 
arasında imzalanan ve 1 Ocak 2013 tarihi 
itibari ile uygulamaya geçen protokolün bu 
sorunu çözmede bir adım olduğu belirtildi.

Ziyarette bulunan meslektaşlarımıza 
katılımları için teşekkür eden Şube 
Başkanımız Mehmet Yıldırım üyelerimizin Oda 
çalışmalarının her alanında destek vermesi 
gerektiğini, çalışmalar hakkında olumlu veya 
olumsuz düşüncelerini iletmelerinin gelecek 
dönemlerde yapılacak faaliyetler açısından 
önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçen 
Şişli Temsilcimiz Meral Başkal’a, Temsilci 
Yardımcımız Yaşar Belen’e ve toplantıya 
katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak 8 Nisan 2013 Pazartesi günü toplu olarak 
tiyatro izledik. TMMOB’nin Meslek alanları ile ilgili, ülkemizin son on yılında yaşanan dönüşümü 
ve özelde kentsel dönüşümü konu edinen 22 kişi gibi kalabalık bir oyuncu grubu tarafından 
icra edilen tiyatro oyunu, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için TMMOB’ye özel olarak 
sahnelendi.

BGST’nin “Karşılaşmalar” Adlı Tiyatro Oyununu İzledik

Harita Bülteni • Haziran 2013 

www.hkmo.org.tr  63 

ŞUBELERİMİZDEN HABERLER  istanbul

www.hkmo.org.tr  63 



6360 sayılı kanun ile Büyükşehir olacak olan 
iller arasında yer alan Şube etkinlik alanımız 
içerisindeki Tekirdağ iline Büyükşehir 
olmanın etkilerinin tartışıldığı Panel Forum 
etkinliği 23 Mart 2013 Cumartesi günü 
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı 
Salonunda yapıldı. Panele Beykoz Belediyesi 
Eski Başkan Yardımcısı, Şubemiz üyesi Dr. 
Erdal Köktürk, ODTÜ Öğretim Üyesi ve Şehir 
Plancıları Odası Eski Başkanı Doç. Dr. Tarık 
Şengül ve Tekirdağ Milletvekili Av. Emre 
Köprülü panelist olarak katıldılar.

Necla Demirci’nin yapım ve yönetmenliğini 
yaptığı Ergene Havzasının kirliliğini ve 
bölgeye etkilerini ele alan “Gündöndü” 
adlı belgesel gösterimi ile başlayan 
etkinliğin açılış konuşmasını Şube 
Başkanımız Mehmet Yıldırım yaptı. 
Bölgedeki meslektaşlarımızdan gelen 
talepler doğrultusunda böyle bir etkinliği 
düzenleme ihtiyacı duyduklarını belirten 
Yıldırım, Gündöndü Belgeseli’nde Büyükşehir 
olmadan önce bile durumun vahametinin 
açıkça ortada olduğunu vurgulayarak, bu 
etkinliğin tarım ve hayvancılık konusunda 
ön sıralarda yer alan Tekirdağ için Büyükşehir 
olma sürecinin tartışılması açısından önemli 
olduğunu vurguladı.

Panelde Doç. Dr. Tarık Şengül, Türkiye’nin 
gerek yönetimsel anlamda etkisi, gerekse 
büyükşehir olacak illerde yaşayan insanlar 
olarak yaşam alanımızda yaşanacak 
değişiklikleri içermesi bakımından bu yasa 
değişikliğinin getireceklerinin herkesin 
kafasında geçmişten gelen deneyimler 
çerçevesinde soru işareti olarak durduğunu 
belirtti. Sayın Şengül Büyükşehir kapsamına 
alınan yerleşmelerde ciddi sorunlar 
bulunduğunu ve mevcut yapının bunu kısmi 

yollarla çözmeyi amaçladığını belirterek 
bunun yollarından birisi olarak da mevcut 
belediyelerin birleştirilmesi, köylerin 
mahalle olarak belediyelere bağlanması 
olarak ortaya çıktığını vurguladı. Avrupa’da 
yönetimsel birimlerin birleştirilmesi yerine 
daha küçük belediyelerin bulunduğunu 
ve bu yerellerdeki sorunların çözülmesi 
açısından daha etkin olduğu vurgulanırken 
Türkiye’de ise bu yapının daha karmaşık ve 
büyük yapılar olarak ortaya çıktığını, bunun 
ise sorunları çözmek yerine daha çok sorun 
çıkaracağını belirtildi. Tekirdağ açısından 
İstanbul’un komşusu olan bir il olma nedeni 
ile İstanbul’daki büyümenin baskılarının 
Tekirdağ’da çok ciddi olarak hissedildiği, 
bunun için de büyükşehir olma sürecinin çok 
daha fazla tartışılması gerekliliğini vurguladı.

Dr. Tarık Şengül’den sonra söz alan Dr. Erdal 
Köktürk 6360 sayılı yasa ile birlikte en son 
Ordu ilinin eklenmesi ile 13 olan büyükşehir 
sayısının 30’a çıktığını, bununla birlikte il 
sınırlarının belediye sınırı olduğunu ve bu 
konunun üzerinde tartışılması gerektiğini 
belirtti. Türkiye’de bugün mevcut belediyelerin 
% 53’ünün, köylerin ise % 47’sinin bu yasa 
ile kaldırıldığını söyleyen Köktürk, yasa ile 
bizlere belirtilen amacın tasarruf etmek 
olduğunu oysa köy kapatmakla belediye 
kapatmakla tasarruf sağlanamayacağını ifade 
etti. Oluşacak olan toplam 30 büyükşehirde 
yaşayan sayısının Türkiye nüfusunun dörtte 
üçünü kapsayacağını yani ülkenin dörtte 
üçünün büyükşehir olacağı ve il sınırının 
büyükşehir olmasından kaynaklı olarak 
büyükşehir belediye başkanının şehir 
üzerinde tek karar mekanizması olacağı ve 
valiliklerin yetkilerinin yok olacağını belirtildi. 
Yasa olarak örnek aldığımız Fransa’da köy 

“Büyükşehir Olmanın Tekirdağ’a Etkileri” Paneli 

olmadığını Fransa’nın tüm köyleri belediye 
olarak örgütlediğini ve bunun sayesinde 
yerel yönetimi en küçük birimlere kadar 
indirdiğini belirten Erdal Köktürk, Türkiye’de 
ise bunun tam tersi olarak köyleri kaldırıp, 
küçük belediyeleri birleştirerek yerel yönetimin 
ayaklarının yok edildiğini ifade etti.

Tekirdağ milletvekili Av. Emre Köprülü 
konuşmasında Büyükşehir Yasası’nın 
meclisteki sürecine değinirken Türkiye’de 
yasama tekniği açısından farklı bir yöne 
girildiğini belirtti. Yeni bir yasa çıkarken 
akademik çevrelerde ve toplumda bu yasa 
tasarısının tartışılması ve olgunlaştırılması 
gerekirken uzun bir zamandan beri bu 
yasama tekniğinden vazgeçildiğini söyleyen 
Köprülü, yasa gündeme geldiğinde 
büyükşehir değil de bütün şehir kavramının 
aynı zamanda devletin üniter yapısını da 
bozabilecek bir özellik taşıdığına yönelik 
kaygılarını belirttiklerini söyledi. Köprülü, 
Tekirdağ’ın yapısı açısından sanayi sitelerinin 
yoğunlaştığı ve merkezlerinin İstanbul 
olduğu şirketler açısından daha çok gelir 
getiren ancak bu gelirlerden daha az pay 
alması bu yasa ile kısmen giderileceği 
belirtilirken, bu olumlulukların yanında 
gelen daha fazla olumsuzlukları görmek 
gerektiğini vurguladı. Köylerin idari yapı 
olarak belediyelere bağlanmasında örneğin; 
çok ucuz veya ücretsiz olan su paralarının 
belediyeye dönüştükten sonra artması, 
topraklarını sulayan çiftçiler ve hayvancılıkla 
geçimini sağlayanlar açısından bu üretimleri 
yapmamasına ve verimli toprakların sanayi 
toprağı haline gelmesine neden olacağını 
belirten Köprülü idari yapının değiştirilmesi 
konusunda orada yaşayan halkın görüşünün 
sorulması gerektiğini söyledi.

Konuşmalarının arkasından konukların 
soruları ile forum olarak devam eden etkinlik 
sonrasında Yönetim Kurulumuz tarafından 
panelistlere teşekkür plaketleri verildi.

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen 
başta Tekirdağ temsilcimiz Ercan Kısa’ya, 
Temsilci Yardımcımız Adnan Erdoğan’a, 
toplantı salonunu tahsis eden Tekirdağ 
Ticaret ve Sanayi Odasına, etkinliğimize 
katılan konuklarımıza teşekkür ederiz.
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Cinsiyetçi Yaklaşımlara, Güvencesizliğe, Yok 
Sayılmaya, Savaşa, Kadın Cinayetlerine Karşı 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde 
Alanlardaydık
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu 10 Mart 
2013 Pazar günü Kadıköy’de gerçekleştirilen Kadın Mitingine mor 
kurdaleli baretleri ve “Şiddete, Yok Sayılmaya, Güvencesizliğe Karşı 
Alanlardayız” pankartı ile katıldı. Şarkılar, ıslıklar, zılgıtlar, halaylar 
ile coşkularını yansıtan Kadınlar, “Baretime dokunma şantiyede ben 
de varım unutma”, “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son”, “Eşit işe 
eşit ücret”, “Kadınlar savaş istemiyor” sloganları ile de iş yaşamında 
karşılaştıkları cinsiyetçi yaklaşımlara, güvencesizliğe, yok sayılmaya, 
savaşa, kadın cinayetlerine karşı seslerini yükselttiler ve her 8 Mart’ta 
daha kalabalık ve coşkulu olarak alanlarda olacaklarını gösterdiler.

Genç Mühendisler ve Öğrenci Üyeler Piknikteydik 
Genç Harita Mühendisleri ve Öğrenci Üyelerimiz 12 Mayıs 2013 
Pazar günü Şubemiz Genç Harita Mühendisleri Komisyonu ve 
Öğrenci Üyelerimizin organize ettiği piknikte buluştular. Genç 
Meslektaşların, İTÜ ve YTÜ Geomatik ve Harita Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin, Şubemiz çalışanlarının ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerinin katıldığı hep beraber sofraların kurulduğu, 
yemeklerin yenildiği, oyunların oynandığı, çalışma yaşamına dair 
deneyim aktarımlarının olduğu, bugüne ve geleceğe, örgütlenmeye 
ve bir arada bulunmaya dair sohbetlerin edildiği pikniğimiz oldukça 
coşkulu geçti. Pikniğimize katılan tüm genç meslektaşlarımıza ve 
öğrenci üyelerimize ve bizlerden katkılarını esirgemeyen Beşiktaş 
ve Sarıyer Belediyesine teşekkür eder, bundan sonraki tüm 
etkinliklerimizde daha da güçlü bir şekilde bir arada olmayı dileriz.

Temsilcilikler Eğitimi ve Örgütlenme 
Kampı 
Yönetim Kurulumuzun 12.03.2013 tarih ve 54/170 sayılı kararı 
ile temsilciliklerimizle eğitim, kaynaşma ve örgütlenme amacıyla 
12-13-14 Nisan 2013 tarihlerinde Şile Grand Hotel’de iki günlük 
kamp düzenlenmiştir. Şubemize bağlı 26 il/ilçe temsilciliği ile 
16 İşyeri temsilciliğimize ve 2 öğrenci temsilciliğimize çağrı 
yapılmış, Kırklareli, Ataşehir, Bağcılar, Beykoz, Pendik, Ümraniye, 
Küçükçekmece, Çorlu ilçe temsilci ya da yardımcıları ile Devlet Su 
İşleri 14. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul 
İl Özel İdaresi, İstanbul Teknik Üniversitesi işyeri temsilcilerimiz 
mazeretleri nedeniyle katılamamışlardır. 

Temsilcilikler Eğitim ve Örgütlenme Kampı adı altında gerçekleştiren 
etkinliğe, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, Genel Sekreter 
Mustafa Erdoğan, İstanbul Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, 
Şube İkinci Başkanı Tomris Gür Kara, Şube Sekreteri Alişan Çalcalı, 
Şube Saymanı Ali Hasan Bakır ile Yönetim Kurulu Üyeleri Turğay 
Erkan, Nilüfer Kaplaner ve Esen Çıtak Yıldırım, Üye Örgütlenme ve 
Dayanışma Komisyonu Üyesi Nail Güler ve Şube Personeli Tekin 
Akçapınar, Engin Bingöl, Naciye Ulusan Ve Metin Uğumlu katıldılar.

13 Nisan 2013 Cumartesi günü Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, 
Oda Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş ve Oda Genel Sekreteri 
Mustafa Erdoğan’ın açılış konuşmaları ile başlayan kampta Şube 
Başkanımız Mehmet Yıldırım Şube etkinlikleri konusunda bilgi verdi. 
Y. Metalurji Mühendisi ve 35., 36., 38., 39., 40. Dönem TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Cemalettin Küçük, “Mühendislerin 
Toplum Yaşamındaki Yeri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 
Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Turğay Erkan ve Üye Örgütlenme ve Dayanışma Komisyonu üyesi 
Tekin Akçapınar Örgüt ve Örgütlenme başlıklı bir sunum yaptılar. 
Temsilcilerin, Örgütlenmedeki İşlevi, MDU’da ve Sorumluluk 
Alanlarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı oturumda 
Temsilciliklerde ve Mesleki Denetim Uygulamalarında yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerileri konuşulurken Oda Genel Başkanı 
Ertuğrul Candaş LİHKAB’lar hakkındaki son gelişmeler konusunda 
bilgilendirmelerde bulundu. 

Kampa katılan Temsilcilerimize, Temsilci Yardımcılarımıza, İşyeri 
Temsilcilerimize, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimize 
gösterdikleri özveri ve katkıları için teşekkür ediyoruz.
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Odamızın 10. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2. ve 
8. Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, çeşitli dönemlerde 
Şube komisyon üyeliği, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve 
Arazi Yönetimi Dergisi’nde hakemlik, HKMO Sürekli Teknik-
Bilimsel Komisyonlarından 3. Dönem Mesleki Eğitim ve 
Yayınlar Komisyonu Başkanlığı, 4. Dönem Eğitim Komisyonu 
Başkanlığı, 39. Dönem Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme 
Yönetmeliği Komisyonu Başkanlığı, Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultaylarında bilim kurulu, danışma kurulu 
görevlerinde bulunmuş ve danışma kurulu üyeliği devam eden 
445 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Tevfik Ayan ile 25 Nisan 
2013 Perşembe günü saat 19:00’da Şubemizde bir söyleşi 
gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım söyleşinin açılışında 
21. Dönem Yönetim Kurulumuz tarafından başlatılan 
Odamızın tarihinde önemli katkıları bulunan üyelerimizle 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi bu gün Odamızın çalışmalarında 
önemli katkılar sunan ve yolumuzu aydınlatan üyemiz Prof. Dr. 
Tevfik Ayan ile devam ettiğimizi belirterek Sayın Ayan’ın kısaca 
yaşam öyküsüne değindi ve mesleğimize, bilime ve Odamıza 
yaptığı katkılarla ilgili çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Sayın Ayan, meslek yaşamında 
tanık olduğu, yaşadığı, önemsediği ve katkı sunduğu 
çalışmaları ve Oda süreçlerini söyleşiye katılan konuklarımız 

ve meslektaşlarımızla paylaştı. Sunumunun ardından etkinliğe katılan 
konuklarımızın ve meslektaşlarımızın kendisi, meslek yaşamı ve Odamız 
ile ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında sorularını yanıtladı.

Oldukça verimli geçtiğine inandığımız, geçmiş deneyimlerin kapsamlı 
bir şekilde yeni kuşaklara farklı açılımlarla aktarıldığı söyleşimize katılan 
tüm meslektaşlarımıza ve bizlere yol göstermeye, birikimleriyle bilime, 
mesleğimize ve örgütümüze ışık saçmaya devam eden Prof. Dr. Tevfik 
Ayan’a katkılarından ötürü en içten duygularımızla teşekkür ederiz.

“HKMO Tarihine Işık Tutanlar” Söyleşi Dizisi 

Ümraniye Belediyesinde Çalışan Meslektaşlarımıza Ziyaret 
28 Mayıs 2013 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ümraniye 
Belediyesinde çalışan meslektaşlarımızla Ümraniye Belediyesinde 
bir araya geldi. Ziyarete Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, Şube 
Sekreterimiz Alişan Çalcalı, Şube Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet 
Yıldırım ve Şube Teknik Görevlimiz Tekin Akçapınar katıldı. Şube 

Başkanımız Mehmet Yıldırım “Şube Yönetim Kurulumuz çalışma 
döneminin başından bugüne kadar bölge ve iş yerlerinde bulunan 
üyelerimizin sorunlarını yerinde dinlemek, çözüm önerilerini birlikte 
tespit etmek ve Oda çalışmaları için önerilerini almak açısından iş 
yeri ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ve buna önem verdiklerini” 
belirtti. LİHKAB’larla ilgili yasal süreç hakkında bilgi veren Yıldırım, 
Belediyelerde sağlıklı ve modern kentleşme için önemli olan Teknik 
Uygulama Sorumluluğu’nun hayata geçirilmesinin önemine değindi. 
Ümraniye Temsilcimiz Bülent Şafak da bu uygulamanın getirilmesi ile 
bir çok sorunun çözülebileceğine vurgu yaptı. 

Eposta ve SMS ile yapılan duyuruların aksamalara neden olabildiğini 
belirten üyelerimiz, bu durumların temsilcilik aracılığı ile yapılmasının 
daha sağlıklı olacağını vurguladılar. Ziyaretin gerçekleşmesinde 
emeği geçen başta temsilcimiz Bülent Şafak olmak üzere toplantıya 
katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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İGDAŞ’ta Çalışan Meslektaşlarımızla Bir Aradaydık

30 Nisan 2013 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, İGDAŞ’ta çalışan 
meslektaşlarımızla İGDAŞ Kavacık Hizmet 
Binası Toplantı Salonunda bir araya geldi. 
Ziyarete Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım, 
Şube Sekreterimiz Alişan Çalcalı, Şube 
Örgütlenme üyemiz Turğay Erkan, Şube 
Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Yıldırım 
ve Şube Teknik Görevlimiz Tekin Akçapınar 
katıldı. Şube Başkanımız Mehmet Yıldırım 

22. Dönem Yönetim Kurulu olarak işyeri 
ve bölge ziyaretlerine önem verdiklerini, 
bu ziyaretlerin seçim dönemleri dışında 
da üyelerimizin sorunları ve taleplerini 
dile getirmesinin ve Yönetim Kurulları ile 
paylaşmasının önemli bir aracı olduğunu 
vurguladı.

Toplantıya katılan üyelerimiz üniversitelerde 
farklı meslek adlarının bulunmasının 
mesleğimiz açısından sıkıntılar doğurduğu 
ve var olan kentsel dönüşüm sürecinde 
bir çok sorunun da beraberinde geldiği 
vurgulanırken bu konularda gerek Şubemiz 
gerekse genel merkezimizin net tavır alması 
gerekliliğini dile getirdiler. Gündeme gelen 
kanun, yönetmelik gibi tasarılarda Odanın 
meclise görüşlerini iletmesi ve yapıcı bir 

şekilde bunlara katkı vermesi gerekliliği 
belirtilirken görüş bildirilen konularda 
Odanın bilimsel ve mesleki bir bakış açısına 
sahip olması gerekli olduğunu söylediler. 

İGDAŞ’ın altyapı kadastrosunu belki de ilk 
yapan kurum olduğunu ve bünyesindeki 
haritacılık hizmetlerinin önemsendiği, Şube 
Yönetim Kurulunun bu ziyaretinin çok 
önemli olduğu vurgulandı. 

Ziyaretimize ev sahipliği yapan başta İGDAŞ 
Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürü Mustafa 
Yalçınkaya olmak üzere toplantıya katılan 
üyelerimiz Salih Horoz, Yasin Kılar, Recep 
Erdöl, Murat Alioğlu, Olcay Korkmaz, İbrahim 
Bayrak, Ahmet Fatih Hameş, Selim Fazıl 
Odabaşı, Sefa Zengin ve Levent Çavdar’a 
teşekkür ederiz.

07 Mayıs 2013 tarihinde Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümünde çalışan 
akademisyen meslektaşlarımızla bir araya 
geldi. Ziyarete Şube Başkanımız Mehmet 
Yıldırım, Şube Örgütlenme Üyemiz Turğay 
Erkan ve Şube Teknik Görevlimiz Tekin 
Akçapınar katıldı. Şube Başkanımız Mehmet 
Yıldırım Şube Yönetim Kurulu olarak her 
Salı yapmaya çalıştıkları işyeri ve kurum 
ziyaretlerinin, üyelerin Odamıza ilişkin görüş 
ve taleplerinin alınması, yaşadıkları sorunların 
yerinde tespiti ve birlikte çözüm üretilebilmesi 
açısından önemli olduğunu belirtti.

Mehmet Yıldırımdan sonra söz alan 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Erkaya Harita 
Mühendisliği Bölümleri içerisinde en eski 
tarihe sahip olan Yıldız Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü olarak Oda 
ile üniversite ilişkisinin her zaman yakın 
olduğu, Oda çalışmaları konusunda bölümde 
bulunan öğretim üyeleri ve öğrenciler olarak 
ellerinden gelen katkıyı vermeye çalıştıklarını 
ve bundan sonra da bu ilişkinin aynı şekilde 
devam edeceğini söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü İşyeri Temsilcisi Taylan Öcalan 
bölümlerindeki akademisyenlerin Odanın 
çeşitli etkinliklerinde doğrudan veya dolaylı 
olarak katıldıklarını belirterek, bu ziyaretlerde 
Oda çalışmaları veya mesleki alanda Yönetim 
Kurullarının da kendilerinden ne gibi beklentileri 
olduğunu belirtmesi gerektiğini, bu çerçevede 
verdikleri katkıların daha doğru alanlarda 
yönlendirilebileceğini söyledi.

Yapılan toplantıda bugün birçok üniversitede 
bölümün açıldığı vurgulanırken Yıldız 
Teknik Üniversitesinin Bologna sürecine 
uygun olarak ders programları konusunda 
akreditasyon çalışmalarını tamamlamak 
üzere oldukları ve Akreditasyonun olmaması 
halinde bile bu çalışma ile devam edecekleri 
vurgulandı. Bölüm isimleri konusunda var 
olan bir karışıklığın olduğu belirtilirken bu 
konuda gerek üniversiteler gerekse Odamızın 
ortak bir çalışma yürütmesi gerekliliği 
belirtildi.

Ziyarette bulunan meslektaşlarımıza 
katılımları için teşekkür eden Şube 
Başkanımız Mehmet Yıldırım üyelerimizin Oda 
çalışmalarının her alanında destek vermesi 
gerektiğini, çalışmalar hakkında olumlu veya 
olumsuz düşüncelerini iletmelerinin gelecek 
dönemlerde yapılacak faaliyetler açısından 
önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya ev sahipliği yapan başta 
Bölüm Başkanlığına ve toplantıya katılan 
üyelerimize teşekkür ederiz.

YTÜ Harita Mühendisliği Bölümüne Ziyaret
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2. Danışma Kurulu Toplantısı

Şubemizin 2. Danışma Kurulu Toplantısı 13 
Nisan 2013 tarihinde yapıldı. Mesleğimizin 
ve sektörün sorunlarının konuşulduğu 
ve çözüm yollarının görüşüldüğü, ayrıca 
Şubemize bağlı Temsilcilerimizin de 
katıldığı toplantıda açılış konuşmasını 
yapan Şube Başkanımız Servet Alabalık; 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
iktidarın yasa değişikliği çalışmasıyla 
yapısının değiştirilmeye çalışıldığını, bu 
değişiklik ile etkisizleştirilecek olan Odaların, 
üyesinin ve kamunun yararını korumasında 
etkisizleşmesinin amaçlandığını vurguladı. 
LİHKAB sürecine de değinen Servet Alabalık, 
önümüzdeki Mayıs ayı içinde LİHKAB 
sürecini de kapsayan mesleğimizin güncel 
sorunlarına ilişkin panel yapılacağını belirtti. 
Ayrıca Haziran ayının son haftasında 
Şubemiz olarak geniş kapsamlı Kentsel 
Dönüşüm Çalıştayı planlandığını söyledi.

Açılış konuşamasının ardından Divana, Zafer 
Beydilli ve Dursun Çelik seçilerek toplantıyı 
başlattılar.

Gündem doğrultusunda ilk sözü alan Şube 
Sekreteri İbrahim Aykol, danışma kuruluna 
Yönetim Kurulunun en son yaklaşık bir yıl 
önce yapılan 1. Danışma Kurulu’ndan bu 
yana yaptığı çalışmaları sundu. Ayrıca İzmir 
Şubenin üye sayısı, gelir gideri, TUS belgeleri, 
LİHKAB ve Serbest Harita Mühendislik 
Bürolarının istatistiksel bilgilerini, yaşanan 
yasal süreçleri ve 2012 etkinliklerini aktardı.

Daha sonra gündemin görüş ve öneriler 
bölümüne geçildi. İlk sözü alan Ömer 
Güngörmüş, özel sektördeki üyelerimiz 
ile ilgili olarak Lisanslı Harita Kadastro 
Bürolarından, Yapı Denetim Kanunu 
çerçevesindeki değişiklikler sonucunda 
yaşadığı sorunlara ve kamuda çalışan 
üyelerimiz için de, iktidarın kamunun 
tasfiyesi kapsamında Kamu Personel 
Yasası’nda ve Bütünşehir Yasası’nda 
yapmayı planladıklarına değindi. LİHKAB 
sürecini anlatarak gelinen durum konusunda 
bilgilendirmelerde bulundu.

Yapı Denetim Kanunu’nda yer alan 
değişiklikler kapsamındaki bazı muğlak 
maddelerden dolayı bu konuda hassas 
olmayan belediyelerde Teknik Uygulama 
Sorumluluğunun (TUS) aranmadığı, bu 
konuyla ilgili de mücadele ederek kamuoyu 
oluşturmak gerektiğini belirtti. Son dönemde 
gündeme gelen ve yerel seçimler sonrasında 
yakıcı bir şekilde hissedilecek olan Kamu 
personel rejimindeki değişiklikler konusunda 
da sürecin takipçisi olunarak Sendikalarla 
bu mücadeleye destek olunması gerektiğini 
söyledi.

Ayrıca Yaz Eğitim Kampı ve yerel seçimler 
öncesi TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulunca düzenlenecek kent sempozyumu 
ile ilgili bilgi vererek sözlerini tamamladı.

Kürsüye gelen Denizli Temsilcimiz Kemal 
Karabulut ise; küresel sermayenin emekçiler 
üstündeki etkisini anlattı. Sektörümüzde 
küresel sermayenin etkisinin gittikçe 
arttığını belirten Kemal Karabulut, son 
dönemde gündemde konuşulmaya başlanan 
mühendislik-müşavirlik şirketlerinin büyük 
tekeller yaratabileceği ve meslektaşlarımızın 
çoğunun bu şirketlerde çalışmaya muhtaç 
bırakılacağı tehlikesine değinerek, dayanışma 
ve mücadele vurgusu yaptı.

Ardından söz alarak kürsüye gelen Hüseyin 
Ülkü; aplikasyon projesi ve yapı denetimle 
ilgili sorunlardan bahsetti. Kanun çerçevesinde 
yapılması gerekenleri, kazanımları ve riskleri 
bir bütün halinde anlattı. LİHKAB süreci 
ile ilgili olarak da; sorunun ikiye ayrılması 
gerektiğini, mevcut yasa çerçevesinde 
yapılacaklar ile yasanın değişmesine yönelik 
çalışmaların ayrı olarak tartışılması gerektiğini 
belirtti.

Hüseyin Ülkü’den sonra söz alan Yılmaz 
Yaren ise, kentsel dönüşüm ile ilgili 
düşüncelerini belirtti. Önceden yapılan ıslah 
imar planlarının İzmir’deki uygulamalara 
rehberlik edebileceğini söyledi.

Sonrasında kürsüye gelen Kubilay Yıldırım 
özetle; ıslah imar uygulamalarının, 
sonrasında yapılan 18. madde imar 
uygulamalarını zora soktuğunu, şu anki 
mülkiyet yapısıyla kentsel dönüşümün 
ilimizde zor yürüyeceğini belirtti. Kentsel 
Dönüşüm konusundaki mesleğimizin 
önemini vurguladı.

Söz alan Manisa Temsilcimiz Mehmet 
Sefa Önatlı ise, iş güvenliği uzmanlığının 
mesleğimizde açılım olabileceğini, bu 
konuyla ilgili eğitim vb. süreçlerin takip 
edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca 
inşaatlardaki şantiye şefliğinin harita 
mühendislerince de yapılması gerektiğini 
belirterek bu konuda da takipçi olunmasını 
ifade etti.

Mehmet Sefa Önatlı’dan sonra kürsüye 
gelen İbrahim Erişir de, yapılan ve yapılacak 
etkinlikler konusunda önerilerini ve görüşlerini 
belirtti. 

Son olarak Yönetim Kurulunun ve Divanın 
toplantıyı özetleyici konuşmalarının 
ardından 2. Danışma Kurulumuz sona erdi.

“Gayrimenkul Değerlemede Harita Mühendisinin Yeri” 
06 Nisan 2013 Cumartesi günü Şubemiz Hizmet Binasında “Gayrimenkul Değerlemede Harita 
Mühendisinin Yeri” konulu sunum yapıldı.

Harita mühendisinin, taşınmaz ve eklentilerinin esas bedelinin belirlenmesindeki rolü ve bu işlemlerdeki 
öneminin vurgulandığı sunum, Değerleme Komisyonumuz tarafından hazırlanmıştır. Özellikle 
Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm projelerindeki taşınmaz değerlemeler üzerinde görüşülmüştür.
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Geleneksel Bahar Yemeğimiz

Her yıl düzenlenen geleneksel bahar yemeğimiz bu yıl, 20-21 Nisan 
tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. Yaklaşık 250 kişinin 
katıldığı etkinliğimize ayrıca, Genel Merkez Yönetim Kurulumuzdan 
ve TMMOB Yönetim Kurulundan katılım oldu. Gecede 30. meslek 
yılını dolduran üyelerimize plaketleri verildi. Ayrıca aramızdan yeni 
ayrılan merhum Fevzi Şentüfekçi’nin Odamıza ve mesleğimize 
katkılarından dolayı hazırlanan plaket ailesine verildi. İş yoğunluğu 
nedeniyle uzun zamandır birbirleri ile zaman geçirememiş 
üyelerimiz dostlarıyla hasret giderdi. Bu güzel ve anlamlı günü 
bizlere yaşatan tüm katılımcılara Yönetim Kurulumuz olarak 
teşekkür ederiz.

1 Mayıs 2013, İzmir
Birlik, mücadele ve 
dayanışma günü 
olan 1 Mayıs’ta her 
türlü hukuksuzluğa, 
şiddete, emeğin 
değersizleştirilmesine 
karşı mücadele eden, 
geleceğine sahip 
çıkma çabasındaki 

emek ve meslek örgütleri alanları doldurdu. İzmir’de Gündoğdu 
Meydanı’nda toplanan Şubemiz üyesi meslektaşlarımız TMMOB 
pankartı altında mitinge katılım sağladı.

Türk-İş ve bağlı sendikaları Alsancak Limanı önünde, DİSK ve 
birçok siyasi örgütlenme Basmane’de, KESK, TMMOB ve birçok 
siyasi örgütlenme Konak Meydanı’nda, birçok grup, kişi ve örgüt 
ise Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak Gündoğdu Meydanı’na 
hareket etti.

TMMOB pankartı arkasında TMMOB’ye bağlı Odaların İzmir 
Şubelerinin üyelerinin yanı sıra öğrenci üyeler de yer aldı. Bini 
aşkın kişinin yürüdüğü TMMOB kortejinden sloganlar yükseldi.

Her Yer Taksim Her Yer Direniş

Günlerdir ülkemizin her yanında sessiz 
kalmayan-itiraz eden halk sokaklarda. 
Taksim Gezi parkında yaşanan olaylar, 
yıllardır süren ve gerici-piyasacı-küstah 
tutuma karşı biriktirdikleriyle bardağı taşıran 
damla ve başkaldırının miladı oldu. Sabırlı 
olan halkımızın sabrı sokaklara taştı. 

İzmir’de 31 Mayıs 2013 gününden itibaren 
başlayan sokak protestolarında kentin 
çeşitli yerlerinde on binlerce kişi toplanırken, 
göstericiler yoğun polis şiddetiyle karşı karşıya 

kaldı. Ancak halk yılmadı. Protestolar Alsancak 
Gündoğdu Meydanı’nda yoğunlaşırken, tüm 
ilçelerde onbinlerce vatandaş sokağa çıktı, 
onbinlercesi de evlerinin balkonlarından 
yürüyüşlere destek verdi.

Gezi Parkı’na destek amacıyla KESK, DİSK, 
TÜRK-İŞ, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir 
Tabip Odası’nın aldığı karar çerçevesinde 
3-4-5 Haziran tarihlerinde Gündoğdu 
Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. 
3 Haziran 2013 Pazartesi günü ilk olarak 

kurulan sahneden sendika ve meslek 
örgütlerini temsilen Gezi Parkı direnişini 
destekleyen konuşmalar yapılırken, etkinliğe 
katılan on binlerce kişi de sloganlarla 
İzmir’den dayanışma duygularını ifade etti.

4 Haziran 2013 Salı günü ise yine kurulan 
kürsünde marşlar ve şarkılar çalınırken, her 
yaştan ve farklı politik görüşlerden binlerce 
kişi hep birlikte halaylar çekti, sloganlar attı.

KESK’in grev kararı aldığı 5 Haziran 2013 
Çarşamba günü de DİSK ve TMMOB ile 
Belediye-İş sendikası greve destek verdi. 
Şubemizin de hizmet üretmeyerek katıldığı 
grev sabah saatlerinde işyerleri önünde 
başladı. Hastane girişlerinde emekçiler, 
hasta ve hasta yakınlarına grev gerekçelerini 
anlatırken, anlayış ve destek istediler. 
Okullarda ise öğretmenler öğrencilere 
ve velilere grev gerekçelerini anlattılar, 
öğrenciler de grevi sloganlarla destekledi. 
Belediye birimleri işbaşı yapmazken, 
otobüsler ve toplu ulaşım araçları 
çalışmayınca duraklarda bekleyenler grevi 
destekleyen sloganlar attılar.
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Şubemiz tarafından 14 Mart 2013 tarihinde 
Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Eğitiminde 40. Yıl Etkinliği ve Meslekte 25 ve 
40 Yılını dolduran Üyelerimize plaket töreni 
yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Selçuk 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztuğ Bildirici, 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Ferruh 
Yıldız, Genel Merkez Yönetim Kurulu 
adına 2. Başkan Hacı Hasan Tuzcu ve 
Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş, Selçuk 
Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Handan Gülce, Harita Genel 
Komutan Vekili Dr. Müh. Alb. Onur Lenk, 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi A. Fahri 
Özten, Selçuk Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. 
Dr. Mustafa Şahin ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Fatih Yılmaz yaptı.

Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Eğitiminde 40. Yıl ve Meslekte 25 ve 40. 
Yılını Dolduran Üyelerimize Plaket Töreni 

HKMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Ferruh 
Yıldız konuşmasında, Selçuk Üniversitesi‘nin 
40 yıllık eğitim ve öğretiminin 35 yılını yaşamış 
olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Yıldız, 
40 yılda meslek alanında ve dünyada büyük 
gelişmeler yaşandığını, buna paralel olarak 
da eğitim ve öğretim planlarının teknolojik 
gelişmelere ve uygulamalara uygun hale 
getirilmesini ve küreselleşen dünyada ortak bir 
paydada buluşabilmek için eğitimin akredite 
olması gibi süreçlerin zorunluluğunu dile getirdi. 
Konuşmasını katılım sağlayan ve destek veren 
herkese teşekkürlerini ileterek tamamladı.

HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 
2. Başkanı Hacı Hasan Tuzcu ise Selçuk 
Üniversitesi Harita Kadastro Mühendisliği 
Bölümünün 40. yılını kutladığını, bölümün 
gelişimi süresince destek veren hocalara 
teşekkür ettiğini belirtti. Tuzcu, Kentsel 
Dönüşüme de değinerek, kentlerdeki 
sorunların giderilmesi ve ihtiyaçlara cevap 
veren stratejiler geliştirilebilmesinde, kentsel 
dönüşüm süreçlerinde rol alan tüm aktörlere 
büyük sorumluluklar düştüğünü, bu süreç 
içerisinde parçacı yaklaşımlara, rant amaçlı 
uygulamalara asla yer verilmemesi ve 
tamamıyla şeffaf olunması gerektiğini ve 
kent ve kentleşme sürecinde Harita Kadastro 
Mühendislerinin en etkili organlardan biri 
olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Selçuk 
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü‘nün 
kuruluşunda ve eğitim süresince destek 
veren hocalara plaket takdim edildi.

Daha sonra Prof. Dr. Hüseyin Erkan 
tarafından yapılan panelde Selçuk 
Üniversitesi Harita Mühendisliği kuruluşu 
ve gelişimi konusunda değerli hocalarımız 
Öğr. Gör. Mehmet Gürler, Prof. Dr. Hayrettin 
Gürbüz, Davut Koyuncu, Prof. Dr. Cevat İnal, 
Mehmet Zeki Adlı,  İlhan Ekincioğlu ve Arif 
Delikanlı birer konuşma gerçekleştirdiler.

Öğleden sonra gerçekleştirilen, oturum 
başkanlığını Prof. Dr. N. Enver Ülger‘in yaptığı, 
Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümünün kuruluşu ve gelişimi konulu 
panelde Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu, A. Burak 
Keser, Semih Turhan ve Özdemir Sönmez 
konuşma yaptılar. Panelin ikinci bölümünde 
Türkiye‘de Kentsel Dönüşüm gündeminin 
Harita Kadastro Tapu Sektörü bakımından 
fırsatlar ve öneriler, Türkiye‘de Harita/
Geomatik Mühendisliği eğitim ve öğretiminde 
yaşanan ve değişimler ve akreditasyon 
konuları üzerine sunumlar yapıldı.

Panelin ardından aynı akşam gerçekleştirilen 
törenle meslekte 25 ve 40 yılını dolduran 
üyelerimize plaket takdim edildi.

22 Nisan 2013 tarihinde Aksaray Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü ziyaret edilmiştir.

Ziyaret sırasında Şubemiz ve Aksaray Üniversitesi ile ortaklaşa bir Bilimsel Toplantı 
düzenlenmesi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Ziyaret esnasında ayrıca Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Eğitiminde 40. Yıl 
Etkinliğine katkılarından dolayı Aksaray Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümündeki 
Üyelerimize de plaket takdim edilmiştir. 

Aksaray Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 
Ziyaret Edildi
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Üyelerimize Yönelik Toplantı
Yönetim Kurulumuz 22.05.2013 tarihinde 
Amasya ili etkinlik alanı içerisinde bulunan 
tüm üyelerimizle toplantı yaptı. Toplantı da 
HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik 
Büroları Tescil Yönetmeliği’ne göre; Serbest 
Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Büroları, Serbest Mühendislik ve Müşavirlik 
işveren idare veya onay makamınca istensin 
ya da istenmesin, hizmetleri kapsamındaki 
yapacağı veya organize edeceği her türlü 
haritacılık işlerinin, ilgili idare ve onaylayan 
kuruluşun isteğine bakılmaksızın HKMO’nun 
ilgili birimlerine sunarak mesleki denetim 
yaptırmasının bir zorunluluk olduğu 
belirtilmiştir. Toplantıda mesleki konular ve 
sorunlara da değinildi. SHKMMB’nca en az 
ücret tarifesi altında işlem yapılmaması, 
birlik sağlanması, Şubemizce düzenli olarak 
her ay dosyaların kontrol edilmekte olduğu 
HKMO tarafından da düşük fatura kesilip 

kesilmediğinin incelendiği, eksikliklerin 
giderilmesinin istendiği belirtilmiştir. 
Üyelerimiz de sorunlarını dile getirmişlerdir. 
Özellikle İhaleli işlerdeki mesleki denetim 
oranının, tek tek yapılan işlere ait denetim 
oranından daha düşük olmasının eşitlik ilkesi 
ile bağdaşmadığı, Amasya ili için, Yöresel 
katsayılar cetvelindeki katsayıların 1 er puan 
düşürülmesi gerektiği, üniversitenin de Harita 
Mühendisliği Bölümünde Öğretim görevlisi 
mühendislerimizin maaşlarının diğer kamu 
kurumlarında çalışan mühendislerle aynı 
seviyeye çıkarılması konusunda Odamızın 
talepte bulunulması gerektiği üyelerimiz 
tarafından dile getirilmiştir. Ayrıca Amasya 
Kadastro Müdürlüğüne ve Amasya İl 
Temsilciliğine atanan üyemiz Reyhan 
Karabina makamında ziyaret edilerek, 
başarılar dilenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ertuğrul Çöl 
toplantıya katılan üyelerimize teşekkür 
ederek, böyle toplantıların devam edeceğini, 
meslektaşlarımızın mesleki onurumuzu 
koruma konusunda titiz davranacaklarına 
inancımızın tam olduğu, ortaya çıkan 
mesleki sorunlarında odamızın üyelerimizin 
yanında olduğu belirtmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ve 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi işbirliğiyle düzenlenen “1. 
Pilye Günleri” etkinliği Mühendislik Fakültesi 
bahçesinde yapıldı. Açılış konuşmasını 
yapan Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şube Başkanı Ertuğrul Çöl, 
“Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile işbirliği 
içinde yaptığımız ‘Pilye Günleri’ etkinliğinin 

geleneksel hale gelecek olmasından dolayı 
mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi 
Yazıcı ise konuşmasında, “Mühendislik 
Fakültesi olarak bilim ve sanayiye yönelik 
araştırmaların yanı sıra öğrenci ve öğretim 
üyelerini bir araya getirmek istiyoruz. Beton 
bayramı ilkti ve şimdi pilye günlerinin 
geleneksel olmasını istiyoruz. Amacımız 

1. Pilye Günleri Etkinliği
sizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 
başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından pilye noktasının 
betonu, Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut 
Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Dekan Yardımcıları 
Doç .Dr. Hüseyin Gençcelep ve Yrd. Doç. Dr. 
Erdem Emin Maraş, Harita Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Bektaş, 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Başkanı Ertuğrul Çöl 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler tarafından döküldü.

Harita Mühendisleri için ölçüm noktası 
olan pilye inşa edildikten sonra Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun 
Şubesinin katkıda bulunduğu kutlama 
yemeğine geçilerek etkinliğe devam edildi. 
Yemekten sonra Mühendislik Fakültesi 
öğrencileri müzik eşliğinde doyasıya 
eğlenerek halaylar çektiler.
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“Trabzon’da Katı Atık Yönetimi” Paneli

Trabzon’da 26 Nisan 2013 tarihinde 
katı atıkların yönetimi hakkında panel 
düzenlendi. KTÜ Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü’nden Prof. Dr. M. Burhan 
Sadıklar’ın yönettiği panelde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan Atık Yönetimi 
Daire Başkanı Zeki Terzioğlu, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden Trabzon Şube 
Başkanımız Doç. Dr. Recep Nişancı ve Yrd. 
Doç. Dr. Osman Üçüncü, Bülent Ecevit 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Ayşe Kuleyin kendi alanlarıyla ilgili 
bilgilendirme konuşması yaptılar. Trabzon 
Valisi Dr. Recep Kızılcık ve Belediye Başkanı 
ve Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da panele 
katılarak düşüncelerini bildirdi.

Panelde söz alan TMMOB Trabzon İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mustafa 
Yaylalı, çevre kirliliğinin önlenmesi 
konusunda düşüncelerini dile getirerek “Yerel 
yönetimler sınırlı kaynakları ve doğal varlıkları 
idareli korumada hassas davranarak bu 
konuda halkın eğitilmesi için her türlü çabayı 
göstermek durumundadır” dedi.

Doğal çevrenin korunması ve kamu yararına 
değerlendirilmesinin kamu yönetiminin 
görev ve sorumlulukları arasında olduğunu 
kaydeden Yaylalı, “Doğal çevrenin korunması 
ve kamu yararına değerlendirilmesi kamu 
yönetiminin görev ve sorumlulukları 
arasındadır. Bu çerçevede yerel yönetimler 
sınırlı kaynakları ve doğal varlıkları idareli 
korumada hassas davranarak bu konuda 
halkın eğitilmesi için her türlü çabayı 
göstermek durumundadır. Yerel yönetimler, 
kent ortamında oluşan katı ve sıvı atıkları 
sadece başka alanlara taşıyarak, çevre 
sorunlarına köklü çözümler üretemezler. 
Bu nedenledir ki, öncelikle çevre kirliliğini 
önlemeye, atık azaltmaya yönelik politikalar 
hayata geçirilmedilir. Katı ve sıvı atıkların 
deniz, göl ve nehirlere boşaltılması, atıkların 
yakılması gibi geçici, kısa dönemli öneriler 
ve yaklaşımlar terk edilmelidir. Temiz 
üretim teknolojileri ile örneğin alternatif 
yakıt kullanımı ve benzeri önlemlerle atığın 
kaynağında azaltılması ve kirliliğin önlenmesi 
gibi yeni ve kalıcı yöntemler uygulamaya 
alınmalıdır” diye konuştu.

Kentin çöp ve katı atık soruna değinen 
Yaylalı, “Çöp toplama ve çöp depolama 
alanları kısa bir süre içersinde ihtiyaca 
cevap vermeyecek konuma gelecektir. 
Çöpün toplanması ve ayrıştırılması için 
yapmış olduğumuz ve panelden çıkacak 
önerilen dikkate alınarak gerekli çalışmalar 
yapılmalıdır. Yerel yönetimler, çöpün 
ayrıştırılmasının evden yapılması için 
gerekli adımları atmalıdır. Özel çöp poşetleri 
dağıtarak, ayrıştırma teşvik edilmelidir. 
Burada her çöp torbasının üzerine seri 
numarası vurulmak sureti ile ayrışmada 
en başarılı sitelere, apartmanlara, iş 
merkezlerine bunu teşvik edeci maddi 
karşılığı olan ödüller verilmelidir” diye 
konuştu. Daha sonra söz alan Trabzon 
Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu da panelin önemine vurgu 
yaparak belediye olarak bu alanda yapılan 
çalışmaları anlattı. Gümrükçüoğlu, tüm 
dünyada olduğu gibi Trabzon’da da çöpün 
kaynağında etap etap ayrıştırma işlemini 
uyguladıklarını dile getirdi.

Harita Bülteni • Haziran 2013 

72  www.hkmo.org.tr

ŞUBELERİMİZDEN HABERLER  trabzon

72  www.hkmo.org.tr



20 Nisan 2013 tarihinde HKMO Trabzon 
Şubesi olarak Şubemize kayıtlı yeni mezun 
üyelerle tanışma amaçlı bir kahvaltı 
gerçekleştirdik. Kahvaltıda genç mühendis 
arkadaşlarımızın sorun, istek ve önerilerini 
tartıştık. Onlara Odamızın kapılarının 
her zaman açık olduğunu ve Odaya üye 
olmanın onlar açısından son derece 
önemli olduğunu anlattık. Odamızdan 
beklentilerini dinledik ve gerekli notları 
alarak genel merkezimize ilettik.

Genç Mühendislerle 
Sabah Kahvaltısında 
Buluştuk

Trabzon Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Trabzon şubesi olarak Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü’nde, 30 Nisan 2013 Salı günü, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kampüs (GIS 
Campus) konulu konferans düzenledik. 
Konferansa serbest harita mühendislik 
büroları, İller Bankası, Çevre Şehircilik 
İl Müdürlüğü, Belediyeler ve Harita 
Mühendisliği Bölümü gibi kurumlardan 
yönetici, çalışanlar, akademisyenler ile 
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konferansa 
Esri Türkiye Eğitim Sektörü Koordinatörü 
Fatih Ocak konuşmacı olarak katıldı. 
Açılış konuşmasını Şube Başkanı Doç. Dr. 

Recep Nişancı Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
günümüzdeki önemine ve iş imkânlarına 
değinerek yaptı. Sonrasında kürsüye 
geçen Fatih Ocak, Harita Mühendisliği 
Bölümlerinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 
ve Harita Mühendislerinin bu sektördeki 
önemini ve istihdam olanaklarını 
katılımcılarla paylaştı. Bununla beraber 
verilen konferansta Dünya’da ve ülkemizde 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geldiği son durum, 
ülkemizde bu sektör içerisinde yapılan 
projeler hakkında bilgiler verilmiş olup, 
Esri Yazılımları hakkında açıklayıcı notlar 
sunularak katılımcılara ve öğrencilere sürpriz 
hediyeler ile katılım belgeleri verildi.

“CBS Kampüs” Konulu Konferans

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Kentsel Dönüşüm 
Çalıştayına Katıldık

DOKAP Eylem Planı Çalıştayları 
kapsamında düzenlenen 7 Mayıs 
2013 tarihli Kentsel Dönüşüm 
konulu çalıştaya Şube Başkanımız 
Doç. Dr. Recep Nişancı ve Şube 
Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Ziya 
Usta katıldılar. Bölge sorunlarının 
ve çözüm önerilerinin tartışıldığı 
çalıştayda yaylaları birbirine 
bağlayacak olan ve bölgenin 
turizm potansiyelini arttırması 
beklenen Yeşil Yol Projesi ile ilgili 
bilgiler verildi. Yapılan çalıştayda 

Trabzon Şube Başkanımız Doç Dr. Recep Nişancı yerleşilebilir alanların CBS ile tespiti ve doğal 
afet haritalarının üretilmesi ile ilgili proje önerisinde bulundu.

Çalıştayın sonunda yapılan plan önerileri değerlendirilerek, oy birliğiyle seçilenlerin sunumu 
yapıldı. Son olarak DOKAP Bölge İdaresi Başkanı Ekrem Yüce’nin kapanış konuşması ile 
çalıştay sona erdi.

Trabzon Milletvekilimizin 
Şubemizi Ziyareti

CHP Trabzon milletvekili Sayın Volkan 
Canalioğlu, CHP Trabzon İl Başkanı Sayın 
Yavuz Karan’ın da aralarında bulunduğu 
Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Şubemizi 
ziyaret etti. Yapılan bu ziyarette 
katılımcılara Odamızın etkinlikleri ve 
yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. 
CHP heyeti de yaptıkları ve yapacakları 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karşılıklı 
fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette toplu 
fotoğraf çekilerek heyet uğurlandı.
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“ Serbest Çalışanlar” Toplantılarının 
Dördüncüsü Yapıldı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube 
Yönetim Kurulu olarak; bölge kapsamında kalan altı ilde 
gerçekleştirmeyi planladığımız “Serbest Harita Bürolarının Geleceği ve 
Sorunlarının” görüşülmesine yönelik toplantıların bir diğerini, 3 Nisan 
2013 Çarşamba günü Şube binamızda gerçekleştirdik.

HKMO Trabzon Şubesinin daveti üzerine geniş bir katılımla 
gerçekleştirilen toplantının ana başlıkları;

�  Meslektaşlarımızın ve özellikle serbest haritacılık faaliyetlerini 
sürdüren müelliflerin, çalışma alanında birlik, beraberlik ve 
dayanışmanın sağlanması,

�  Yapı denetim uygulamalarında meslektaşlarımızın konumu ve 
yaşanan sorunlar olarak belirlendi.

Toplantıda; Yapı denetim firmaları bünyesinde yapılan denetim 
çalışmalarında harita mühendislerinin rolü üzerinde duruldu.

Toplantı sonucunda; Yapı denetim firmalarının haritacılık işlerini çok 
düşük fiyatlara yaptığı görüşünde birlik sağlandı. Bu sorunu çözmek 
için gerekli tedbirler ve öneriler tartışıldı ve karar birliğine varıldı. 
Alınan kararlar Türk Mimar ve Mühendis Odalar Birliği (TMMOB) 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Genel Merkezi’ne 
bildirilerek, gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Katılımcılar; toplantının çok faydalı geçtiğini, daha geniş katılımlı 
olarak toplantıların sık sık yapılmasının gerektiğini vurguladılar.

HKMO Trabzon Şube Başkanımız Doç. Dr. Recep Nişancı, “Bu 
bağlamda toplantıya katılan, görüş ve önerileri ile katkılar sağlayan 
bütün üyelerimize Trabzon Şube Yönetim Kurulumuz adına teşekkür 
ederiz.” dedi.

“ Harita Mühendisliğinin Geleceği” 
Konulu Panel

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 
tarafından düzenlenen panelde Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü Erdoğan Özbenli Amfisi’nde 
harita mühendisliğinin geleceği tartışıldı. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten, Sebat Harita Genel 
Müdürü Ayhan Kalyoncu’nun konuşmacı olarak katıldığı 
panelde mesleğimizin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili duygu 
ve düşünceler öğrenciler, akademisyenler, serbest çalışanlar ve 
diğer katılımcılar ile paylaşıldı.

Öncelikle söz alan Ayhan Kalyoncu kendisiyle ilgili verdiği 
kısa biyografinin ardından Kamu ve Özel Sektördeki harita 
mühendisi istihdamları, harita mühendisinin çalışma alanları, 
yöntemleri ve amaçları hakkında geniş bilgiler verdi. Daha 
sonra söz alan TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten, 
TMMOB’un kuruluşundan günümüze kadar gerçekleştirdiği 
faaliyetler ve etkinlikler hakkında doyurucu bilgiler verdi. Ayrıca 
TMMOB tarafından yeni yapılmakta olan öğrenci evi hakkında 
dinleyicileri bilgilendirdi. Son zamanlarda birçok üniversitede 
açılan harita mühendisliği bölümleri ve bunların yarattığı iş 
istihdamı, kalitesiz eğitim gibi sorunları dile getirdi. Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ise 
gençlere öğrencilik hayatlarında ve meslek hayatlarında dikkat 
etmeleri gereken konularda paylaşımda bulundu. Yurtdışı 
eğitiminin önemini vurguladı.

Büyük bir katılım ve ilgiyle gerçekleştirilen panel hatıra fotoğrafı 
çekimiyle son buldu.
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KTÜ Kariyer Günleri Etkinliğine Katıldık
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer 
Günleri Haftası kapsamında HAMAK 
Genel Müdürü Harita Mühendisi Celil 
Çolak’ı bilgi birikimlerini paylaşmak 
üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
ile buluşturduk.

Etkinlik Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Trabzon Şube Başkanı Doç. Dr. 
Recep Nişancı’nın açılış konuşması 

ile başladı. Başkanımızın etkinlik ile 
ilgili öğrencilere verdiği kısa bilginin 
ardından Celil Çolak söz aldı. Celil Çolak 
kendi biyografisi ile ilgili verdiği kısa 
bilginin ardından iyi bir harita mühendisi 
olabilmek için gerekli özelliklerden 
bahsetti. Kamu ve Özel Sektördeki iş 
imkanları, çalışma ortamları, kariyer 
fırsatları ve tüm bunlar için nelere sahip 
olunması ve nelere sahip olunmaması ile 
ilgili bilgiler verdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konulu 
Panel
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından, 
23 Mart 2013 Cumartesi günü, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” konulu 
panel düzenlendi. Panele serbest harita mühendislik büroları, 
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, İller Bankası, Çevre Şehircilik İl 
Müdürlüğü, Belediyeler gibi kurumlardan yönetici ve çalışanlar ile 
öğrenciler ilgisi yoğundu. Panele İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları 
olan İsmail Tuğrul ve Serkan Kant konuşmacı olarak katıldı.

Şube Başkanı Doç. Dr. Recep Nişancı’nın yapmış olduğu açılış 
konuşmasından sonra panel başladı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
uzmanları olan İsmail Tuğrul ve Serkan Kant, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği uzmanlığının tanımını yaptıktan sonra, bu sektörün nasıl 
oluştuğu ve neden ihtiyaç duyulduğuna değindi. İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Kanunu ve Tüzüğü hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 
Ayrıca bu uzmanlığın harita mühendisleri açısından devlet ve 
özel sektördeki yeri ve önemi hakkında bilgiler verdi. Uzmanların 
konuşması bittikten sonra katılımcılar tarafından sorulan sorular 
cevaplandı ve karşılıklı görüşler alındı. Yapılan plaket töreninin 
ardından hatıra fotoğrafı çekilerek panel son buldu.

Geleneksel 30. Yıl Plaket Töreni ve 
Bahar Yemeği

Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz 30. yıl plaket töreni ve 
geleneksel bahar yemeği etkinliğimizi bu yıl 25.05.2013 tarihinde 
gerçekleştirdik. Etkinlik Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Trabzon Şube Başkanımız Sayın Doç. Dr. Recep Nişancı’nın 
yapmış olduğu açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında 
mesleğimizdeki birlik ve beraberliği vurgulayan Doç. Dr. Recep 
Nişancı, mesleğimizdeki bu kucaklayıcı tavrın eskiden olduğu 
gibi gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti. Başkanımızın 
konuşmasının ardından ardından Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Genel Başkanı Ertuğrul Candaş açılış konuşmasını yaptı ve 
plaket törenine geçildi.

Her yıl mesleğimizde 30. yılını dolduran meslektaşlarımıza verilen 
plaketler bu yıl da sahiplerini buldular. İlk olarak AKP Giresun 
Milletvekili Mehmet Geldi plaketini aldı. Daha sonra sırasıyla 
üyelerimiz Metin Akgün, Hamdi Zihni ve Ali Rıza Kalayoğlu 
plaketlerini aldılar. Ayrıca Odamıza maddi ve manevi desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen Zeki Öztürk’e de plaket verildi. Plaket töreninin 
ardından yemeğe geçildi. Yemekten sonra konuk sanatçı Apolas 
Lermi ve ekibi eşliğinde yöresel şarkılar dinlendi. Büyük bir katılımla 
gerçekleştirilen bu eğlence gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu.
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Erzurum Atatürk Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama 
Bölümü, Harita ve Kadastro Programı Bölge Temsilci Yardımcımız harita mühendisi 
Hüseyin İlhan tarafından ziyaret edilmiştir. Öğrencilerin sorunları dinlenmiştir.

Erzurum’dan Kısa Kısa

22.04.2013 tarihinde, Erzurum ilinde çalışmaları devam eden Pehlivan Mühendisliğin 
22-a kadastro çalışma şantiyesine Bölge Temsilci Yardımcımız harita mühendisi 
Hüseyin İlhan ve üyemiz Harita Mühendisi Sinan Yıldırım ile birlikte gelinerek yapılan 
çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

06.04.2013 tarihinde Ankara da düzenlenen Serbest Çalışanlar Toplantısı’na Erzurum 
Bölge Temsilciliğini temsilen harita mühendisi Yakup Bozoğlu ve harita mühendisi 
Hüseyin İlhan katılmıştır. Bölgemizde serbest çalışanların sorunları hakkında bilgi 
alışverişinde bulunulmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 24-28 Nisan 2013 tarihinde Antalya da 
düzenlenen 22-a çalıştayında Odamız üyesi harita mühendisleri ile birlikte bir araya 
gelinerek mesleki konular ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızca 1987 
yılından beri düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın 14’üncüsü 14-17 
Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da, ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenmiştir. 
Bölge Temsilci Başkanımız harita mühendisi Yakup Bozoğlu, Bölge Temsilci Yardımcımız 
harita mühendisi Hüseyin İlhan ve diğer üyelerimiz ile birlikte katılım sağlanmıştır. 
Kurultay boyunca mesleki konular ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Erzurum Bölge Temsilciliğimizde faaliyet gösteren ve mahkeme kararı sonucunda 
kapatılmasına karar verilen LİHKAB büroları ziyaret edilerek mesleki konular ile ilgili 
bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
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Kocaeli’den Kısa Kısa
Prof. Dr. Ergün Öztürk Jeodezi Kolokyumu Bölge Temsilciliğimiz Yürütücülüğünde 
Gerçekleştirildi

Değerli hocamız, saygıdeğer bilim insanı ve Odamızın çeşitli organlarında görev almış 
üyemiz Prof. Dr. Ergün Öztürk adına düzenlenen kolokyum, 15 Mart 2013 tarihinde 
gerçekleştirildi. Düzenleme kurulunda bölge temsilciliğimiz yönetim kurulu yanında 
Prof. Dr. Haluk Konak, Prof. Dr. Sebahattin Bektaş ve Öğr. Gör. Şafak Fidan’ın yer aldığı 
etkinliğe, Ergün Öztürk’ün çalışma arkadaşları, öğrencileri, meslektaşları, dostları ve aile 
çevresinden yoğun bir katılım gerçekleşti.

Etkinliğin ilk bölümünde söz alan konuşmacılar Prof. Dr. Ergün Öztürk’ün bilimsel 
çalışmaları, emekten ve insandan yana sergilediği duruşu, öğrencileri, dostları ve yakın 
çevresi ile kurduğu ilişkiler hakkında yaşanmışlıklarını paylaştılar. Etkinlikte sunulan 
duygu yüklü biyografisinin ardından, ikinci bölümde hocamızın insan ve bilim insanı 
kimliğini konu alan panel gerçekleştirildi. Son bölüm ise jeodezi konulu iki teknik 
oturum ile Ergün Öztürk’ün jeodezi bilimine yaptığı katkıları sunularak tamamlandı.

Etkinliğin ilk bölümüne katılarak heyecanından ve duyarlı kimliğinden hiçbir şey 
kaybetmediğini gösteren Prof. Dr. Ergün Öztürk’ü aramızda görmekten ve onun 
meslektaşları, öğrencileri olmaktan büyük onur duyuyoruz. 

Etkinlikte emeği geçen herkese, katılımlarıyla atmosferi güzelleştiren tüm dostlara 
teşekkür ediyor, hocamıza sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığını Ziyaret Ettik

Temsilcilik yürütme kurulumuz 09 Nisan 2013 tarihinde KBB İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığını ziyaret ederek gündemimizdeki Kentsel Dönüşüm ve Proje Uygulama 
Sorumluluğu panelleri ile kent içindeki çalışmalara dair görüşmeler gerçekleştirdik. 
Toplantıda panellerin birlikte gerçekleştirilmesi yönünde karar alınırken, Oda 
olarak yaşadığımız kentlerde meslek alanımızı ilgilendiren konularda katkı koyma 
konusundaki duyarlılığımızı dile getirdik.

14. THBTK Yürütme Kurulu ve STBK Toplantılarına Ev Sahipliği Yaptık

16 Mart 2013 tarihinde 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Harita Kurultayı 
yürütme kurulu toplantısı ve odamız Sürekli Bilimsel Teknik Komisyon Başkanlarının 
toplantılarına Kocaeli Bölge Temsilciliği olarak ev sahipliği yaptık. Meslek 
alanımızın en önemli ulusal etkinliği olan bilimsel ve teknik kurultay öncesinde 
toplanan kurulların gündemli toplantıları sonrası kendilerine bu toplantıların 
bölge temsilciliğimiz yetki alanında olmasından duyduğumuz memnuniyeti dile 
getirerek, özellikle STBK toplantılarının Oda örgütlülüğünün farklı yerel birimlerinde 
gerçekleştirilmesinin yararlı olabileceği düşüncesini ifade ettik.
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Kocaeli Bölge Temsilciliği olarak 02 Mayıs 2013 
tarihinde Kentsel Dönüşüm – TUS ve Harita 
Mühendisliği Panelini gerçekleştirdik. Paneller 
öncesi söz alan ve etkinliğin açılış konuşmasını 
yapan Bölge Temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Murat 
Selim Çepni Odamızın ve mesleğimizin Kentsel 
Dönüşüme bakışını ve uygulamadaki yerimiz 
hakkındaki örgütlü düşüncemizi anlattı. Kentsel 
Dönüşümün sadece bina yenileme olmadığını, 
mülkiyet dönüşümünün uygulamanın gövdesini 
oluşturduğunu, uygulamaların felsefi ve daha 
bütünsel ele alınması gerektiğini ifade ederek 
kent yaşayanlarının yapılan uygulamalardaki 
memnuniyetinin önemine vurgu yaptı. 

Kentsel Dönüşüm paneli Prof. Dr. Enver 
Ülger tarafından yönetilirken, KBB İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanı Şehir Plancısı 
Gökmen Mengüç ile Doç. Dr. Bayram Uzun 
panelist olarak söz aldılar. Kentsel dönüşümün 
hukuki altlığındaki eksikliklere ve uygulamada 
karşılan sorunlara ilişkin sunum yapan panel 
yöneticisi Prof. Dr. Ülger, daha sağlıklı kentsel 
dönüşüm uygulamaları için siyasi iradenin 
rolüne ve yasal altlıkta gereken düzenlemelere 
değindi. Kentsel dönüşümün özellikli bir 
imar uygulaması olduğunun altını çizdi. 
Gökmen Mengüç, Kocaeli özelindeki Kentsel 
Dönüşüm örnekleri konusunda uygulayıcı 
kurum olarak çalışmalarından bahsederken, 
kentlerinde örnek bir kentsel dönüşüm modeli 
örneği kurmayı hedeflediklerini anlattı. Doç. 
Dr. Bayram Uzun ise kentsel dönüşümün 
mülkiyet yönünü ele aldı ve aynı zamanda bir 
kentsel dönüşüm mağduru olarak mülkiyet 
dönüşüm ilişkisini sorguladı. Dr. Uzun 
sunumunda, “gökyüzü kimsenin mülkiyetinde 
değildir” diyerek, düşey mülkiyet (İmar hakkı) 
beklentisindeki hak sahiplerinin kamusal 
yarar ile çelişkilerine göndermede bulundu. 
Sunumların ardından soru cevap kısmına 
geçildi. Salondan gelen soru ve katkılar ile 
gelişen etkileşimli ortam ile panel sona erdi.

Verilen öğle arasının ardından, Teknik Uygulama 
Sorumluluğu ve harita mühendislerinin süreçteki 
rolü ele alındı. Bir çok bölgede henüz tam 
anlamında rayına oturmamış uygulamaların 

sürmesi, yerel yönetimlerin süreçleri henüz 
yeterince netleştirmemesi dolayısıyla panelin 
doğru ve standart bir metodik kurma amacına 
hizmet etmesi beklenen panel, Odamız Eski 
Genel Başkanlarından Hüseyin Ülkü tarafından 
yönetildi. Panele, İzmit Belediyesi Emlak 
İstimlak Müdürü Recep Barış, HKMO Kayseri 
Temsilcisi Mustafa Yıldız ve HKMO Toprak 
Düzenleme Komisyonu üyesi Özer İskender de 
panelist olarak katkı verdi.

Hüseyin Ülkü, Tip İmar Yönetmeliği’nde yapı 
sürecinde proje müellifi olarak tanımlanan 
harita mühendisinin ve yapı denetimi 
sürecinde görev alacak harita mühendislerinin 
yetki ve sorumlulukları hakkında aydınlatıcı 
bilgiler verirken, bakanlığın son yazısı ile iki 
görevi birbirinden ayırdığının altını çizdi. Yapı 
denetimi sürecinde harita mühendisinin ilk 
andan son aşamaya kadar sorumlulukları 
olduğunu ifade eden Ülkü, proje müellifi olan 
proje uygulama sorumluluğu ile yapı denetimi 
aşamasında görev alan fenni mesuliyetin farklı 
meslektaşlarımızın yürütmesi gereken görevler 
olması gerektiğini Oda olarak savunduklarını, 
bakanlığın son görüş yazısının da bunu 
desteklediğini söyledi. Trabzon Belediyesi 
İmar Müdürlüğünde görev yapan panelist 
meslektaşımız Özer İskender sunumunda yapı 
ruhsatına altlık olarak hazırlanan plankote 
konulu sunumunda örnek bir plankotenin 
nitelikleri ve hazırlanışı hakkında bilgi verdi. 
Beklenen özellikleri taşıyan plankote ile sonraki 
aşamalar için önemli bir altık oluşturulduğunu 
ve sürecin böylelikle çok daha sağlıklı işlediğini 
ifade eden İskender, Trabzon Belediyesindeki 
uygulamalarını anlattı. Belediyede kurdukları 
sistemde, ruhsat sürecinde vatandaşların 
alışılmışın dışında ilk olarak harita mühendisleri 
ile karşılaştıklarını ve serbest harita 
mühendislerince yönlendirildiklerini ifade 
eden Özer İskender plankote yapılmadan diğer 
çalışmalara geçilemediğinin altını çizdi. Panele 
yerelden katılan Recep Barış, yerel yönetimler 
olarak ruhsat sürecinde harita mühendislerinin 
görev tanımlarında sıkıntılar yaşadıklarını, 
yapı denetimi bürolarının mevzuatlarının 

yeterince açık olmadığını bunun da farklı 
değerlendirmelere yol açtığını belirtti.. Odanın 
da desteği ile konu üzerinde durduklarını, 
kafalarında bulunan soruları bakanlığa görüş 
olarak sunduklarını ve yakın zamanda aldıkları 
görüş yazısı ile artık uygulamanın doğru biçimde 
şekillenmesinin önünde engel kalmadığını 
söyledi. Panelde de sıkça söz edilen görüş 
yazısının kendilerince hazırlanan sorulara 
yanıt olarak verildiğini anımsatan Barış, yakın 
geçmişte ruhsat sürecinde LİHKAB’lar, SHKM’ler, 
yapı denetim büroları çevresinde belirsiz bir 
yetki ortamı olduğunu, mevcut durumda ise 
doğru ve tek tip bir uygulamanın çalışmalarının 
yürütülmesi için Oda ve yerel yönetimlere görev 
düştüğünü ifade etti. Panelde son olarak söz 
alan Mustafa Yıldız da Kayseri özelinde proje 
uygulama sorumluluğu ve fenni mesuliyet 
çalışmalarındaki deneyimlerini paylaştı. 
Mesleki dayanışma ve birliktelik konusunda 
örnek gösterildiklerini ifade eden Yıldız, 
bunun yardımıyla önce uygulamalarımıza 
doğru yön vermek için zengin bir tartışma 
ortamı oluşturuyor sonra da aynı güçle bunu 
yerel yönetimlere kabul ettirebiliyoruz, dedi. 
Örnek dosyalar üzerinden uygulamalarının 
detaylarını izleyenlerle paylaşan Mustafa Yıldız, 
ilk olarak proje müellifi ile fenni mesuliyeti 
üstlenen harita mühendisinin aynı kişi 
olamayacağını yöntem olarak benimseyen ve 
kendi bölgelerinde uygulayan bölge olduklarını 
hatırlattı. Son sunumun ardından soru cevap 
kısmına geçildi. Salondan gelen soru ve katkıları 
değerlendirilmesinin ardından panel ve etkinlik 
sona erdi. 

Başta değerli katkılarını esirgeyemeyen 
panelistlerimiz olmak üzere, desteklerini 
sürekli yanımızda hissettiğimiz Oda genel 
merkezimize, etkinlik organizasyonunda önemli 
emeği bulunmasına karşın etkinliğe katılımı 
son anda gerçekleşmeyen genel başkanımız 
Ertuğrul Candaş’a, etkinlik paydaşımız Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesine, salon desteği sağlayan 
İzmit Belediyesine ve katılımları ile etkinliğimizi 
anlamlı kılan üye, meslektaş, öğrenci ve 
konuklarımıza teşekkür ediyoruz.
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Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Akreditasyon Danışma Kurulu 
Toplantısına ev sahipliği yaptık. 

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) 
akreditasyonu olarak bilinen akreditasyon programına başvuran KOÜ Harita 
Mühendisliği Bölümü tarafından Odamızın da paydaşı olduğu akreditasyon danışma 
kurulu toplantısı 21 Mayıs 2013 tarihinde temsilcilik mekânımızda gerçekleşti. 
Toplantıya bölüm akreditasyon görevlilerinin yanı sıra, kamu ve özel sektörden 
temsilciler, ücretli mühendis ve bölüm mezunları, HKMO temsilcileri katıldı. Harita 
mühendisliği eğitim programları, program çıktıları, mesleğin şu an ve gelecekteki 
yönelimleri ve harita mühendisi adaylarının taşımaları gereken donanımlar, sektörün 
istihdam kapasitesi, mezunların kariyer hedefleri ve meslek yaşamındaki çalışma 
pozisyonları gibi farklı konularda renkli bir tartışmaya sahne olan toplantıda eğitim 
programlarının oluşturulması ve akreditasyon sürecinde paydaşların görüşleri alındı. 
Akreditasyon süreci ve sonrasında bu türden toplantıların gerekliliğine de değinilen 
kurulda, meslek odası olarak HKMO’nun süreçteki önemine bir kez daha vurgu yapıldı.

14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 14. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı’na katıldık. 

Meslek alanımızın en önemli ulusal organizasyonu olan kurultaylarımızın 14. üncüsüne 
temsilcilik yönetim kurulundan iki üye ile katılım sağladık. Başkanlığını Temsilciliğimiz 
yetki alnındaki Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk 
Konak’ın yaptığı kurultaya, yönetim temsilcilerimiz dışında 50’ye yakın öğrenci üyemizi 
de götürdük. “Sözümüz Var” sloganı ile küresel ve ulusal sermayenin beklentilerine terk 
edilmiş kentleşme ve toprak politikaları, mülkiyet değişimleri, ormanlar, kıyılar ve diğer 
başlıklarda biz mühendislerin yani emeğini üretime koyanların bilimi ve tekniği halk 
yararına kullanmada bildiklerinden geri durmayacaklarına vurgu yapılan kurultay, Piri 
Reis haritasının 500. üncü yılı olması dolayısıyla ayrı bir anlam da kazandı. Yürütme 
kuruluna, yönetim kurullarına ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Kocaeli Bölge Temsilciliği Öğrenci Komisyonu olarak, Polonya’nın Wroclaw şehrinde 
18-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Jeodezi Öğrenci 
Toplantısı’na (International Geodetic Student Meeting) katıldık. 12 ayrı ülke ve 20 
üniversiteden yaklaşık 150 öğrenci ve mühendis katıldığı etkinlikte komisyonumuzu 
öğrenci üyelerimiz Faruk Bozkuş, Yusuf Tanış, Zeynel Ürper temsil etti. Etkinlik boyunca 
güzel bir ortamın sunulmasının yanı sıra Wroclaw şehrinin tarihi ve kültürel yanları 
düzenlenen geziler ve organizasyonlarla katılımcılara tanıtıldı.

Etkinlik boyunca düzenlenen panellerle farklı ülkelerden gelen katılımcıların yaptığı 
sunumlarla jeodezi alanında yapılan uygulamalar gösterildi. Etkinliğin son gününde 
gerçekleştirilen ’Genel Kurul’da yapılan oylama ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü oybirliğiyle ’International Geodetic Student Organization (IGSO)’ 
üyesi olarak kabul edildi. Böylece ülkemizden İTÜ, YTÜ ve KTÜ den sonra dördüncü IGSO 
üyeliği gerçekleşmiş oldu. Ayrıca Genel Kurul’da bir sonraki buluşmanın İstanbul’da 
İstanbul Teknik üniversitesi ev sahipliğinde yapılması da kararlaştırıldı.
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Zonguldak’tan Kısa Kısa

TMMOB’nin Kadın Kurultayı kapsamında İKK’lar bünyesinde altyapı oluşturulmasına 
yönelik olarak 13 Nisan 2013 Cumartesi günü Zonguldak Dedeman Oteli’nde Zonguldak 
2. Yerel Kadın Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, kamu kurumları, özel sektör ve 
üniversitelerden katılım oldu.

1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Bayramı’nda, TMMOB Zonguldak İKK olarak alanlardaydık. 
İstasyon Caddesi’nde işcilerle buluşarak madenci anıtına kadar yürüdük ve bayramı işçi 
ve emekçi kardeşlerimizle birlikte kutladık.

Odamızca, 27-28-29 Mart 2013 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine tanıtım günleri düzenlendi. Bu 
kapsamda Odamıza yeni üye olmak isteyen öğrencilere ve mühendislik fakültesinin 
diğer bölüm öğrencilerine Odamız faaliyetleri, bilimsel çalışmaları ve yayınlar hakkında 
bilgiler verilmiş ve tanıtımlar yapılmıştır. Tanıtım günleri etkinliğimiz, Zonguldak Bölge 
Temsilciliğinin öğrenci üyeleri ile birlikte düzenlenmeye devam edecektir.
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Zonguldak Bölge Temsilciliği etki alanında eğitim yapan Bülent Ecevit 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Bölümünün adı, Yüksek Öğrenim Kurumunun (YÖK) 16.04.2013 
tarihli kararıyla değiştirilerek Geomatik Mühendisliği ismini almıştır. 
Bu kapsamda gerek öğretim elemanlarımız ve üye öğrencilerimiz 
gerekse Zonguldak’taki kamu ve özel sektörde çalışan mühendis 
üyelerimizin de katılımı, Geomatik Mühendisliği Bölümü ve HKMO Bölge 
Temsilciliğimizin katkılarıyla bir resepsiyon yapıldı. Resepsiyon açılışında 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, gelişen süreç ve bölüm 
isminin değişim gerekçesi hakkında konuşma yaptı.

Ardından Oda Genel Sektererimiz Mustafa Erdoğan, Oda olarak alınan 
karara saygılı olduklarını, gelecekte, bölümün daha ileriye giderek 
başarılı olması temennisinde bulunmuş, ancak kişisel olarak farklı 
görüşler olabileceğini de belirtmiştir. Resepsiyona ayrıca Odamız 
Örgütlenme Sekreteri Burak Kukul ve Zonguldak Bölge Temsilciliği 
Yönetim Kurulu Üyeleri de katılarak iyi dileklerini sundular. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odamızca 1987 yılından beri düzenlenen Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın 14’üncüsü 14-17 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında Ankara’da ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilmiştir.

Zonguldak Bölge Temsilciliği kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin 
katılması bizim için önemli ve yararlı olmuştur.

Kurultay Danışma Kurulu Üyesi ve Zonguldak Bölge Temsilcisi Yrd. 
Doç. Dr. Hakan Akçın ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Köse katılmış ve 
Hakan Akçın, kurultayda bir adet tebliğ sunmuştur. Ayrıca Zonguldak 
Bölge Temsilciliği üyelerimizden Şenol Hakan Kutoğlu, Çetin Mekik, İlke 
Deniz, Ali İhsan Şekertekin ve Nevin Betül Avşar’a ait 3 tebliğ en iyi 
bildiri oturumuna seçilmiş ve sunulmuştur.



Nâzım Hikmet Ran (15 Ocak 1902 – 3 Haziran 1963), daha çok 
Nâzım Hikmet olarak bilinen Türk şair, oyun yazarı, romancı, anı 
yazarı. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül 
almıştır. Siyasi inançları yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin 
yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. 

Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve 
Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan 
Selim imzasıyla çıkmıştır. Türkiye’de serbest nazımın ilk uygulayıcısı 
ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir 
üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en büyük şairleri arasında 
gösterilmektedir. Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları 
yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nâzım Hikmet, İstanbul, Ankara, 
Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. 

1920’de arkadaşı Vâlâ Nureddin ile Milli Mücadele’ye katılmak 
üzere ailesinden habersiz Anadolu’ya geçti, Bolu’da öğretmenlik 
yaptı. Daha sonra Batum üzerinden Moskova’ya giderek Doğu 
Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat 
okudu. 1921’de gittiği Moskova’da devrimin ilk yıllarına tanık 
oldu. 1924’te Moskova’da yayınlanan ilk şiir kitabı 28 Kanunisani 
sahnelendi. O yıl Türkiye’ye dönerek Aydınlık Dergisinde çalışmaya 
başladı, ancak dergide yayınlanan şiir ve yazılarından dolayı on 
beş yıl hapsi istenince tekrar Sovyetler Birliği’ne gitti. 1928’de Af 
Kanunundan yararlandı ve Türkiye’ye döndü. Bu defa Resimli Ay 
dergisinde çalışmaya başladı. 1938’de yirmi sekiz yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. 12 sene süren tutukluluktan sonra askere alınacağı ve 
öldürüleceği endişesiyle 1950 yılında Stalin yönetimindeki Sovyetler 
Birliği’ne giden Nâzım, 25 Temmuz 1951 tarihinde Bakanlar Kurulunca 
Türkiye vatandaşlığından çıkarılmasının ardından, büyük dedesi 
Mustafa Celaleddin Paşa (Konstantin Borzecki)’nın memleketi olan 
Polonya’nın vatandaşlığına geçerek Borzecki soyadını aldı. Türkiye’de, 
ölümünden iki yıl sonra 1965’te şiirleriyle yeniden önem kazandı.

3 Haziran 1963 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi neticesinde hayata 
gözlerini yumdu. 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden 
Türk vatandaşlığına alındı. Mezarı halen Moskova’da bulunmaktadır.

Dünya şairimiz Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında 61 yaşında 
kalp krizi geçirerek yaşamını kaybetmişti. Oldukça genç bir yaşta 
gözlerini yaşama yuman Nazım Hikmet hem bir memleket 

şairidir hem dünyanın en büyük şairlerinden biridir.

Ülkelerin büyük şairleri vardır. Rusya’da Puşkin, Almanya’da Schiller, 
İtalya’da Dante Alligiari, İngiltere’de Shakespeare, İspanya’da Federico 
Garcia Lorca, Hindistan’da Tagore, İran’da Hayyam, Şili’de Pablo 
Neruda, Araplarda Adonis, Fransa’da Aragon gibi... Bu şairler yalnızca 
ülkelerinin büyük şairleri değil, dünyanın malı olmuş şairleridir.

Bizim Dünya’da tanınan en büyük şairimiz Nazım Hikmet’dir. 
Onun büyüklüğü, emekçi yoksul halkına, o halkın yaşadığı yurduna 
(memleketine) duyduğu büyük saygıdan, sosyalist bir dünya 
görüşüne sahip olmasından kaynaklanmıyordu yalnızca. Gerçekleri 
dünyanın en iyi, en ileri şiiriyle büyük bir başarıyla yazmasından 
kaynaklanıyordu. Nazım Hikmet’in şiiri hem biçim hem içerik 
açısından yepyeni bir şiirdi. Nazım Hikmet, Türkçeyi en iyi kullanan 
şairimizdir. 

Büyük şairler dilini kullandıkları halkı, yaşadıkları ülkeyi anlatarak 
yola çıkarlar; yerelden evrensele ulaşırlar. Nazım Hikmet’in şiiri de 
15 yılı aşkın cezaevlerinde haksız yere üstelik düzmece belgelerle 
yatırılmasına karşın “memleket” ve memeketinin insanlarına sevgi ve 
saygının şiirleridir. Çektiklerinin suçunu halkına, kültürüne, diline yıkma 
kolaycılığını asla düşünmedi. Tam tersine, “Sen” şiirindeki gibi neredeyse 
tüm şiirleri sevgi ve hasretle doludur: “Sen esirliğim ve hürriyetimsin / 
Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin. / Sen memleketimsin.” 

Türkiye için “Dörtnala gelip uzak asyadan / Akdenize bir kısrak 
başı gibi uzanan bu memleket bizim!” diye dünyanın en güzel 
tanımlamasını yaptı.

“Kuvayi Milliye”, “Memleketimden İnsan Manzaraları” gibi 
destanlarında bu ülke yoksullarına kalbiyle yaklaştı; kültürel olarak da 
Anadolu insanının çeşitliliğini müthiş bir estetik bilinçle kaynaştırıp 
kardeşleştirmeyi başaran bir şair oldu. “Antep köylülüklerinde ırgat 
Karayılan” ile Adapazarlı “Kambur Kerim”i, “Arhaveli İsmail”i kan 
kardeşi yaptı.

Ölümünün 50. yılında bu büyük şairimizi saygıyla ve özlemle anıyoruz. 
2013 yılı boyunca herkesin Nazım Hikmet şiiri okumasını öneriyoruz. 

(1902 İstanbul - 1963 Moskova) 

Nazım Hikmet’i
“Memleket” Şairi

Ölümünün 50. yılında saygıyla anıyoruz...

Nazım Hikmet Kimdir?

82  www.hkmo.org.tr

KÜLTÜR SANAT
Harita Bülteni • Haziran 2013 



YİNE MEMLEKETİM ÜZERİNE SÖYLENMİŞTİR

memleketim, memleketim, 
ne kasketim kaldı senin ora işi 
ne yollarını taşımış ayakkabım, 
son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, 
şile bezindendi. 

sen şimdi yalnız saçımın akında, 
enfarktında yüreğimin, 
alnımın çizgilerindesin memleketim, 
memleketim, 
memleketim...

SUDOKU

8 5 1 7 4
9 4 7 1 6

8 3 4 5 9
4 7 1 6 3
1 6 9 4 7

5 4 2 1 6
9 4 6 5 1
2 6 8 9 4

1 9 4 3 7

4 9 2 5
7 8 6

7
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9 4 6

4 1
1 7

1 6 5
2 9

KOLAY ZOR
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Yanda, Doğu ve Batının elleri kapalı, Kuzey ve Güneyin elleri açık 
olarak verilmiştir. Doğu sinek vale atak eder. Kuzey beş maça 
yapmak ister. Oyun planını yapınız. Öncelikle Kuzeyin elindeki kayıp 
kartları sayalım. İki kör, bir sinek, bir karo olmak üzere dört kayıp kart 
vardır. Kayıplardan biri Doğu sinek vale atak ettiği için giderildi. Kalan 
kayıp üç karttan en az birini kazanmalıyız. Bunun için iki seçenek var.

Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi
kmelikoglu@yahoo.com

B R İ Ç
BRİÇ NEDİR: Briç oyuncuları, kural dışı ya da kurallara bağlı, tepkisel ya 
da ölçülü çekingen, saldırgan ve buna benzer davranışlar sergileyebilirler. 
Kişilerin briç oyunundaki tavırları onların yaşamdaki genel tavrını yansıtır. 
Çünkü briç; kurallarıyla, insan ilişkileriyle, baş edilmesi gereken sorunlarıyla, 
ulaşılacak hedefleriyle yaşamın bir örneğidir.

İlerden Kestirme (Empas) Tekniği

 ADJ876

 82

 A65

 AD

 XX
K

B                D

G

 XX

 XXX  XXX

 XXX  XXXX

 XXXXX  XXXX

 R109

 97543

 RV9

 92

Tablo Bir ve Kart Dağılımı

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY
PAS 1PİK(5 Pik,13+OP) PAS 2H(H 5li10+)
PAS 3NT(17+) PAS 4NT(AS Sorusu)
PAS 5SİNEK(Yanıt=3AS) PAS 5PİK(Oyun Kararı)
PAS PAS PAS PAS

Birincisi: Karoya ilerden kestirme(empası) yaparak karo valeyi 
kaçırmak. İkincisi: Yerde bulunan beş parça köre yeterince çakarak 
birini sağlamak. Sonra sağ köre elde bulunan kayıp karoyu atmaktır. 
Bu seçeneklerden hangisinin doğru olduğuna karar vermek sizlere 
kalmıştır. Bizce doğru olan seçenek yazının sonun da açıklanmıştır. 

“Kime İyi Briççi Denir”: Uluslar arası kabul gören bir briç dilinde, 
briç oynamak için yapılan açık artırma konuşmasını ve oyun 
oynarken briç tekniklerini en iyi şekilde kullanan, bu kullanım 
neticesinde takımına kazanımlar getiren ortaklara iyi briççi denir. 
İyi briççiler briçi sanatsal yönünü ile oynarlar. Briç oyununda oyun 
öncesi konuşmalar ve oyun sırasında ortaya konan oyun teknikleri 
briçin sanatsal yönün de yer alır. İyi briççiler briç oyunu öncesi 
konuşma ve oyun sırasında görsel ve işitsel briç şöleni sergiler. İyi 
briç oynamak için ortaklar arasında bir denklik olmalıdır. “Bir elin 
nesi var. İki elin sesi var” atasözünün içeriğine göre davranırlar. 
Briç oyunu bir takım çalışmasıdır. Takımlar; aşağıda verilen beş 
başlık doğrultusunda bir birleri ile anlaşmaya çalışmalıdır. 

1) Briç Dili: Briç masasında karşılıklı konuşmalar uluslar arası kabul 
gören bir briç dili ile yapılmalıdır. Böylelikle yapılan her konuşma 
net bir şekilde anlaşılır ve algılanır. Briç oynamak için yapılan her bir 
konuşma dağıtılan kartlardaki “kuramsal oyun düzey”ine ulaşmak 
amacı ile yapılır. Kuramsal oyun düzeyi ile bizim oynadığımız oyun 
seviyesi ortağımız ile anlaşıp anlaşmadığımızın bir göstergesidir. 
Karşılıklı yapılan konuşmalarda doğru oyun için seçim yapmak 
oyunu kazanmanın yarısından bir fazlasıdır. Eğer ortaklar dağıtılan 
o eldeki kartlarla kuramsal olarak altı oynanması gereken bir 
oyunu dört seviyesinde oynuyorlarsa bu durum o ortakların kendi 
aralarında anlaşamadığını gösterir.
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2) Briçte Savunma Tekniği: i) Savunmacı olarak oyuna başlıyorsak, 
ilk kart açılışı çok önemlidir. İlk açılış oyunu hem batırır hem çıkarır. İlk 
açılış da üzerinde durulması gereken hususlardan bazılar şu şekilde 
sıralanabilir. Açılış yapan oyuncu üç seçenekten birisi arsında karar 
vermelidir. Bu seçenekler şöyle sıralanabilir. Açılışı kendi eline göre ya 
da otağının eline göre yapar. Açılış yapmadan önce dört eldeki kart 
dağılımlarını ve yaklaşık puanları hesaplamalıdır. İlk açılışı yapacak 
oyuncu oyunun, oynama seviyesine göre, karşı oyuncuların ve ortağının 
elindeki onör puanlarını ve kart dağılımlarını hesaplayıp tahmin edebilir. 
Bu hesaplama ve tahmin sonucuna göre açılışını yapmalıdır. Örneğin: 
Oyun üç kozsuza oynanıyorsa üç kozsuza açılış yapılırken üç kozsuz 
oynayanların elinde toplam yirmi beş ya da yirmi yedi aralığında onör 
puanı vardır. Bir kozsuz açanın elide (4,3,3,3); (4,4,3,2); (5,3,3,2); (4,4,4,1) 
burada tek kart As olmalıdır.) şeklinde bir dağılım olduğunu ve onör 
puanının on beş on yedi aralığın da olduğunu bilinir. İlk açılışı yapacak 
oyuncunun beş onör puanı olsun. Ortağında olması gereken onör puanı 
ise sekiz ile on onör puanı aralığındadır. İlk açılışı yapacak olan kişinin 
elinin bir özelliği yoksa ortağınızın eline göre açılış yapmalıdır. 

ii) Oyun içinde kart atarken, ortağına bilgi vermek: için uluslar arası 
yöntemler geliştirilmiştir. Ortakla bu yöntemlerden birine göre 
oynanırsa, kart atışları ile ortağa doğru bilgi vermiş oluruz.

3) Kart Tekniği: kart kestirmesi (empas) ile el yapmak: Fazladan bir 
el yapmak için el ve yer kartları arasında iç ya da dış kestirme (empas) 
yapılmalıdır. Bu teknik hareketler önseziye, oyuncudaki kart dağılımlarının 
doğru tahmin etmeye bağlıdır. Oyunda yapılan teknik hareketler 
oyuncunun oyun gücünü gösterir. Oyuncu briç tekniklerini kullanarak 
briçin bir başka yönünü sergiler. Bu ve buna benzer teknikleri kullanarak 
yapılan oyun manevraları briçin sanatsal yönüdür. Briçin teknik detaylarını 
kullanıp doğru sonuca ulaşmanın verdiği mutluluk bir başkadır.

4) Kayıp ve Alıcı Kart Sayıları: Bir elde ki kayıp kart sayısı bilinirse o 
eldeki on uç kartın alıcı kart sayısı hesaplana bilir. En düşük düzeyde 
bir oyunun çıkması için alınması gereken el sayısı yedidir. Oyun açarken 
söylenen koz ya da kozsuz konuşmada ortağın eli ile birlikte yedi el 
alma sözü verilir. Bir düzeyinde oyun açmak için bir elde dört beş 
alıcı kart ile en az on üç onör puanı bulunması gerekir. Neden diye 
sorulduğunda? Zonsuz durumda dört alıcı kart ile oyun açıldığında, üç 
batar beş yüz verir. Zonda beş alıcı kart ile oyunu açıldığında, konturlu 
iki batar yine beş yüz verir. Bu durumlarda, her zaman oyunu açan karlı 
çıkar. Zonsuz üç batıp beş yüz verilen elde karşı oyuncular zonda zon 
yaparsa alacakları sayı altı yüz ya da altı yüz yirmidir. Zonda iki batan 
oyuncu beş yüz sayı verir. Karşı oyuncular zonsuz zon yaparsa alacağı 
sayı dört yüz ya da dört yüz yirmidir. Tabi bu durumda zararlı çıkılır. Bu 
iki durumda verilen sayı kaybı yüz sayıdır. Bu fark zarar ziyanın(risk) 
karşılığı olarak yansır. Bir seviyesinde karşı taraf zon kaçırmayı göze alıp 
kontur atsın. Konturlu oyun bir batırmak ya da oyun yamak sonucunda 
kazanç çok büyük olacaktır. 

5)Doğru Oyun Tekniği: Tablo birde dağıtılan elin yorumu: Kuzeyin el 
dağılımı (5,2,3,3) şeklindedir. Bu elin gelme olasılığı yüzde 13,3 olarak 
bulunur. Eldeki kayıp kart sayısı (1+2+2+1=6) altıdır. Eldeki alıcı kart 
sayısı ise yedi tanedir. Geri kalan üç elin dağılımı (4,3,3,2) biçiminde 
olup her bir elin ayrı, ayrı gelme olasılığı yüzde 16,1 olarak bulunur. 
Bir eldeki kart dağılımı ile elde bulunan onör puanlarının(OP) gelme 
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olasılıkları arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Ancak bir elde dört as, 
dört rua, dört kız ve bir valenin gelme olasılığı ne diye soruduğunda 
bu soruya yanıt vermek kolaydır. Bu soru bir başka biçimde şu şekilde 
de sorula bilir. Dört dokuzlu, dört yedili, dört beşli ve bir dörtlünün 
bir ele gelme olasılığı nedir diye? Başka bir söylemle bir eldeki 
kartların (4,4,4,1)dağılıma olasılığı nedir? Sorusunu gündeme getirir. 
Bir eldeki kartların (4,4,4,1) gelme olasılığı 67 milyon 108 bin 864 
genel dağılım içinde, 1 milyon 801 bin 800 olarak bulunur. Böyle bir 
elin gelme olasılığının yüzdesi ise 2,68 olarak hesaplanır. Parantez 
içindeki dağılımlarının değişik sırada olması, dağılımın gelme yüzdesini 
değiştirmez. Buradaki sayısal alıntılar Harita Bülteni 68’den alınmıştır.

Doğu sıralı sineklerinden vale oynayarak oyunu başlattı. Doğunun 
bu atağı Kuzeye bir el kazandırdı. Karo atağının dışında tüm ataklar 
kuzeye bir el kazandırır. Bu oyun sadece karo otağına batar. Karo atağı 
yapılmadığına göre şimdi oyunu yapmak için iki farklı yolu deneyelim.

Birinci yol: Yüzde elli olasılıkla karo damını doğuya verip karo valeyi 
dış kestirme ile kaçırmaktır. Diş kestirme ile karo valeyi kaçırmaya 
giden oyuncular için “sıradan oyuncu” denebilir. Bu tür oyuncular 
düşünme zahmetine girmeden sadece vakit geçirmek için briç 
oynarlar. Briç oynamayı bir yaşam tarzı olarak görenler için durum 
farklıdır. Bu tür oyuncular fırsat bulduklarında briçin sanatsal yönü 
ile briç oynarlar. Onlar bu oyunda kupaların karşı oyuncuların elinde 
üç üç ya da iki dört dağılma olasılıklarını araştırılar. Bu araştırmayı 
yapmak için el ve yer geçerlerinin olduğunu bilirler.

İkinci yol: Kuzey ilk eli aldıktan sonra elden bir kör oynar. İlk köre 
her kes uyarsa üçüncü eli elden alıp yine yere doğru son körünü 
oynar. İkinci köre yine herkes uyarsa o zaman oyun yapıldı demektir. 
Dördüncü elde yerde kalıp köre çakar. Böylece yerde iki kör sağlanmış 
olur. Körlerin üç, üç dağılmasına el açılır. Yok, körler dört iki dağılmış 
ise dördüncü köre çakıp beşinci körü sağlama yönüne gider. Bu sefer 
beşinci köre eldeki kayıp karoyu atar. Böylelikle hiç zarar ziyana 
uğramadan beş piki yapar. Körlerin beş bir dağılmasa durumunda bile 
karo valeyi ilerden kestirme ile kaçırma seçeneğimiz her durumda 
vardır. İyi oyunlar. 

BAŞTA SORULAN SORUNUN YANITI
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� 6728 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Ünal ile Fadime Ünal çiftinin 30.07.2012 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. Ömer 
Asaf adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

� 6989 sicil numaralı üyemiz Erhan 
Güngör ile Gül Güngör çiftinin 19.04.2013 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. Sezin 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

� 7184 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Nalbantoğlu ile Neslihan Deniz 
Nalbantoğlu çiftinin 04.11.2012 tarihinde 
bir kız çocuğu olmuştur. Ladin adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

� 7197 sicil numaralı üyemiz M. Semih 
Turgut ile Aylin Turgut çiftinin 20.08.2012 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. Eylül 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

� 7364 sicil numaralı üyemiz Aziz Tolga 
Çuhacı ile Derya Çuhacı çiftinin 21.01.2013 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. Mert 
Emir adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

� 7682 sicil numaralı üyemiz Fuat Güler ile 
Hilal Güler çiftinin 26.04.2013 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Ahmed 
Kürşad adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

� 7789 sicil numaralı üyemiz Murat Eflatun 
ile Gülçin Eflatun çiftinin 22.06.2012 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. Beyza 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

� 7994 sicil numaralı üyemiz Barış Sorgal 
ile Mine Sorgal çiftinin 09.08.2012 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Poyraz adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

� 8119 sicil numaralı üyemiz Abdullah 
Tekin Turanoğlu ile Meliha Turanoğlu 
çiftinin 10.05.2013 tarihinde bir kız 
çocuğu olmuştur. Selinay Sezin adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

� 8204 sicil numaralı üyemiz Süleyman 
Memioğlu ile Zerrin Memioğlu çiftinin 
15.05.2013 tarihinde bir erkek çocuğu 
olmuştur. Ali adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

� 8217 sicil numaralı üyemiz Serkan Keskin 
ile Aynur Keskin çiftinin 23.11.2012 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Atlas adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

� 8338 sicil numaralı üyemiz Çiğdem 
Saltık Şeşeoğulları ile Cemil Velat 
Şeşeoğulları çiftinin 06.05.2013 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. Ali 
Barlas adını verdikleri bebeğe “Aramıza 
hoş geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

Doğanlar

� 6799 sicil numaralı üyemiz Ziya Ünsal 
ile Tuğba Ünsal çifti 27.04.2013 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.

� 8763 sicil numaralı üyemiz Ahmet 
Murat Kıraba ile Kübra Bayramoğlu çifti 
06.09.2012 tarihinde evlenmiştir. Ömür 
boyu mutluluklar dileriz. 

� 8889 sicil numaralı üyemiz Levent Özgür 
ile Sevda Taş çifti 14.07.2012 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

� 11357 sicil numaralı üyemiz Seçkin 
Demirel ile Pelin Keser çifti 28.10.2012 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Evlenenler

�	4899 sicil numaralı üyemiz Hakan Bilgen 14.05.2013 tarihinde 
Trabzon Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği görevinden 
Elazığ Kadastro Müdürlüğüne atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

� 7621 sicil numaralı üyemiz Hasan Uzun 20.05.2013 tarihinde 
Elazığ Kadastro Müdürlüğü görevinden Samsun Kadastro Bölge 
Müdürü Yardımcılığına atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

Atananlar-Emekli Olanlar
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Aramızdan Ayrılanlar
� 1095 sicil numaralı üyemiz Engin 

Kocaman’ın annesi 26.03.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 1291 sicil numaralı üyemiz Orhan 
Köroğlu’nun annesi 29.04.2013 tarihinde 
yaşamın yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 1314 sicil numaralı üyemiz Metin Avgın’ın 
annesi Nimet Avgın yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 1436 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Açıksöz’ün annesi Münire Açıksöz 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 1437 sicil numaralı üyemiz Hasan 
Şişman’nın babası 09.05.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 2030 sicil numaralı üyemiz Hüseyin 
Ferit Orbey’in babası Ahmet Nihat Orbey 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 2236 sicil numaralı üyemiz Selahattin 
Ergün’ün annesi Züriyet Ergün yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 2452 sicil numaralı üyemiz Ömer Ali 
Anbar’ın babası Halil Anbar 14.03.2013 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 2465 sicil numaralı üyemiz Erol Küçük’ün 
babası Hasan Küçük yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 2554 sicil numaralı üyemiz Bülent 
Oyman’ın annesi Sebahat Oyman 
13.03.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 2613 sicil numaralı üyemiz Yaşar Pekel’in 
eşi yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 2622 sicil numaralı üyemiz Deniz Tunç’un 
babası Nadir Tunç 23.03.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 2704 sicil numaralı üyemiz Nilüfer 
Bakoğlu’nun babası 20.09.2012 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 2974 sicil numaralı üyemiz Erdal 
Fatih Gevri’nin kayın validesi, Sebahat 
Gevri’nin annesi 21.05.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 3145 sicil numaralı üyemiz Metin 
Dedeoğlu’nun annesi 21.05.2013 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 3797 sicil numaralı üyemiz Serpil 
Günseren ve 4657 sicil numaralı üyemiz 
Cihangir Mesut Günseren’in babası 
Mustafa Kemal Günseren yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşlarımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 4039 sicil numaralı üyemiz Ahmet 
Gül’ün annesi yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 4532 sicil numaralı üyemiz Seymen 
Dıravacı’nın babası 04.04.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 5623 sicil numaralı üyemiz Zülküf 
Arslan’ın babası Halil Arslan 15.05.2013 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 6061 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Yıldırım’ın ablası Pembe Yıldırım 
18.04.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailelerine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 6714 sicil numaralı üyemiz Adnan 
Koçak’ın babası 18.05.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 6785 sicil numaralı üyemiz Cem Levent 
Yücel’in babası Sebahattin Yücel 
21.05.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 6833 sicil numaralı üyemiz Cengiz 
Ögretir’in annesi Suna Ögretir 
02.03.2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 6990 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Bozdoğan’ın kızı 18.04.2013 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 6993 sicil numaralı üyemiz Ali Kavak’ın 
annesi 05.11.2012 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 7061 sicil numaralı üyemiz Şenay 
Karataş’ın babası yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

� 9455 sicil numaralı üyemiz Nazım 
Mazlum’un annesi 28.12.2012 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

� 11137 sicil numaralı üyemiz Ali Özerkan 
08.05.2013 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

� 13045 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Erişmiş’in annesi Nazmiye Erişmiş 
yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza, 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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DUYURULAR

“TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi”nin  
I. Duyurusu Yapıldı
11-13 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi’nin I. Duyurusu Yapıldı.

Sayı : 3/B15-471 01/04/2013
Konu :“TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013” 
    I. Duyuru

Ertuğrul CANDAŞ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Genel Başkanı

Prof.Dr. Fatmagül KILIÇ
Kongre Düzenleme Kurulu

Başkanı

Coğrafi Bilgi Teknolojileri hayatımızın birçok alanında vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), farklı uygulamalarda 
ve farklı kurumlarda değişik seviyelerde kullanılmaktadır. Ülkemizde 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Belediye Kanunu sayılı 
yasalar, e-devlet ve e-dönüşüm faaliyetleri ve bu kapsamda yürütülen eylem planları, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) projesi 
ile tüzel yapıya aktarılan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulama alanları giderek artmaktadır. Gelişmeler, örgütsel, kurumsal ve toplumsal 
yapıları da etkilemekte ve değişime zorlamakta; buna bağlı olarak da ulusal düzeyde teknolojik, kurumsal ve tüzel altyapının biran önce 
tamamlanması öncelik taşımaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) 
tarafından yürütülen “TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013” ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknoloji Fuarı 
(CBTF), 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin dördüncüsü olarak 11-13 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

“Bugünü anlamak geleceği kurmak” sloganıyla düzenlenecek olan Kongrenin amacı, ülke genelinde farklı disiplinler tarafından kullanılan 
CBS uygulamalarını, CBS çalışanlarını ve araştırmacılarını bir araya getirmektir. Böylece kurumsal/bireysel deneyimlerin ve karşılaşılan 
sorunların paylaşılmasına, çözüm önerilerinin tartışılarak geliştirilmesine yardımcı olunacaktır.

TMMOB CBS 2013 Kongresi, ülkenin farklı kurum ve kuruluşlarından gelecek katılımcıların CBS ile ilgili yeni gelişmeleri izleyebilmeleri ve 
uzman kişilerle buluşma ve tartışma olanağı bulabilmeleri açısından oldukça önemli bir ortam sağlayacaktır. Disiplinler arası niteliği ile 
CBS, standart, karşılaştırılabilir veri üretilmesine imkân sağlayarak “bugünü anlamada ve geleceği kurmada” şeffaf bir ortam, kolaylaştırıcı 
geniş bir perspektif sunmaktadır. Bu bağlamda, disiplinler arası ortak dilin oluşturulmasında en önemli araçlardan birisi olması nedeniyle 
ülkemiz açısından büyük önem taşıyan CBS’nin altyapısı, uygulamaları ve kurumsallaşma çabalarının, bilimsel ortamlarda tartışılarak 
biçimlendirilmesine katkı sunulacaktır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni geliştiren ve gelişmesine destek veren, uygulayan, kullanan ya da ilgi duyan tüm kesimlerin bu etkinlikte yer 
alarak, 11-13 Kasım 2013 tarihleri arasında ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan TMMOB CBS 2013 Kongresi’ne delege 
veya Bildiri/Poster/Sergi ile katılmaya, deneyim ve bilgileri paylaşmaya davet ederiz.

Saygılarımızla...

 NOT : 
- Kongreye ilişkin bilgilere; http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs internet adresimizden ulaşabilirsiniz. 
-  Bildiri özetlerinizi 24 Mayıs 2013 tarihine kadar http://www.hkmointeraktif.org/etkinlik/cbs2013/ adresinden üye 

kaydınızı gerçekleştirerek gönderebilirsiniz.

http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs
http://www.hkmointeraktif.org/etkinlik/cbs2013/
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DUYURULAR

“TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi”nin II. Duyurusu 
Yapıldı
11-13 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi’nin II. Duyurusu Yapıldı.

Sayı : 3/B15-875  30/05/2013
Konu :“TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013” 
    II. Duyuru

Ertuğrul CANDAŞ
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Genel Başkanı

Prof.Dr. Fatmagül KILIÇ
Kongre Düzenleme Kurulu

Başkanı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Odamızca düzenlenmekte olan “TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri-CBS Kongresi 
2013”, 11-13 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

İki yılda bir düzenlenen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, dünyadaki son gelişmeler ışığında, ülkemizde coğrafi bilgi ve teknolojilerini 
kullanan ve Coğrafi Bilgi Sistemine gereksinim duyan değişik meslek alanlarındaki kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, CBS’nin tüm 
yönleriyle ele alınarak tartışılmasını amaçlamaktadır. 

TMMOB CBS Kongresi ülkemizde bu alanda yapılmakta olan en büyük kongre niteliği taşımaktadır. Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler ve yerel yönetimler ile farklı meslek disiplinlerinin katılımının sağlanması Kongre’nin amacına ulaşmasında ve başarılı 
geçmesinde önemli yer tutmaktadır. 

Yazımız ekinde iletilen Kongre’mize ilişkin duyurunun yapılması ve geniş katılımın sağlanması yönünde vereceğiniz katkı ve destek için 
şimdiden teşekkür eder,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

EK: Kongre Broşürü

NOT: 
-  Kayıt, konaklama ve diğer bilgiler için lütfen http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs/ web sayfasını ziyaret ediniz. Katılım 

ücretleri Halk Bankası 16000029 Demirtepe Şubesi’ne yatırılacaktır. 

-  TMMOB CBS Kongresi 2013 Genişletilmiş Bildiri Özeti Gönderimi 21 Haziran 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Bildiri özetlerinizi 
http://www.hkmointeraktif.org/etkinlik/cbs2013/ adresinden üye kaydınızı gerçekleştirerek gönderebilirsiniz.

http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs/
http://www.hkmointeraktif.org/etkinlik/cbs2013/
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Sayı  : 3/B15-500 05/04/2013

Konu : LİHKAB Süreci Hk. Görüş. 

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

Bilindiği üzere, 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun 29.06.2005 tarihinde, bu Kanun’da öngörülen 
yönetmeliklerden olan “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik” de 05.05.2008 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Belirtilen düzenlemelere dayanılarak, 11.10.2009 tarihinde “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları” sınavı yapılmıştır.

Ardından muhtelif tarihlerde lisans belgesini alan ve Odamıza tescilini yaptıran LİHKAB Büroları faaliyetlerine başlamıştır.

Ancak açılan davalar sonucunda idare mahkemesince sınavın iptaline, Danıştay tarafından da ilgili Yönetmelik’in değerlendirme kriterlerine, 
puanlamaya ve değerlendirme usulüne ilişkin maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Ve akabinde de, Ankara 9. İdare 
Mahkemesi‘nce verilen 11.02.2011 tarihli ve E.2010/309, K.2011/237 sayılı iptale dair Kararın onanmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesi‘nin 
27.12.2012 tarihli ve E.2012/9014, K.2012/7006 sayılı Kararı gereğince; “Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının faaliyetlerinin 
29.03.2013 tarihi mesai bitimi itibariyle durdurulmasına, 01.04.2013 tarihi itibariyle Lisanslı Bürolarca yapılan iş ve işlemlerin Kadastro 
Müdürlüklerince yürütülmesine, 29.03.2013 tarihine kadar alınan ve halihazırda devam eden iş ve işlemlerin mevzuat gereği 10 gün içerisinde 
10.04.2013 tarihine kadar sonuçlandırılmasına” karar verilmiştir.

Alınan bu kararlar üzerine, Odamızca karar alma ve idari yetkinin kullanılması usulüyle ilgili olarak hukuki bir değerlendirme yapılarak, 
değerlendirmemiz 29.03.2013 tarihinde Odamızın internet sitesinde yayımlanmıştır (Ek-1).

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 2/d maddesi gereği meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla 
işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak ve meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları incelemek ve bunlar hakkında görüş 
ve düşünceleri bildirmek Odamız görevleri arasında olduğundan ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında 
Kanun ile de LİHKAB açacakların Odamıza kayıtlı bulunması gerektiği, lisans sahiplerinin bürolarının Odamıza tescillerini yaptırmak zorunda 
oldukları, yönetmeliklerin de Odamız görüşü alınarak hazırlanacağı kurala bağlandığından, yargı kararlarına uymak ve hukukun üstünlüğü 
ilkesine herkesin saygı duyması, yargı süreci nedeniyle usulüne uygun olarak düzenleme ve sınav yapılması zorunluluğuna karşın, yargı 
kararı sonucuna katlanmak zorunda kalan, ancak süreçte kendi kusur, hile ve gerçeğe aykırı beyanı bulunmadığı halde giderimi güç 
hatta imkansız zararlara uğrayan lisanslı büro sahibi üyelerimizin sorunlarının da ivedilikle çözümlenebilmesi için, konuya ilişkin 
değerlendirme, görüş ve önerilerimizi sunma zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nun 27.02.2013 tarihli ve 54743986-130-02/110359 sayılı 
yazıları ile istenilmesi üzerine, 05.03.2013 tarihinde adı geçen Komisyona sunulan Odamızın “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Hakkında Kanun’a Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 44. Maddesi” hakkında görüşünde de (Ek-2) belirtildiği üzere, yargı kararı gerekçeleriyle 
birlikte değerlendirildiğinde, idare hukuku kurallarına göre elde edilmiş bir kazanılmış hak bulunmadığından ve yargı kararları gereği iptal 
edilen işlemler tesis edildiği tarihten itibaren bütün hukuki sonuçlarıyla ortadan kalktığından, idarece işlemin tesis edildiği tarihten önceki 
hukuki duruma dönülecek kararların alınması ve işlem tesis edilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Yaşanılan hukuki süreçte yargı yerince sadece sınavın iptaline değil, Yönetmeliğin sınava ilişkin bazı maddelerinin de yürütülmesinin 
durdurulmasına karar verildiğinden ve 5368 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete’de 
6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun ile de konuya ilişkin düzenlemeler yapıldığından, öncelikle 
yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi, düzenleme sırasında yargı kararlarının sonuçlarıyla birlikte gerekçelerinin de dikkate alınması, yasayı ve 
yasanın amacını aşar nitelikte hükümler konulmaması, diğer kurallar yanında yasaya uygun olarak ve verilen yetki çerçevesinde objektif olarak 
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sınav kurallarının ve konularının kurala bağlanması, yukarıda da belirtildiği üzere, yargı yerince sınavın iptali yanında, Yönetmeliğin sınava 
ilişkin bazı hükümlerinin de yürütmesi durdurulduğundan, yeni Yönetmelik düzenlemesinde öngörülen sınava giriş koşullarını taşıyan tüm 
meslektaşlarımızın katılabileceği yeni bir sınavın yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Diğer yandan, adı geçen büroların faaliyetleri sürecinde, esas olarak Yasa’da buna bağlı olarak da Yönetmelik’te eksik düzenlemeler olması, 
yeterli açıklık ve kesinlik bulunmaması nedeniyle uygulamada duraksamalar, LİHKAB büroları ile Odamız arasında hukuki uyuşmazlıklar 
yaşanmış, uyuşmazlıklar çalışma barışının ve dayanışmanın bozulmasına, SHKMMB sahibi üyelerimiz ile LİHKAB sahibi üyelerimiz arasında 
yetki çatışmaları ve tartışmalarına yol açmış, konunun yargıya taşınması nedeniyle emek, zaman ve maddi kayıpların yanında, meslek 
camiamız itibar kaybı yaşamıştır.

LİHKAB sahibi üyelerimiz ve oluşturdukları Dernek, Anayasa’nın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatın 
yürürlükte olmasına, 5368 sayılı Kanun ile LİHKAB bürosu sahiplerinin de Odaya kayıtlı olması gerektiğine ve büroların Oda tescilini 
yaptırmak zorunda olduklarına ilişkin hükümlerine karşın, Odamıza kayıtlı diğer üyelerimizin sorumluluk ve yükümlülüklerine tabi 
olmadıkları, Oda ile ilişkilerinde diğer üyelerden ayrı ve bağımsız, her türlü sorumluluk ve denetimden bağışık ayrı bir meslek grubu 
oldukları düşüncesiyle, Odamızın konuyla ilgili tescil ve onaya, tescil ücretine, tescil yenileme ve onay ücretine, büroların donanımı 
ve Odaca denetimine, meslek içi eğitime, lisanslı mühendislerin HKMO mevzuatı hükümlerine aykırı hareket edemeyeceklerine, 
disiplin düzenlemelerine, mesleki denetim ücretlerine, LİHKAB’ların lisans kapsamı yetkileri dışında diğer büroların görevlerini 
yapamayacağına ve benzeri Odamız yetkisine ilişkin bütün düzenlemelerini dava konusu yapmışlar, yasa ve yönetmelikteki eksik 
düzenlemeler nedeniyle verilen yargı kararlarının uygulanması noktasında da esasen ödemekle yükümlü oldukları mesleki denetim 
ücretlerinin iadesi yolunda yeni davalar açmışlar, Oda yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bile bulunmuşlardır.

Belirtilen tüm bu olumsuzluklar, çatışmalar, uyuşmazlıklar ve duraksamaların giderilmesi için, 5368 sayılı Yasa ile tanımlanan hizmetlerin 
yetki devri suretiyle, kamu sorumluluğu verilerek özel sektörde çalışan meslek mensuplarına gördürülmesinin, idarenin hizmeti yapan 
değil, yaptıran, denetleyen, standartları ve kuralları koyan bir konuma yerleştirilmesinin, Odanın da Anayasa ve kanunlardan gelen hak ve 
yetkilerini kullanmaya devam edeceğinin amaçlandığı dikkate alındığında, daha açık, ayrıntılı ve yaşanılan sorunları temelinden çözecek bir 
yasa ve buna koşut bir yönetmelik düzenlenmelidir. Yeni düzenlemede, meslek camiamızda tartışmalara yol açacak bir sınav yönteminin 
tercih edilmemesi, lisans kapsamı işlerin sayılarak kesin sınırlarının belirlenmesi, LİHKAB sahiplerinin de diğer Odamız üyelerinin tabi olduğu 
bütün görev ve sorumlulukları taşıdıklarının ve Odamızın diğer üyelerimiz üzerindeki bütün hak, görev ve yetkilerinin LİHKAB büroları ve 
sahibi üyelerimiz üzerinde de devam ettiğinin (saklı olduğunun) açık, kesin ve tereddüde yol açmayacak bir şekilde yer alması sağlanmalıdır.

Ayrıca, yargı kararlarının uygulama zorunluluğuna karşın, faaliyeti durdurulan büro sahibi üyelerimizin uğradıkları ve sosyal güvenlik 
kurumuna, maliyeye, sözleşmeleri gereği ilgililere ödemek zorunda kalacakları giderler nedeniyle uğrayacakları zararlarının 
giderilebilmesi, yasal düzenleme ile kamu görevinden ayrılarak büro kuran üyelerimizden kamu görevine dönmek isteyenlerin 
durumunun yasal güvenceye kavuşturulması, büro faaliyetinde geçen sürelerin değerlendirilmesi, işten ayrılmaları nedeniyle mahrum 
kaldıkları aylık ve özlük haklarının, kıdem tazminatlarının değerlendirilmesi, yargı kararı gereği faaliyeti durdurulan büroların sahibi 
üyelerimizin idare hukuku kurallarına göre kazanılmış haklarından söz edilemese de, idarenin hukuka aykırı yönetmelik düzenlemesi 
ve sınav yapması nedeniyle kendi kusurları olmaksızın zarara uğrayan ve idareye güven ilkesi zedelenen büro sahibi üyelerimizin, 
uğradıkları zararı tazminat davası konusu edebileceği dikkate alınarak, mağduriyetlerinin bir an önce giderilebilmesi, konunun yargı 
yeri önüne götürülmeden çözümlenebilmesi için, maddi zararlarının giderimine ilişkin usul ve esasların da yasa ile düzenlenmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir.

Konunun kamu düzenine, çalışma barışına, meslek mensuplarının ortak menfaatlerine ilişkin olması, faaliyetleri durdurulan lisans sahibi 
üyelerimizin mağduriyetlerinin ve önlerindeki belirsizliğin ivedilikle giderilmesi zorunluluğu nedeniyle ve mevzuat gereği konuyla ilgili görüş 
ve düşüncelerimizi bildirmemizin Odamızın görevi gereği olması nedeniyle, konunun çözümü ve düzenleme sürecinde her türlü katkı, 
katılım ve çalışmaya hazır olduğumuzu bildirir, konuya ilişkin görüş, düşünce ve önerilerimizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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Sayı  : 3/B15-586 15.04.2013

Konu : Ünvan Düzeltmesi Hk.

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Odamız, Harita ve Kadastro Mühendisliğinin kamu ve toplum yararı yönünde gelişmesinin sağlanması, Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin ortak gereksinimlerinin karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması, meslek mensuplarının birbirleriyle ve 
halk ile olan ilişkilerde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplini ve ahlakının korunması ve geliştirilmesi amacıyla 
demokratik bir meslek kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumunuz tarafından, web sayfanızda “2013 Unvan Değişikliği Sınavı” başlığı altında yapılan duyurunuz ve çeşitli kaynaklardan 
faydalanılarak oluşturulmuş ders notlarınızda mesleğimiz “Harita-Jeodezi ve Fotogonometri Mühendisliği” olarak anılmıştır.

Bilindiği üzere, ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimine 1949 yılında Yıldız-İstanbul Teknik Okulunda başlanılmış olup 
Harita ve Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği adı altında yeni bölümler açılarak bu alanda eğitime devam 
edilmiştir. Bugün bu eğitimi veren üniversite sayısı 15‘e ulaşmıştır.

Diğer taraftan; 06.05.2009 tarihli YÖK Genel Kurulu kararına göre üniversitelerin, talepleri doğrultusunda benimsedikleri bölüm 
isimlerini kullanmaları serbest bırakılmıştır. Bu nedenle, Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi veren bölümlerimizin bir kısmı ismini 
Harita Mühendisliği, bir kısmı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, bir kısmı da Geomatik Mühendisliği olarak değiştirmiştir.

Gerek Harita Mühendisliği gerek Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve gerekse Geomatik Mühendisliği aynı temel mühendislik 
eğitim konuları ile eğitim veren ve Harita ve Kadastro Mühendisliği adı altında Odamıza üye olarak mesleklerini yapan kişileri ifade 
etmektedir. Dolayısıyla, bu alandaki mühendisler aynı yetki ve sorumluluğa sahip olup, sadece isimleri farklıdır.

Açıklanan nedenlerle duyurunuzda, belirtilen eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Adı geçen listede ismi olmayan “Geomatik 
Mühendisliği” bölüm adının da listeye eklenmesi ve “Fotogonometri” ifadesinin “Fotogrametri” olarak düzeltilmesi gerektiği 
hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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Sayı : 3/B15-715 06/05/2013
Konu: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik Taslağı Hk.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

İlgi: 16.04.2013 tarihli ve 3616 sayılı yazınız.

İlgi‘de kayıtlı yazınız ile 05.05.2008 tarih 26867 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte 
değişiklik yapılmasına dair hazırlanan Yönetmelik Taslağı üzerine Odamız tarafından yapılan çalışmalar tamamlanmış olup “Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Yönetmelik Taslağı Hakkında 
Görüş ve Değerlendirme” başlıklı raporumuz Ek‘te gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu 

a.
Genel Başkan

EKLER: 
Ek 1: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Yönetmelik 
Taslağı Hakkında Görüş ve Değerlendirme Raporu

EK-1

LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK‘TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 16.04.2013 tarih ve 12364127-
010.03/3616 sayılı, “LİHKAB Yönetmelik Taslağı” konulu yazısı ile 05.05.2008 tarih ve 26867 sayılı Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair hazırlanan Yönetmelik Taslağı gönderilerek, 5368 sayılı 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun‘un 3. ve 11. maddeleri gereği söz konusu taslağa ilişkin Odamız 
görüşlerinin ivedilikle gönderilmesi istenilmiştir.

Odamıza iletilen söz konusu yazıda, Yönetmelik taslağındaki kapsamlı ve esaslı değişikliklerin yapılmasına yönelten etkenler açıklanmamış, 
nesnel kurallarla belirlenen bir sebep gösterilmemiş, yönetmelik değişikliğine ilişkin bir genel gerekçe, ya da ayrı ayrı madde gerekçeleri 
gösterilmemiştir.

Yapılan düzenlemelerin gerekçeleri tarafımızca bilinmediğinden sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağı bulunmamakla birlikte, konu 
Anayasa‘nın 124. maddesiyle idareye verilen yönetmelik çıkarabilme yetkisi, 5368 sayılı Kanun ve Odamız mevzuatı ile bugüne kadar 
meydana gelen yargı süreci ve verilen yargı kararları doğrultusunda Yönetmelikte bulunması gereken “yasallık”, “kamu yararı”, “kamu 
düzeni”, “hizmet gereği” gibi amaçlar dikkate alınarak, değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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İdarece Odamıza gönderilen yazıda Odamız görüşünün “ivedilikle” gönderilmesinin istenilmesi, buna karşın düzenleme gerekçelerinin 
gönderilmemesi nedeniyle değerlendirmenin güçlüğüne karşın kısa sürede görüş oluşturulmaya, bu süre içerisinde şube yönetim 
kurullarına/merkeze bağlı temsilciliklerimize de taslak ulaştırılarak ve konunun muhatabı üyelerimizden de görüş alınarak konu hakkında 
görüşlerinin gönderilmesi istenilerek en geniş katılımla değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Değerlendirme yapılırken, bugüne kadar yaşanan süreçte karşılaşılan sorunlar, uyuşmazlıklar, yargı kararları ve üyelerimizden ulaşan şikayet ve 
yakınmalar da dikkate alınarak yönetmelik taslağı ile birlikte genel bir değerlendirme yapılmaya, öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Öncelikle belirtilmeliyiz ki; LİHKAB süreci, ortaya çıkan uyuşmazlıklar, yargı kararları, uygulamada doğan sorunlar, üyelerimizden 
gelen yakınma ve şikayetler, Odamızın daha önceki değerlendirmeleri ve yazışmalar dikkate alındığında, sorunun salt bir yönetmelik 
düzenlemesiyle giderilemeyeceği, konunun bir yasal düzenleme yapılarak ele alınmasını gerektirmektedir.

Bu nedenle, söz konusu yazınızla istenilen Odamız görüşü, yasal düzenlemeye ilişkin bir değerlendirme de yapılarak aşağıda sunulmuştur.

1. YASAL DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Bilindiği üzere, Anayasa‘nın 124. maddesinde, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren 
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecekleri hükme 
bağlanmıştır.

Anlaşılacağı üzere, Anayasa ile İdareye tanınan düzenleme yetkisi İdarenin kendi görev alanıyla sınırlı, yasaya aykırı olmama anlamında 
bağımlı, yasanın uygulanmasını sağlamak amacıyla tamamlayıcı bir yetkidir.

Anayasa‘nın 7. maddesinde, yasama yetkisinin TBMM‘nce kullanılacağı ve devredilemeyeceği öngörüldüğüne göre, yasayla düzenlenmesi 
gereken konularda, yürütme organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisi verilmesi olanaksızdır.

Yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasa‘nın 7. maddesine uygun olabilmesi için temel ilkeleri koyması, 
çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz geniş bir alanı yönetimin düzenlemesine bırakmaması gerekir.

Bu nedenle, “temel esaslar”ın ya da “temel hükümler”in yasada yer alması, “uzmanlık” ve “yönetim tekniği”ne ve ayrıntılara ilişkin 
konuların düzenlenmesinin yürütme organına bırakılması, konunun birden çok idareyi ilgilendirmesi halinde idarelerin yetkilerinin açıkça 
belirtilmesi, yürütme organınca yapılacak yönetmeliğin yargısal denetiminin yapılabilmesi içinde kanunun temel esaslarının anlaşılabilir 
ve yorumda duraksamaya yol açmayacak şekilde belirgin olarak düzenlenmesi ve mümkün olduğu ölçüde yürütme organının düzenleme 
yetkisi ve kapsamının kurala bağlanması gerekmektedir.

5368 sayılı Kanun ile, kanunda tanımlanan hizmetlerin yetki devri suretiyle, kamu sorumluluğu verilerek özel sektörde çalışan meslek 
mensuplarına gördürülmesinin, idarenin hizmeti yapan değil, yaptıran, denetleyen, standartları ve kuralları koyan bir konuma 
yerleştirilmesinin, Odaya kayıt, Oda tescili ve düzenlemelerde Oda görüşü alınması gibi kurallardan da anlaşılacağı üzere Odanın 
da Anayasa ve kanunlardan gelen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edeceği amaçlandığı halde, Kanunda buna bağlı olarak da 
Yönetmelik‘te eksik düzenlemeler olması, yeterli açıklık ve belirginlik bulunmaması nedeniyle, uygulamada duraksamalar, LİHKAB büroları 
ile Odamız arasında hukuki uyuşmazlıklar yaşanmış, uyuşmazlıklar çalışma barışının ve dayanışmanın bozulmasına, SHKMMB sahibi 
üyelerimiz ile LİHKAB sahibi üyelerimiz arasında yetki çatışmaları ve tartışmalarına yol açmış, konunun yargıya taşınması nedeniyle emek, 
zaman ve maddi kayıpların yanında, meslek camiamız itibar kaybı yaşamıştır.

LİHKAB sahibi üyelerimizden bir kısmı ve oluşturulan Dernek, Anayasa‘nın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin 
mevzuatın yürürlükte olmasına, 5368 sayılı Kanun ile LİHKAB bürosu sahiplerinin de Odaya kayıtlı olması gerektiğine ve büroların Oda 
tescilini yaptırmak zorunda olduklarına ilişkin hükümlerine karşın, Odamıza kayıtlı diğer üyelerimizin sorumluluk ve yükümlülüklerine 
tabi olmadıkları, Oda ile ilişkilerinde diğer üyelerden ayrı ve bağımsız, her türlü sorumluluk ve denetimden bağışık ayrı bir meslek grubu 
oldukları düşüncesiyle, Odamızın konuyla ilgili tescil ve onaya, tescil ücretine, tescil yenileme ve onay ücretine, büroların donanımı ve 
Odaca denetimine, meslek içi eğitime, lisanslı mühendislerin HKMO mevzuatı hükümlerine aykırı hareket edemeyeceklerine, disiplin 
düzenlemelerine, LİHKAB‘ların lisans kapsamı yetkileri dışında diğer büroların görevlerini yapamayacağına ve benzeri Odamız yetkisine 
ilişkin bütün düzenlemelerini dava konusu yapmışlar, Oda yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bile bulunmuşlardır.
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Ayrıca çeşitli şube, temsilcilik ve üyelerimizden gelen sözlü ya da yazılı şikayet ve yakınmalarda da LİHKAB‘ların gereksiz ilave işlemler 
yaparak ek ücret talep ettikleri, idarece, ek genelge ve LİHKAB‘lara yönelik üst yazılarla LİHKAB‘lara vaziyet planı, bağımsız bölüm planı, 
Tapuda hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi gibi yeni ilave yetkiler verilerek SHKMMB‘lerin görev alanlarının mevzuata 
hukuka aykırı bir şekilde daraltıldığı, LİHKAB‘ların diğer mesleki faaliyetlerde bulunmalarının Yasada öngörülen amaçla ve yürütülen 
hizmetin hukuki statüsüyle bağdaşmadığı, lisanslı mühendislerin bazılarının serbest bürolarla iş bağlantılı, yönlendirmeli, paylaşımlı 
ilişkiler kurduğu, LİHKAB‘ların kurdukları dernek ile mesleki örgütü olan HKMO‘ya karşı tutum aldıkları ifadelerine yer verilmiştir.

Belirtilen tüm şikayetlerin, yakınmaların, olumsuzların, çatışmaların, uyuşmazlıkların ve tereddütlerin giderilmesi için, daha açık, 
ayrıntılı, idareye verilen düzenleme yetkisinin sınırlarının belirgin olarak düzenlendiği, meslekle bağdaşmayan davranış, ihlâl ve 
yaptırımların ayrıntılı olarak belirlendiği bir yasa ve buna koşut bir yönetmelik düzenlenmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Yasal düzenlemede meslek camiamızda tartışmalara yol açmayacak, ayrımcılık ve kayırmacılık yapıldığı şüphesini uyandırmayacak, 
yasa ile öngörülen hizmetin niteliği dikkate alınarak yetkin ve yeterli meslek mensuplarının seçimini sağlayacak, en nesnel yöntem olan 
bir yazılı sınavın, konuları ve kurallarıyla birlikte düzenlenmesi, hizmetin niteliği ve kamusal sorumluluk verilen meslek mensuplarının 
hukuki statüsü dikkate alınarak lisans kapsamı işlerin sayılarak kesin sınırlarının belirlenmesi, lisans sahibi mühendislerin bu statüleri 
devam ettiği sürece başka iş kabul edemeyecekleri ve faaliyette bulunamayacaklarının açıkça belirtilmesi, bu kapsamda 5368 sayılı 
Kanun‘un 1. maddesinde yer alan “... lisans sahibi harita ve kadastro mühendislerinin diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre hak, görev 
ve yetkileri devam eder.” gibi muğlak, farklı değerlendirme ve yorumlara yol açabilecek, hizmetin niteliği ve gereğiyle bağdaşmayan 
hükümlere yer verilmemesi, LİHKAB sahibi mühendislerin de diğer Oda üyelerinin tabi olduğu bütün görev, sorumluluk ve yükümlülükleri 
taşıdıklarının, Odamızın diğer üyelerimiz üzerindeki bütün hak, görev, ve yetkilerinin LİHKAB büroları ve sahibi üyelerin üzerinde de 
devam ettiğinin (saklı olduğunun) açık, kesin ve tereddüde yol açmayacak şekilde yer alması sağlanmalıdır.

Yine Anayasa‘nın yukarıda yer verilen 124. maddesi hükmü gereği, her idare kanun ve tüzüklerin ancak kendi görev alanlarını ilgilendiren 
konularda uygulanmasını sağlamak için yönetmelik çıkarılabileceğinden, dolayısıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanacak 
yönetmelik sadece bu idarenin kendi görev alanını kapsayabileceğinden, uygulamada ve yargı konusu olaylarda duraksamaya ve 
yorumlamada hataya yol açmamak için Odanın da mevzuatından kaynaklanan ve bu Yasa‘nın gerektirdiği hak ve yetkilerine ilişkin 
düzenleme yapma yetkisinin Yasada vurgulanmasının yararlı ve gerekli olduğu düşünülmektedir.

2. YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞÜMÜZ

2.1. GENEL OLARAK İDARENİN DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ

Yukarıda yasal düzenleme zorunluluğunu değerlendirdiğimiz kısımda da belirttiğimiz üzere, Anayasa‘nın 124. maddesinde, Başbakanlık, 
bakanlıklar ve kamu tüzel kişiliklerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecekleri; Anayasa‘nın 7. maddesinde de yasama yetkisinin TBMM‘ce kullanılacağı 
ve devredilemeyeceği öngörüldüğüne göre, idarenin düzenleme yetkisi ya da somut olarak yönetmelik yapma yetkisi kanuna dayalı ve 
kanuna aykırı olmama koşuluyla, kendi görev alanıyla ilgili olarak ve yasanın uygulanmasını sağlamak amacıyla tanınan sınırlı, bağımlı, 
tamamlayıcı, ayrıntı ve idare tekniğine ilişkin ikincil bir yetkidir.

O halde yönetmelik, Yasa‘da öngörülen “temel esaslar”a, “temel hükümler”e dayalı olarak, esasen yasa tekniği nedeniyle yasada 
düzenleme güçlüğü ve uygulamada doğabilecek her sorunun önceden öngörülememesi nedeniyle idarenin yetkisi alanındaki bazı ayrıntı 
ve idare tekniğine ilişkin konuların düzenlenmesiyle sınırlıdır.

Bu düzenleyici işlemin belirtilen özellikleri nedeniyle, hukuk devletinin bir gereği olarak genellik, belirlilik, eşitlik ve düzenli idare 
ilkelerine de uygun olması bir zorunluluktur.

Son olarak, kanunla yetki verilmiş olsa bile ya da idareye sınırı belirsiz geniş düzenleme alanı bırakılsa bile, idarenin yasa konusu 
olabilecek, yasama yetkisi kapsamında bir düzenleme yapmasına ya da Anayasa‘nın 91. maddesinde kanun hükmünde kararnamelerle 
dahi düzenlenemeyeceği öngörülen Anayasa‘nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve 
ödevleri; dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler alanında bir yönetmelik hazırlanmasına olanak bulunmamaktadır.
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Yönetmeliklerin hukuka uygunluğu denetimi yapılırken de, idari yargı yerince belirtilen kurallar ve ilkeler doğrultusunda yasal düzenlemeye 
uygunluğu, idari düzenleme yetkisi içerisinde kalınıp kalınmadığı, genellik, belirlilik ve eşitlik ilkelerine uyulup uyulmadığı, kamu yararı ve kamu 
hizmeti amacıyla bağdaşıp, bağdaşmadığı, yönlerinden ele alınıp, değerlendirilerek bir karar verilecektir.

2.2. LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA
Yukarıda değerlendirmelerimizde de belirttiğimiz üzere çıkan uyuşmazlıklar, yaşanılan sorunlar, verilen yargı kararları, üyelerimizden gelen şikayet 
ve yakınmalar birlikte değerlendirildiğinde, yine yasal düzenleme zorunluluğunu vurguladığımız kısımda belirtilen içerikte, yaşanılan sorunları 
temelinden çözecek açık, kesin, belirgin bir yasa ve bu yasaya koşut bir yönetmelik düzenlemesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Düşünce ve önerimiz yeni bir yasal düzenleme yapılması ve bu yasal düzenlemeye koşut bir yönetmelik düzenlenmesi gerektiği yolunda 
olmakla birlikte, gönderilen Yönetmelik Taslağında, görüşümüzün ivedilikle gönderilmesi istenildiğinden, buna karşın kapsamlı ve ayrıntılı 
değişikliğin genel gerekçesi ya da madde gerekçeleri gönderilmediğinden sebep hususu tarafımızca tam bilinememekle birlikte, kısıtlı 
bir zaman dilimi içinde, ancak şube, temsilcilik ve üyelerimizin de görüş ve önerileri toplanarak Taslak hakkındaki görüşümüz aşağıda 
sunulmuştur.

Gerekçenin bilinmemesi, görüşümüzün ivedilikle gönderilmesinin istenilmesi, kısa zamanda görüşümüzün hazırlanması zorunda kalınması 
nedeniyle başlangıçta değerlendirilemeyen hukuka aykırılıkların sonradan saptanması, ya da uygulamada ortaya çıkması halinde Anayasa 
ve yasalardan kaynaklanan görevimiz ve sorumluluğumuz gereği hukuka aykırılığı belirlenen alanlarda yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi, 
değiştirilmesi, geri alınması, kaldırılması isteğinde bulunabileceğimiz, kamu yararı ve mesleki yarar gördüğümüz konularda dava açma hakkını 
kullanarak hukuka uygunluk denetimi yaptırma yoluna başvurabileceğimiz de açıktır.

Taslağın maddelerine ilişkin değerlendirmesine geçilmeden, Kanun‘un yönetmelik düzenlenmesine ilişkin hükümleri dikkate alınarak, 
Yönetmelik Taslağının öncelikle “usul” yönünden değerlendirilmesi zorunlu görülmüştür.

Anayasa‘nın hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, idarenin düzenleme yetkisine sahip olabilmesi için bunun kanunda açıkça öngörülmüş 
olması zorunluluğunun bulunmadığı görülmektedir. Bir kanun çıkarıldığı takdirde, idare o kanunu uygulamak bağlamında Anayasa‘dan 
kaynaklanan bir düzenleme yetkisine sahiptir.

Buna karşın yasa koyucu bazen temel ilke ve esasları belirleyip, çerçeveyi çizerek idari usul ve ayrıntıların idarece düzenleneceğini ve 
düzenlemede izlenecek usulü ve yöntemi kendisi belirleyebilir.

Bu halde, artık idarenin düzenleme yapıp, yapmama ve izleyeceği usul konusunda bir “takdir yetkisi” kalmadığından, yasa koyucu tarafından 
düzenleme yapılması ve usulü emredildiğinden, idare belirtilen konuda “bağlı yetki” içindedir, farklı bir hareket serbestisinden söz etme 
olanağı bulunmamaktadır.

5368 sayılı Kanun‘un 3. maddesinde, sınavın Odanın görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelik çerçevesinde yapılacağı; 4. maddesinde, 
kuruluş, görev, lisans verilmesi ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile mekân personel ve donanımlarına ilişkin hususların yönetmelikle 
belirleneceği; 5. maddesinde, imza yetkisinin hangi şartlarda ve ne şekilde verilebileceğinin yönetmelikte belirleneceği; 8. maddesinde lisans 
sahiplerine çalışma konuları ile ilgili ücret tarifelerinin hazırlanmasına ilişkin usül ve esasların yönetmelikle belirleneceği; 11. maddesinde 
de, bu kanunda öngörülen yönetmeliklerin, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın görüşleri alınmak suretiyle hazırlanarak yürürlüğe 
konulacağı öngörüldüğüne göre, idarece yasada emredilen idari usül izlenerek belirtilen konularda ayrı ayrı ve her bir yönetmelik için Oda‘nın 
görüşü alınmak suretiyle yönetmelikler hazırlanması gerekirken, Kanunda öngörülen, açık ve bağlayıcı idari usül kurallarına uyulmaksızın 
bütün konuların bir yönetmelikte düzenlenerek “ivedi” kaydıyla gönderilen bir yazıyla Oda‘nın tek seferde görüşü alınarak yönetmelik 
hazırlanması, öncelikle usül yönünden hukuka aykırı olacaktır.

Taslağın Tanımlar başlıklı 3. Maddesi (d) bendinde “Kadastro Teknik Hizmetleri” tanımı yapılmış ve bu hizmetlerin talebe bağlı olduğu 
belirtilmiş, Taslak Yönetmeliğin 37. Maddesinde ise bu hizmetlerin yapım ve kontrolünde lisanslı büroların görevli ve yetkili oldukları 
belirtilmiştir.

Bu düzenlemeler yasal yönden irdelendiğinde; 5368 sayılı Kanun‘un “Amaç ve kapsam” başlıklı 1.maddesinin 2.fıkrasında “Kadastro Teknik 
hizmetlerin tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan işlemlerin yapım sorumluluğu Lisanslı harita kadastro 
mühendislik bürolarınca yerine getirilir..” hükmü yer almaktadır.
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6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, 5. maddesinde Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 
görevleri belirtilirken, maddenin 2/b-8 bendinde “ Kadastro çalışmalarının teknik işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek ve tüzel kişilere 
yaptırmak,...”, 2/b-9 bendinde ise, “Talebe bağlı işlemler ile imar, toprak ve tarım reformu, arazi toplulaştırması, afet ve diğer sebeplerle 
meydana gelen zemin düzenlemeleri ve değişikliklerin tescili ile ilgili teknik işlerin yapılmasını planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri 
almak” şeklindedir.

Dolayısıyla, 5368 sayılı Kanun‘da bahsedilen “Kadastro Teknik hizmetleri”nin kapsamı, “talebe bağlı hizmetler” olarak değerlendirilmiş ve yasa 
ile TKGM‘ne yapım yetkisi verilmeyen ve sadece tescil ile ilgili işlemler için planlama yetkisi verilen söz konusu bu hizmetlerin yapımı LİHKAB 
lara devredilmek istenmiştir.

TKGM‘nin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 6083 sayılı yasada “talebe bağlı” hizmetlerin yapımı TKGM‘nin görev ve yetki alanında değildir.

TKGM‘nin, söz konusu talebe bağlı bu hizmetleri yetkisi olmadığı halde yapımı için LİHKAB‘lara devretmesinin ya da yapılması yönünde 
düzenleme yapmasının ilgili yasalara aykırı olacağı açıktır.

Taslağın “Amaç ve kapsam” başlıklı 1. maddesinin 1. fıkrası yürürlükteki yönetmeliğin 1. maddesinin 1. fıkrası korunarak düzenlenmişken, 
Taslağın 1. maddesinin 2. fıkrası yürülükteki yönetmelikte yer alan lisanslı harita ve kadastro mühendisleri ve büroları komisyonu çıkarılarak 
düzenlenmiş, Tasarı‘nın “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde yürürlükteki yönetmelikte yer alan “lisanslı büro komisyonu” çıkarılarak, yerine 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılacak Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri sınavı için oluşturulacak komisyon olarak 
tanımlanan”Sınav Komisyonu” konulmuş olup, yine yürürlükteki yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan “Lisanslı büro komisyonun kuruluşu, 
görev ve yetkileri”ne ilişkin düzenleme çıkarılarak, yürürlükteki yönetmelikte komisyona verilen görev ve yetkilerin Taslakta 4. maddede 
“idarenin görev ve yetkileri” başlığı altında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verildiği, böylece, yürürlükteki yönetmeliğe göre Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın üniversitelerde görev yapan bir öğretim üyesi ile en az 10 yıllık deneyime sahip bir harita ve kadastro 
mühendisi ile katıldığı, temsilde adalet olmamakla birlikte süreçte yer aldığı “Lisanslı büro komisyonu”nun kaldırıldığı, yürürlükteki 
yönetmelikte”Lisanslı büro komisyonu”nun kimlerden oluşacağı açıkça belirtilirken, Taslağın 4. maddesinde öngörülen görev ve yetkilerin 
kimlerce yerine getirileceğinin açıkça belirtilmediği, Taslağın 17. maddesinde “sınav komisyonu”nun düzenlenerek, komisyonun kimlerden 
oluşacağının belirlendiği, burada da yürürlükteki Yönetmelikte idare en az daire başkanı unvanını haiz bir üye ile komisyona katılırken, bu 
kez müfettiş, tapu ve kadastro uzmanı ve şube müdürü gibi unvanlara yer verildiği, hatta Taslağa göre başkan dışında üç üyenin de müfettiş, 
uzman veya şube müdürü unvanlarından birine sahip olabileceği görülmektedir.

5368 sayılı Kanun‘da öngörülen hizmetin kamusal sorumluluk verilerek gördürülmesi düşünülmekle birlikte, Oda‘ya kayıtlı, Oda‘ya tescili 
yaptırmakla yükümlü, lisans verilen kamu görevlisi sıfatı bulunmayan mühendislere yaptırılması, dolasıyla belirtilen hizmetlerin yetki devri 
suretiyle özel sektöre yaptırılması amaçlandığına göre, Anayasa ve Yasalarından kaynaklanan hak, görev ve yetkileri devam eden Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odasının idari prosedür ve süreçten çıkarılması, oluşturulan komisyonda sayılan unvanların da yürürlükteki yönetmeliğe 
göre idari hiyerarşi ve liyakat anlamında daha alt unvanlardan belirlenmesi hizmetin gereği ve kamu yararıyla bağdaştırılamamıştır.

Taslağın 17. maddesinde öngörülen sınav komisyonunun oluşturulma usulü belirlilik ilkesine aykırı olduğu gibi, sayılan unvanlardan oluşan 
komisyonun, idari hiyerarşi içinde kendilerinin üstü olabilecek adayları değerlendirmesi olasılığı karşısında bağımsız, tarafsız ve objektif 
olabilecekleri noktasında kuşku uyandıracağı da açıktır.

Taslağın 11. maddesinde, “Lisans sınavı” düzenlenirken, “sınav idare tarafından meslek alanında ve diğer konularla ilgili olmak üzere yazılı 
veya yazılı ve sözlü olarak yapılır veya yaptırılır” hükmüne yer verilirken, aynı maddenin 2. fıkrasında “yazılı sınav, idare ile sınavı yapacak 
kurum arasında düzenlenecek protokol esaslarına göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya 
yükseköğretim kurumlarına yaptırılabilir.”şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Görüldüğü üzere, taslağa göre sınav sadece yazılı olabileceği gibi, yazılı ve sözlü de olabilecek, sınavı idare yapabileceği gibi sayılan 
idarelere de yaptırılabilecektir. Burada da öncelikle düzenleyici işlemlerde bulunması gereken belirlilik ilkesinin ve hukuki güvenlik ilkesinin 
ihlâl edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Yürürlükteki düzenlemeye göre Odanın da katıldığı bir komisyonca ve yazılı olarak yapılacak olan sınavın, bu kez neden idarece ve mülakat 
da eklenerek yapılacağının, değişiklik zorunluluğunun hizmetin gereği ve kamu yararı amacı doğrultusunda gerekçelendirilememesi halinde 
düzenleme “sebep” ve “amaç” unsuru yönünden hukuka aykırı olacaktır.
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Bilindiği üzere kariyer, temsil ve yeteneğin tam olarak belirlenebilmesi için yazılı sınav yanında öngörülen mülakat sistemi istisna 
olduğundan idarenin mülakat sınavı yapabilmesi için yasal bir dayanağının olması gerekir.

Yürürlükteki yönetmelikte görevin gerektirdiği niteliklerin ölçülmesi için yazılı sınav öngörüldüğü halde, Taslak‘ta herkesin eşit 
koşullarda yarışmasını sağlayan ve en nesnel yöntem olan yazılı sınav yerine, kuşku uyandırabilecek öğeler taşıyan ve her zaman öznel 
değerlendirmeyi birliğinde getiren sözlü sınavın, yeğlenmesini kamu yararıyla bağdaştırmak güçtür.

“Görevin gerektirdiği niteliklerin ölçülmesi” gibi bir gerekçe de ilgililerin kamu görevlisi, yürütülecek görevin de mülâkatı gerektirir nitelikte 
bir görev olmaması, noterlik ve avukatlık gibi hizmetin kamu hizmeti, hizmeti görenlerin kamu görevlisi sayıldığı alanlarda bile böyle bir 
yöntemin öngörülmemesi karşısında dayanaksız kalmaktadır.

Dolayısıyla zorunlu olmadıkça, öznel değerlendirmelere yol açan, tarafsızlık ve şeffaflık ölçülerinin sağlanması güç olan ve her zaman 
kayırmacılığa yol açtığı kuşkusunu içinde barındıran mülâkat yönteminin bu kez Taslakta yer almasının açıklanmasının güçlüğü ortadadır.

Yürürlükteki yönetmeliğin yürütmesi durdurulan, sınavla ilgili mesleki hizmet puanları ve değerlendirmeye ilişkin hükümlerinin Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarına avantaj sağlamak için konulduğu yolundaki şüphe, kuşku ve söylentilerin mülâkat sınavla daha 
da artacağı, idareyle yakın ilişkileri olanlara avantaj ve ayrıcalık sağlanacağı, yargı kararları gereği faaliyetleri durdurulan LİHKAB büro 
sahiplerinden bazılarına da yeniden lisans verilmesi yönünde avantaj sağlanacağı amaçlarıyla düzenleme yapıldığı kuşku ve söylentilerinin 
gündeme geleceği açıktır.

Taslağın 11. maddesinde, yürürlükteki yönetmeliğin 12. maddesinde sınavın Odanın da görüşü alınarak yapılacağı yolundaki hükümden 
vazgeçilerek Oda görüşü alınmasının çıkarıldığı, bunun da Odaya yönelik bir tepki düzenlemesi olduğu düşünülmektedir.

Taslağın 12. maddesinde, sınav konularında değişiklik yapılmazken, soruların oranında değişikliğe gidildiği, yürürlükteki yönetmelikte 
meslek alanında yüzde yetmiş, diğer konularda yüzde otuz oranında olmak üzere soru hazırlanacağı öngörülürken, Taslağın 12. maddesinde 
meslek alanında yüzde altmış oranında, diğer konularda ise yüzde kırk oranında olmak üzere soru hazırlanacağının düzenlendiği 
görülmektedir.

Taslağın 12. maddesinde meslek alanındaki soruların ve diğer konuların oranı belirlenirken, bu alanların kendi içinde alt başlık olarak 
belirlenen konulardan hazırlanacak soruların oranlarının da belirlenmesinin belirlilik, öngörülebilirlik ve fırsat eşitliği anlamında daha uygun 
olacağı düşünülmektedir.

Taslağın, “sınav duyurusu”nun düzenlendiği 13. maddesinde, yürürlükteki yönetmeliğin 14. maddesinden farklı olarak başvurulacak yer, 
lisanslı büroların kurulacağı yerler, sayıları ve yetki alanları konusuna yer verilmezken, yürürlükteki yönetmelikte sınav duyurusunun 
idare tarafından sınav tarihinden önce en az iki ay öncesinden ilân edileceğinin belirtilmesine karşın, Taslakta “en az iki ay” yerine “en az on 
beş gün” öncesinden duyuru yapılacağı düzenlenmiştir.

Sınav ile amaçlanan hizmeti yürütecek en yetkin adayların belirlenebilmesi ve en nesnel değerlendirmenin yapılabilmesi için, mümkün olan 
en fazla adayın sınava katılımının sağlanması, bunun için de lisanslı büroların kurulacağı yerlerin, sayılarının ve yetki alanlarının sınavdan 
önce belirlenerek sınav ilânıyla birlikte duyurulması ve sınavda da nesnel bir değerlendirme yapılabilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi 
için duyuru ile sınav arasında makul bir süre öngörülmesi gerekmektedir.

Aksi halde sınav sonucu ve sıralamasına göre büro kurulacak yerlerin ve yetki alanlarının belirlendiği, lisansı iptal edilen LİHKAB sahipleri 
dışındakilerin sınava girmesinin kısıtlanmak istendiği gibi şüphe ve söylentilere yol açılacaktır.

Diğer taraftan, Yönetmelik hükümlerinin dava konusu edilebileceği, yargı yerince hukuka aykırılıklar tespit edilip yürütmenin durdurulmasına 
karar verilebileceği, bu halde sınavın yapılmış olması ve lisans belgesi verilmiş olması durumunda önceki süreçte yaşanan sıkıntı ve sorunların 
yeniden ortaya çıkabileceği düşünüldüğünde, sınav ilânı ile sınav arasındaki sürenin hiç olmazsa idari dava açma süresi olan 60 günlük süreyi 
ve yargı yerince yürütmenin durdurulması hakkında bir karar verilebilmesi için gerekli makul süreyi kapsayacak şekilde belirlenmesi gerektiği 
düşünülmektedir.

Taslağın 15. maddesinde “sözlü sınav” usulü düzenlenmiş olup, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere büro sayısının 
en fazla üç katı kadar adayın mülakata çağrılacağı öngörülmüşken, adayların hangi hususlarda değerlendirileceği sayma suretiyle 
belirlenmiştir.
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Yukarıda “mülakat”ın sakıncaları belirtildiğinden yeniden bir değerlendirme yapılmamakla birlikte, bu madde yönünden, öngörülen 
mülakata büroların üç katı kadar aday çağrılmasının, yapılan yazılı sınavın nesnelliğini ve etkisini tamamen ortadan kaldıracak, anlamsız 
kılacak, şüphe ve kuşku uyandıracak nitelikte olduğunu, maddede adayların değerlendirileceği hususlar olarak sayılan alanların en nesnel 
değerlendirilmesinin ise yazılı sınav olabileceğini belirtmekle yetineceğiz.

Taslağın 16. maddesi de, yazılı sınav puanının yüzde kırkının, sözlü sınav puanının yüzde altmışının esas alınacağını öngörmekte olup, 
yukarıdan beri yaptığımız değerlendirmelerimizi destekler ve pekiştirir nitelikte bir düzenlemedir.

Taslağın 17. maddesindeki “sınav komisyonuna” ilişkin düzenlemenin sakıncalı ve hukuka aykırılığı değerlendirmemizin başlarında ele 
alındığından, tekrardan kaçınmak için yeniden değerlendirilmeyecektir.

Taslağın 23. maddesinde “Tercih ve yerleştirme işlemi” düzenlenirken, idarenin lisanslı büro kurulmasını öngördüğü yerleri idarenin resmi 
internet sitesinde ilan edeceği, başarılı olan hak sahiplerinin sınav başarı puanı esas alınarak esas alınacağını hükme bağlanmışsa da, 
Taslağın 13. maddesinde yaptığımız değerlendirmeler kapsamında büroların kurulacağı yerlerin sınavdan sonra ilan edilmesi adayların sınava 
katılımını kısıtlayıcı, öngörülebilirlik, belirlilik ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı, kuşku ve şüphe uyandırıcı bir düzenleme olup, hizmet 
gereği, kamu yararı ve yasallıkla bağdaştırılamaz niteliktedir.

Taslağın 38. maddesinde, yürürlükteki yönetmelikten farklı olarak, bürolarda kadastro teknik hizmetlerini yapmakla yetkilendirilenlerin 
ceza kanunlarının uygulanmasında kamu görevlisi sayılacakları belirtildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi oldukları belirtilmiştir.

5368 Sayılı Kanun‘un 5. maddesinde, kanun kapsamında belirtilen hizmetleri yapmakla yetkilendirilenlerin Türk Ceza Kanunu‘nun 
uygulanmasında kamu görevlisi sayılacağı öngörülürken, yetki yoluyla devredilen hizmetin ve yaptığı görevin niteliği gereği kamusal 
sorumluluk yüklendiğinden, kamu görevlisi gibi sorumluluğunu arttıran bir düzenleme getirilmiş olup, ilgilileri idare hukuku kapsamında 
kamu görevlisi olarak değerlendirme olanağı bulunmamaktadır.

Dolayısıyla ilgililerin ceza hukuku kapsamında kamu görevlisi sayılarak, kamu görevlisi gibi cezalandırılmasının öngörülmesi, memurlar 
ve diğer kamu görevlileri için ayrı yargılanma usulü öngören 4483 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmelerine ve bu kanundaki özel 
usullerden yararlandırılmalarına olanak sağlamayacağı gibi, yasama yetkisi içinde ve yasa konusu olan bir alanın yönetmelikle düzenlenmesi 
de Anayasa, Yasa ve hukuka aykırı olacaktır.

Taslağın 39. maddesinde, lisanslı mühendisin Kanun ve Yönetmelikte getirilen yükümlülükleri yerine getirmekten alıkoyan hiçbir yükümlülük 
altına giremeyeceği düzenlenmişken, bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla başka yükümlülükleri alabileceği gibi 
yoruma açık, muğlak bir düzenleme yapıldığı görülmektedir.

3. SONUÇ

Başlangıçtan beri belirttiğimiz üzere konunun, yaşanan süreç, tartışma, çatışma, uyuşmazlıklar ve yargı kararları dikkate alınarak, 
belirttiğimiz hususlara da yer verilmek suretiyle yeni bir yasa düzenlenmesi ve bu yasaya koşut bir yönetmelik hazırlanmasıyla 
çözülebileceği, gönderilen Taslağın yönetmelik olarak yayımlanması halinde, hukuka aykırı olacağı, idari yargı yerince iptal edileceği, 
bu nedenle önceki süreçte yaşanan sorun ve sıkıntıların yeniden ortaya çıkacağı ve yönetmelikle yargı kararlarının etkisiz kılınarak ve 
dolanılarak birilerine sınav kazandırmak ve lisans verilmek istendiği gibi kuşku, şüphe ve söylentilere yol açılacağı, objektif ve hukuka uygun 
bir sınav yapılacağına ve lisans verileceğine ilişkin haklı beklenti içindeki binlerce üyemizin idareye güveninin yeniden sarsılacağı, yapılan 
sınavın nesnelliği ve verilen lisansların meşruluğunun tartışılmaya devam edeceği, mesleki dayanışma ve çalışma barışının bozulacağı 
değerlendirilmiştir.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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Sayı  : 3/B15-832 27/05/2013

Konu : İşyeri Tehlike Sınıfları Hk.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NE
ANKARA

31.01.2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe eklenen “Geçici 2. Madde”nin ikinci fıkrasında “Bu madde ile 
yapılan düzenleme kapsamında, işyerinde yapılan asıl iş esas alınmak üzere iş güvenliği uzmanlarının meslek dalı ile işyeri tehlike sınıfının 
ilgisi NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.” ifadesi yer almakta ve bu hüküm kapsamında 
Genel Müdürlüğünüzce bir taslak çalışma hazırlanmıştır. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu taslak çalışma değerlendirilmiş ve 
aşağıda belirtilen hususlar hakkında görüş gönderme ihtiyacı duyulmuştur.

Taslak çalışma incelendiğinde, iş yeri tehlike sınıfları listesinin açıklama bölümünde sadece Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ifadesi yer 
almaktadır.

Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimine 1949 yılında Yıldız-İstanbul Teknik Okulunda başlanılmış olup Harita ve Kadastro, 
Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği adı altında yeni bölümler açılarak bu alanda eğitime devam edilmiştir. Bugün bu eğitimi 
veren üniversite sayısı 15‘e ulaşmıştır.

Diğer taraftan; 06.05.2009 tarihli YÖK Genel Kurulu kararına göre üniversitelerin, talepleri doğrultusunda benimsedikleri bölüm isimlerini 
kullanmaları serbest bırakılmıştır. Bu nedenle, Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi veren bölümlerimizin bir kısmı ismini Harita 
Mühendisliği, bir kısmı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, bir kısmı da Geomatik Mühendisliği olarak değiştirmiştir.

Gerek Harita Mühendisliği gerek Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve gerekse Geomatik Mühendisliği aynı temel mühendislik eğitim 
konuları ile eğitim veren ve Harita ve Kadastro Mühendisliği adı altında Odamıza üye olarak mesleklerini yapan kişileri ifade etmektedir. 
Dolayısıyla, bu alandaki mühendisler aynı yetki ve sorumluluğa sahip olup, sadece isimleri farklıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle taslak çalışmada geçen “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi” ifadelerinin “Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisi (Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Geomatik Mühendisi)” olarak değiştirilmesi, meslektaşlarımızın konuyla ilgili 
yapacakları başvurularda sıkıntı yaşamasını ortadan kaldıracaktır.

Bununla birlikte, meslek disiplinimiz elektrik üretim, elektrik iletim ve dağıtım işlerinde, enerji nakil hatlarının projelendirilmesi, 
kamulaştırma haritalarının hazırlanması ve tesis aşamalarında ayrıca trafoların, dağıtım merkezlerinin, indirici merkezlerin proje, tesis 
ve kamulaştırma kısımlarında, barajların ve su yapılarının etüt, proje, tesis ve kamulaştırma kısımlarında, yol ve demiryolu yapım 
işlerinin etüt, proje, tesis ve kamulaştırma kısımlarında ve altyapı projelerinin projelendirilmesi ve yapım kısımlarında etkin olarak görev 
yapmaktadır.

Bu nedenle hazırlanan taslağın ekte gönderilen bölümlerine “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi (Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro 
Mühendisi, Geomatik Mühendisi)” ifadesinin eklenmesi uygun olacaktır.

Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde taslak çalışma üzerinde gerekli düzeltme ve eklemelerin yapılarak tarafımıza konu hakkında bilgi 
verilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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EK-1

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ
NACE Rev.2_
Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike 

Sınıfı Açıklama

35.11 Elektrik enerjisi üretimi

Biyomühendis, Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, 
Enerji Sistemleri Mühendisi, Enerji Öğretmeni, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Hidrojeoloji 
Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Nükleer Enerji 
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi (Harita 
Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Geomatik Mühendisi)

35.12 Elektrik enerjisinin iletimi

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Enerji Sistemleri 
Mühendisi, Enerji Öğretmeni, Fizik Mühendisi, Fizikçi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi (Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, 
Geomatik Mühendisi)

35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı

Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Enerji Sistemleri 
Mühendisi, Enerji Öğretmeni, Fizik Mühendisi, Fizikçi, İnşaat Mühendisi, Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisi (Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Geomatik 
Mühendisi)

35.14 Elektrik enerjisinin ticareti
Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Enerji Sistemleri 
Mühendisi, Enerji Öğretmeni, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi 
(Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Geomatik Mühendisi)

35.22 Ana şebeke üzerinden gaz 
yakıtların dağıtımı

Çevre Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kimya Mühendisi, Maden 
Mühendisi, Makine Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisi (Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Geomatik Mühendisi)

41.20 İkamet amaçlı olan veya ikamet 
amaçlı olmayan binaların inşaatı

Endüstri Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Mimar, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, 
Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi (Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro 
Mühendisi, Geomatik Mühendisi)

42.12 Demir yolları ve metroların 
inşaatı

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi (Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, 
Geomatik Mühendisi)

42.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi (Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, 
Geomatik Mühendisi)

42.22 Elektrik ve telekomünikasyon 
için hizmet projelerinin inşaatı

Çevre Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektrik Öğretmeni, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, 
Elektronik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme 
Öğretmeni, Endüstri Mühendisi, Enerji Sİstemleri Mühendisi, Fizik Mühendisi, Hidrojeoloji 
Mühendisi,İmalat Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Mimar, Makine Mühendisi, Nükleer 
Enerji Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi, Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisi (Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Geomatik 
Mühendisi)

42.91 Su projeleri inşaatı

Deniz Teknolojileri Mühendisi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisi, Elektrik Mühendisi, 
Elektrik Öğretmeni, Elektrik ve Elektronik Mühendisi, Enerji Sİstemleri Mühendisi, 
Fizik Mühendisi, Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme 
Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Mimar, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji 
Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Tasarım ve İmalat Mühendisi, Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisi (Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Geomatik 
Mühendisi)
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Sayı  : 3/B15-743 08/05/2013

Konu : 5018 Sayılı Kanun’un Geçici 21. Maddesi Hk.

MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULUNA
ANKARA

İlgi: 5018 sayılı Kanun‘un Geçici 21. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Karar.

Bilindiği üzere, 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.

18.04.2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürülüğe giren 6456 sayılı “Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 39‘uncu 
maddesi ile 10.12.2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘na geçici 21. madde eklenmiş, Kurulunuz‘un 
15.04.2013 tarih ve 4 sayılı kararı ile de söz konusu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Anılan kararın 3.3. maddesi; “Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumlarının; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar 
ve Enformatik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman 
Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve idarelerin ana hizmet, 
danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatları kadrolarında en az beş yıl çalışmış olan mühendisler, Kurulumuz tarafından 
düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabileceklerdir.” hükmünde olup, sıralanan mühendislik 
disiplinleri içerisinde; Harita/Harita ve Kadastro/Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik Mühendisliği disiplini bulunmamaktadır.

Odamız kayıtlarına göre; 3725‘i kamu ve 6292‘i özel sektör çalışanı olmak üzere 12557 aktif üyemiz bulunmaktadır. Kurumunuz 
başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluş bünyesinde etkin ve aktif görevler üstlenen Harita Mühendislerinin, yeni kamu idare 
anlayışında önemli bir yer sahibi olan İç Denetim Birimlerinde, İç Denetçi unvanıyla görev almalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Harita/Harita ve Kadastro/Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik Mühendisliği mezunlarının da söz konusu Kanun kapsamında İç 
Denetçilik sertifikasyon imkanından faydalanması hususunun kurumunuzca değerlendirilmesi konusunda,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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SATIŞ VE TEKNİK SERVİS

STONEX S9III GNNS

• Çok Hızlı Fixleme
• Her zaman Hassas ve Doğru ÖlÇüm
• HaFiF kompakt ve Dayanıklı GÖvDe

STONEX S7 Gnss sistem
CORS ALICISINDA BÜYÜK YENİLİK!
SİZ HALA HERYERDE ANTEN, JALON VE  
TUTUCU MU TAŞIYORSUNUZ? 

• 120 kanal, tek Başına cm Hassasiyet
• DaHili kamera, cep teleFonu
• HaFiF ve kolay kullanım.

STONEX R9 roBotıc total statıon

• 1000m ye kaDar Hassas reFlektÖrsüz ÖlÇüm
• renkli Dokunmatik ekran ile keyiFli kullanım

STONEX X300 laser scanner

• 5 DakikaDa 22 Ha arazi moDelleme
• tek tuşla kolay kullanım
• DaHili kamera ile kompakt ve HaFiF (7 kG)
• estetik ıtalyan tasarım ve imalatı
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Sizi yüksek performans ve sorunsuz sistemi 
görmek için araziye davet ediyoruz.

Hiç arazide denediniz mi?

- 220 kanallı, yeni nesil GNSS kartı
- CORS + RTK Sabit + RTK Gezici + Statik
- Dahili GSM ve dahili dijital UHF modem
- Uzun batarya ömrü
- Özel alaşım XENOY kasa
- 100 m Bluetooth mesafesi
- Hızlı ve donanımlı kontrol ünitesi
- Kontrol ünitesinde standart DGPS özelliği
- Çift SIM kart özelliği
- Başka markalarla gerçek RTK yapabilme
- Deneyimli destek ve eğitim ekibi

GEOSOLUTIONS

Yerli sermaye ile üretilen                                                    ’ü

Kampanyalı fiyatlar ve kredi kartına
taksit seçenekleri için arayınız. Tel : 0(312) 474 0 474 • Faks : 0(312) 474 0 424
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