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Merhaba,
Ufuk AY
HKMO Bursa Şubesi Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım;
Yepyeni bir e-bültenden size selam, saygı ve sevgilerimi
sunuyorum.
Halk arasında “Kentsel Dönüşüm” olarak adlandırılan “Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Yasa
Tasarısı’nın”  TBMM Genel Kurul’unda onaylanmasından
sonra bazı bölgelerde uygulamaya hemen başlanacak olması
bir takım tartışmaları da beraberinde getirmiştir.
Şube olarak bu tartışmalara bilimsel bir yaklaşım getirmek,
sorunları ve çözümleri tespit edebilmek ve var olan uygula-
malar ışığında çıkarılan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alan-
ların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu değerlendirebilmek
açısından ; TMMOB Delegesi, 40-41-42.Dönemler HKMO
Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN,  İzmir Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı ve 10-11.Dönemler HKMO İzmir
Şube Başkanı Muhittin SELVİTOPU,  7-8-9. Dönemler HKMO
Bursa Şube Başkanı Celil ÇOLAK, Prof. Dr. Nihat Enver
ÜLGER, ve Harita Mühendisi Uğur ASLAN panelist olarak
katılım gösterdiği Kentsel Dönüşüm Panelini düzenledik. 
Kentsel dönüşüm dar anlamda: afet riski taşıyan alanların,
çöküntü alanlarının, kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerin ve
bozulan kent dokusunun iyileştirilmesidir, bu bölgeleri daha
sağlıklı yaşanılabilir hale getirmektir. 
Kentsel Dönüşüm uygulamalarında arsa ve arazi düzenleme-
sine esas 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesini uygu-
lamalarına karşı açılan dava sayılarının ve bozma sebeplerinin
fazla olması sebebiyle kanunun bu maddesi işlevselliğini yitir-
miştir. Bu sebeple 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 18. Mad-
desini uygulamak özellikle yapılaşmış alanlarda mümkün
değildir. Bu yüzden hisseli satışlar önlenmeli ve en temel
sorun olan mülkiyet sorunu çözülmeden uygulamaya

geçilmemelidir. Kentsel Dönüşümde mülkiyet sorunlarının en
aza indirgenebilmesi açısından 3194 Sayılı İmar Kanununda
köklü değişiklikler yapılmalıdır. Mevcut hali ile İmar Kanunu
ihtiyaçlara cevap vermemekte, mülkiyet sorunlarının kangren
haline gelmesine neden olmaktadır.
Kentsel Dönüşüm mevcut yapıları tamamen yıkıp yeniden
planlamaktır. Ancak böyle bir işlemin maliyeti hem çok yük-
sek olacak, hem de sosyal yaşamda aksaklıklar meydana
gelecektir. Büyük alanlarda kentsel dönüşüm yapılmasından
ziyade kademeli olarak orta ölçekli alanlarda kentsel
dönüşüm yapılmalıdır. Kentsel dönüşüm sosyal bir olgudur.
Dönüşüm bölgesinde yaşayan insanların önceki yaşam
koşulları ile dönüşüm sonrası yaşam koşulları arasında uçu-
rum olmamalıdır. Tarihi kültürel doku da korunmalı, gelecek
nesillere sağlıklı yaşam alanları bırakılmalıdır. Bu amaçlara
ulaşmak için öncelikle bölgede yaşayan insanların sosyal
hayatı incelenmeli, yapı ve çevre analizleri yapılmalı, mevcut
durum tespitleri yapılmalıdır. Özetle envanter çalışmaları
tamamlanmalıdır. Buradan hareketle kentsel dönüşüm
sosyal, ekonomik, çevresel ve teknik boyutları ile bir
bütündür. Kentsel dönüşüm öncelikle mülkiyetin
dönüşümüdür. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilecek bil-
giler tapuda tescil edilebilmeli hukuksal sorunlara yol açma-
malıdır. Kentsel dönüşüm çalışmaları çevre düzeni planlarına,
ulaşım ana planlarına, zemin yapısına uygun olarak yapıl-
malıdır. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak,
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü Etkinlikleri kapsamında
28.11.2012 günü Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum
salonunda yoğun bir katılımla CBS Sempozyumunu gerçek-
leştirdik.
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Oturum Başkanı TMMOB Delegesi, 40-41-42.
Dönemler HKMO Genel Başkanı Ali Fahri
Özten olurken,  İzmir Büyükşehir Belediyesi

Genel Sekreter Yardımcısı ve 10-11. Dönemler
HKMO İzmir Şube Başkanı Muhittin Selvitopu,  7-8-
9. Dönemler HKMO Bursa Şube Başkanı Celil
Çolak, Prof.Dr.Nihat Enver Ülger, Harita Mühendisi
Uğur Aslan panelist olarak katıldılar. HKMO Genel
Başkanı Ertuğrul Candaş, Yıldırım Belediye Başkanı
Özgen Keskin, Nilüfer Belediye Başkan Danışmanı
Ziya Güney, MHP İl Başkanı Hasan Toktaş, AK Parti
Bursa İl Yöneticisi Temel Öztürk, Osmangazi
Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Akan, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, Tapu ve Kadastro IV.
Bölge Müdürü İzzettin Kocukoğlu ve kurum yöneti-
cileri, akademik oda başkanlarının yanı sıra çok
sayıda Harita ve Kadastro Mühendisi ile diğer
meslek guruplarından katılımcılar panelde yer aldı.

HKMO Kentsel Dönüşüm Paneli’nde konuşan
Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin, çarpık
kentleşmenin büyük kentlerin olduğu gibi Bursa’nın
da önemli bir sorunu olduğunu söyledi. Kentsel
dönüşümün günümüz şartlarında yapılması
gerekliliği üzerinde duran Özgen Keskin, “Biz istiy-
oruz ki kentsel dönüşüm yaparken en doğru en
güzel şekilde yapılsın. Bu nedenle akademisyenler,
konuyla ilgili akademik odalar ve siyasi parti temsil-
cileriyle bir araya gelerek çalışmalarımızı yaptık.
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi yasası
çıktığı zaman da ilk başvuranlardan biri olduk.
Çarpık yapılaşmanın en çok görüldüğü Yıldırım
ilçesinde 7 mahalleye 50 bin konutluk proje yapıl-
masını planlıyoruz. Kentsel dönüşümü destekliy-
oruz” dedi.

Panelde söz alan Nilüfer Belediye Başkan
Danışmanı Ziya Güney, afet riski altındaki alanların
dönüştürülmesi yasasında bazı eksiklerin olduğunu
belirtti. Yasada yetkinin TOKİ’ye verilmesinin halk ile
bakanlığı karşı karşıya getirebileceğine vurgu yaptı.
Güney, bazı kentsel dönüşüm uygulamalarının rant
sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini, yasanın bu
algıyı değiştirmesi için bilimsel ve şeffaf olması
gerektiğini vurguladı. Güney ayrıca, “Yasa ile
ülkemizin tüm kıyıları, sit alanları, 2B arazileri de
dahil olmak üzere yaygın bir yapılaşmanın önü
açılıyor. Yeşil alanlar ortadan kaldırılabilir, mera

alanlarının devinimi ve satışı kolaylaştığı için hay-
vancılık darbe alabilir” diye konuştu.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ise,
kentsel dönüşümün birçok meslek grubunu içine
aldığını belirterek HKMO’nun bu grup içindeki
yerinin önemine dikkat çekti. Kentsel dönüşümde

KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİ YAPILDI
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi tarafından
gerçekleştirilen  Kentsel Dönüşüm Paneli BAOB Yerleşkesi’nde yapıldı.



başarı için tüm aktörlere büyük sorumluluk
düştüğünü ifade eden Candaş, parçacı yaklaşımlara
rant amaçlı uygulamalara yer verilmemesi gerek-
tiğini kaydetti. 

HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay ise,
kentsel dönüşüm çalışmalarının çevre düzeni plan-
larına, ulaşım ana planlarına, zemin yapısına uygun
olarak yapılması gerektiğinin altını çizerek, sözlerine
şöyle devam etti: “Bu amaçlara ulaşmak için önce-
likle bölgede yaşayan insanların sosyal hayatı ince-
lenmeli, yapı ve çevre analizleri yapılmalı, mevcut
durum tespitleri yapılmalıdır. Özetle envanter çalış-
malar tamamlanmalıdır. Buradan hareketle kentsel
dönüşüm sosyal, ekonomik, çevresel ve teknik
boyutları ile bir bütündür. Kentsel dönüşüm
öncelikle mülkiyetin dönüşümüdür. Yapılan
çalışmalar sonucu elde edilecek bilgiler tapuda
tescil edilebilmeli hukuksal sorunlara yol aç-
mamalıdır.”

Ali Fahri Özten’in oturum
Başkanlığı’nı yaptığı panelde
konuşan Prof. Dr. Nihat
Enver Ülger, şunları söyledi:
“Kentsel dönüşümün yeni
imar planlarının verilerine
uygun planlanması
gerekir.  Afet riski altındaki
alanlarının kentsel
dönüşüm değil yüksek
yapılaşmadır. Bunun önüne
geçilmesi gerekir.” Kentsel
dönüşüm süreçlerine dikkat
edilmesi gerektiği üzerinde
duran Ülger; özellikle alan be-
lirlenmesi, gayrimenkul değeri,
katılım değerinin tespiti ve hak,
sahipliliğin belirlenmesi ile proje
dağıtım değerinin kesin-

leşmesinin önemine vurgu yaparak sunumunu şu
cümleyle tamamladı: “Kentsel dönüşüm uygula-
malarında üç çeşit yöntem vardır. Bunlar: kamu
esaslı, anlaşma esaslı ve değer esaslı yöntemlerdir.
Bunlardan en adaletlisi değer esaslı yöntemdir.
Öncelikle dönüşüm bölgesi ilan edilmeli, mülkiyet
durumları tespit edilmeli ve katılım değerine bakıl-
malıdır. Kentsel dönüşüm yapılmalı ve süreç bu
doğrultuda ilerlemeli, kentsel dönüşüm neticesinde
oluşacak değer adil bir şekilde kentsel dönüşümün
paydaşları arasında paylaştırılmalıdır.”

Harita Mühendisi Uğur Aslan ise, kentsel
dönüşümde olabilecek risklerin önlen-

mesi için fizibilite çalışmalarının yapıl-
ması gerektiğini kaydetti. Kentsel
dönüşüm çalışmalarında en önemli
hususlardan birinin kentsel
dönüşüm yapılacak alandaki plan-

lamanın o bölgenin coğrafi,
sosyolojik, ekonomik v.b.

ihtiyaçlarına göre yapıla-
cak planlama çalış-

ması olduğunu
belirten Uğur
Aslan; çeşitli

illerde

yapılan kentsel dönüşüm projelerinden örnekler
sunarak erişilebilirlik, ulaşım, yeşil alan, çekim
merkezleri ve insan beklentileri analizlerinin yapıl-
ması gerektiğini kaydetti. 

7-8-9. Dönemler HKMO Bursa Şube Başkanı
Celil Çolak, sunumunda geçmişten bu yana kentsel
dönüşüm çalışmalarında şube olarak etkin rol aldık-
larını ifade ederken kentsel dönüşüm çalışmalarında
çok dikkatli olunması gerekliliği ile birlikte kentin
gelişimi için kentsel dönüşüm kavramının olmazsa
olmazlardan biri olduğunu belrtti. Kentsel dönüşüm
uygulamalarını başlatabilmek için dönüşüm yapıla-
cak bölgeyi iyi tanımak gerekir diyen Çolak, “O
bölgede yaşayan insanların sosyal ve kültürel
yapısına göre uygun planlar yapılmalıdır. Eski yer-
leşim alanları ile yeni oluşacak olan yerleşim alan-
ları arasında uçurum olmamalıdır” diyerek  kentsel
dönüşümün sosyal yönüne vurgu yaptı. Uygulama
öncesi akademik odaların ve sivil toplum kuru-
luşlarının da fikrinin alınması gerektiğini de söyleyen
Çolak, “Öncelikle mülkiyet sorunu çözülmeli hak
sahipleri ile anlaşmaya gidilmelidir” diyerek Bur-
sa’da Doğanbey bölgesinde yapılan Kentsel
Dönüşüm çalışmasından örnekler vererek
sunumunu bitirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yrd. Muhittin Selvitopu; sunumunda İzmir’de
yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarından örnekler
vererek, temel anlayışlarının kentsel dönüşümü
yerinde yapmak olduğunu, vatandaşın konu
hakkında bilgilendirmenin çok önemli olduğunu,
katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışla yapılan kentsel
dönüşüm çalışmasının başarıya ulaşabileceğini
ifade etti.

Panelin ikinci bölümünde soru-cevap şeklinde
devam ederken panel sonunda Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nce panelistlere
katılımlarından dolayı hediye takdim edildi.
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Günümüzde modern ve yaşanabilir kentlerin can damarlarını oluşturan sistemlerin başında gelen Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS), her yıl Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin öncülüğünde düzenlenen
‘CBS Günü Etkinliği’ bu yıl Bursa Akademik Odalar Birliği Odatoryumu’nda gerçekleştirildi.

Kentlerin Sanal Ortamda Ayrıntılı Paylaşımını Sağlayan 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemine Dikkat Çekildi

CBS’nin konuma dayalı işlemlerle elde edilen
grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması,
saklanması, analizi ve kullanıcıya sunulması

işlevlerini bir bütün içerisinde gerçekleştiren bir bilgi
sistemi olduğunun altını çizen Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay,
günümüzde CBS’nin afet yönetiminden tarıma, or-
mancılıktan arkeolojiye, çevresel kaynaklar ve kent
yönetiminden turizme, kırsal ve kentsel gelişime
kadar çok geniş yelpazede kullanıldığına dikkat
çekti. 

Bursa Akademik Odalar Birliği Odatoryumu’nda
gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü Etkin-
liği’ne akademik odaların önemli temsilcileri,
belediyelerin ilgili müdürlükleri ve  pek çok firma
temsilcisinin yanı sıra üniversite öğrencileri katıldı.
Yoğun katılım olan etkinliğin açılış konuşmasını
yapan HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş,
“Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin kurulmasının,
işletilmesinin önemi ve gerekliliği geçtiğimiz yıl
Van’da yaşanan depremde bir kez daha ortaya çık-
mıştır. Artık yeni bir anlayışla kentlere yaklaşılması
ve bu anlayışında CBS tabanlı bir yaklaşım olması
gereklidir” dedi. Oda olarak CBS bilincinin ülkem-
izde yaygınlaştırılması ve kurumsal bir yapıya
kavuşturulması anlamında pek çok önemli adıma
imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini
vurgulayan Ertuğrul Candaş, “Burada üzerinde du-
rulması gereken asıl husus CBS’yi son yılların
modasıdır şeklinde algılanmamaktır. Bu bilinçle CB-

S’nin sağlayacağı tüm yararları bilerek CBS’nin
sadece yazılım ve donanım olmadığını kavramalıyız.
Harita Kadastro ve Mühendisleri Odası olarak
toplumun her kesimini ülke adına ortak aklın adresi
olan CBS’de buluşmaya davet ediyoruz” diye
konuştu.

NAVİGASYON VE MAP’İN SİSTEMİ CBS
Bilgi sistemlerinin içine konumsal bilginin de

dâhil olması ile ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’ dediğimiz
çağımızın en önemli buluşlarından biri ortaya çık-
tığını belirten Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, “Çevre yönetimi,
doğal kaynak yönetimi, mülkiyet-idari yönetim,
bayındırlık hizmetleri, eğitim, sağlık, belediye
faaliyetleri, ulaşım planlaması, ticaret ve sanayi,

savunma ve güvenlik kullanım alanlarıdır” şeklinde
konuştu. CBS’nin birçok disiplini içerisinde
barındırdığını hatırlatan Başkan Ufuk Ay, “CBS ile
acil durumlar yönetilebilir, yapılacak modelleme ile
sel, su baskınları ve depremin şiddetine göre kul-
lanılamaz duruma gelebilecek yollar ve buna göre
alternatif güzergahlar anında belirlenebilir ve anlık
olarak takip edilebilir. Ayrıca yerel yönetimlerin
bireylere hizmetlerin aksamadan doğru, zamanında
ve sağlıklı bir şekilde verebilmesi için tüm kent bilgi-
lerine hâkim olunması gerekir. Bu noktada CBS’nin
yerel yönetimler açısından önemi ortaya çıkmak-
tadır” şeklinde ifade etti. 

KAYITDIŞI VERGİ MÜKELLEFLERİ 
VE KAÇAK YAPILAŞMA CBS İLE 
ÇÖZÜLECEK
Günümüzde CBS ile yapılan planların, hazır-

lanan mekân içerikli projelerin daha uygun ve uygu-
lanabilir olmasının sağlanmasıyla kayıt dışı vergi
mükellefleri ve kaçak altyapı hizmet alanlarının belir-
lenmesinde önemli rol oynayacağına dikkat çeken
Ufuk Ay, “Kayıtlar sürekli güncelleneceğinden
belediye gelirlerinde artış, gelirlerin takip ve deneti-
minde ise etkinlik kazandıracaktır. Bunun yanında
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özellikle altyapı tesislerinin projelendirme, uygu-
lama, işletim, bakım, onarım faaliyetlerinde hız ve
ekonomik kazanç sağlayacaktır. Yerel yönetimlerin
sahip olduğu arazi, bina, tesis gibi varlıkların korun-
ması, değerlendirilmesi ve işletilmesinde kaçak
yapının denetiminde etkinlik sağlamak, bilgi pay-
laşımı, bilgiye ulaşmak gibi CBS’nin  birçok yararını
sayabiliriz” diye söyledi.

UFUK AY: “CBS YATIRIMLARI 
BİR KOORDİNASYON İÇERİSİNDE 
YAPILMALI”
CBS yatırımları gereksinimine son yıllarda bir

koordinasyondan yoksun olarak gerçekleştirildiğinin
altını çizen Ay, “Her ilçe belediyesinin ve kamu ku-
rumunun kendi öncelikleri ve görebildiği eksiklere
göre yatırım yapmalarının gelecekteki hatalara
sebep olabileceği özellikle göz ardı edilmemelidir.
Geçtiğimiz haziran ayında kurulan CBS Genel
Müdürlüğü’ne CBS yatırımlarında, standartların be-
lirlenmesinde, koordinasyonda, denetimde önemli
görevler düşmektedir. Koordinasyonun sağlan-
masında İl Müdürlükleri, yerel yönetimler ve
merkezi yönetim arasında bağlantı sağlanmalıdır.
Ayrıca illerde Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri’nde
kurulmakta olan CBS Şube Müdürlükleri’nin de
özellikle yetişmiş personel ihtiyacının olduğu da bil-
inmektedir” diye belirtti. Sempozyumda 6306 sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi
hakkındaki kanunu da değerlendiren Ufuk Ay,

“Toplum arasında bilinen adıyla  Kentsel Dönüşüm
Kanunu, gereği yapılacak çalışmalarla köhnemiş
çöküntü bölgelerinde hızla sonuca gidilebilecek ol-
makla birlikte bu kanun geniş yetkiler de içermekte.
Orman yasası, mera yasası, tarım topraklarının ko-
runması hakkındaki yasa, zeytincilik kanunu, kıyı
kanunu, askeri yasak bölgeler kanunu gibi daha pek
çok kanunu bertaraf edilebilir. Bu kadar geniş yetk-
iler içeren bu yasa gereği yapılacak uygulamaların
toplum vicdanında onarılamaz izler açmaması,
adaletle ve kent rantlarının tekrar kentliye
kazandırılabilmesi için kentsel dönüşüm uygula-
malarının kentin tüm paylaşanlarının görüşleri alı-
narak, açıklıkla yürütülmesi gerekir” dedi. 

UFUK AY: “CBS KENTSEL DÖNÜŞÜME 
AVANTAJ VE TASARRUF SAĞLAYACAK”
“Kentsel Dönüşüm Çalışmaları sonuçta yeni bir

yaşam alanı öngören, çevreyle ve tarihi doku ile
uyumlu, yeni yapılmış imar planları uygulanmalı”
diyen Ufuk Ay, “Kentsel dönüşümün ilk adımı veri
toplamak, değerlendirmek, yorumlamak ve karar
vermek olduğunu belirterek CBS’nin kentsel
dönüşümde önemli bir avantaj ve tasarruf sağlaya-
caktır. Yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla
yola çıkılması gereken kentsel dönüşüm çalış-
malarının ileride sorunlara neden olmaması için,
yapılan plan uygulamalarının iptal edilmemesi için
imar kanunun yenilenmesi gerekmektedir. İmarın
anayasası niteliğinde içerisinde kaçak yapılaşma

hükümlerine de yer veren, yapı dene-
tim uygulamalarını içeren, TOKİ uygu-
lamalarını kapsayan, Büyükşehir
yasası ile uyumlu yeni bir imar kanunu
çıkarılmalıdır” şeklinde ifade etti.
“Kentsel dönüşüm çalışmaları
çerçevesinde TOKİ’ye devredilecek
alanlarda yapılaşma, serbest çalışan
mimar mühendis ve şehir plancılarının
işlerine rakip olmamalı” diyen Ay,
“Bugüne kadarki TOKİ yapılaşmaları
yapı denetim kurumlarının denetimine
tabi tutulmadan yapılagelmiştir. Ancak
tüm yapıların denetime tabi olmalıdır.
Olası bir doğal afetle, depremle test
edilmemiz beklenmemelidir” diye
konuştu.

4. CBS KONGRESİ 
BURSA’DA
Geçtiğimiz günlerde TMMOB ve

HKMO tarafından gerçekleştirilecek 4.
CBS Kongresi’nin ülkemizin 4. büyük
kenti olan Bursa’da düzenleneceğinin
müjdesini veren Ufuk AY, sözlerini şu
cümleyle tamamladı: “Kongrenin daha
geniş katılımlı olması için şube etkinlik

alanımızdaki üniversitelerle, meslek odaları, Bursa
büyükşehir belediye başkanı, genel sekreterlik ve
ilçe belediye başkanları ile görüşmeler yapılmış ve
olumlu destek almıştık. Ulusal ve uluslararası
sunumlarla yapılacak kongrenin Bursa kentine ve
mesleğimize önemli katkılar sağlayacağına inanıy-
oruz.”

Bursa’da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu
dönemde ilk CBS faaliyetlerini başlatan isim olan
Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Erdem
Saker ise, CBS’nin Kentsel Dönüşüm çalış-
malarında önemli yer tutacağı belirtirken ayrıca
etkinlikte, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr Ümit Gümüşay, Nüfus Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Şerife Aktaş,
Jeodezi ve Fotogremetri Yük. Müh. Fikri Haşal,
Buski Genel Müdürlüğü Harita Müh. Murat Sancak,
KENTBİS Yazılım Ltd. Şti.  Genel Müdürü Harita
Müh. İbrahim Varol, Elbis Ltd. Şti. Burak Balcıoğlu,
Bursagaz Harita Mühendisi Selin Ataman, Bilecik
Belediyesi Şehir Bölge Plancısı Abdullah Ay, Ulusal
Cad ve Gıs Çözümleri AŞ. İş Geliştirme Uzmanı
Mine Altun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Harita Mühendisi Tuğba Selim’de birer sunum yap-
tılar.

Sempozyumun sonunda konuşmacılara plaket
takdim edilirken ayrıca etkinlik anısına toplu fotoğraf
da çekildi.

Ufuk Ay, sempozyuma katkılarından dolayı HKMO 
Genel Başkanı Ertuğrul Candaş’a plaket takdim etti.



Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistem-

leri Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sempozyum 28.11.2012 Çarşamba günü Bursa

Akademik Odalar Birliği Oditoryum salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

CBS Günleri Sempozyumu ile; ülkemizde CBS ile ilişkili farklı kesimler ve disiplinler bir araya

getirilmiş, bilimsel bir platformda teknik, sosyal ve tüzel açıdan fikir alışverişinde bulunmaları,

CBS’ ye gereksinim duyan kamu kurumları ile özel kişi ve kuruluşların bilgi paylaşmaları ortamı

yaratılmış, böylece ülkemizin kendine has koşullarına göre özgün çözümler üretilmesine katkı

sağlanmıştır.

Dünya ortak yaşam alanımız ve ortak coğrafyamız olduğuna göre, bu coğrafya üzerindeki

verilerle üretilen bilgilerin de erişilebilir ve paylaşılabilir, yani "ortak" olduğu sürece insanlığa

yararlı olabileceği, ana fikir olarak bir kez daha teyit edilmiştir. 

CBS Günleri Sempozyumu, her özel/tüzel kişinin veriyi tüm ilgililerle paylaşabilecek biçimde

ulusal, bölgesel ve küresel standartlarda üretmesinin, yerkürenin tüm canlılar için özgür ve

sürdürülebilir bir yaşam alanı haline dönüşmesine önemli katkı sağlayacağı düşüncesini ye-

nilemiştir.

Katılımcılar coğrafi bilgi sistemlerini kullanan ve ilgi duyan farklı meslek disiplinlerinden

mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, yerel yönetimler ve diğer bilim insanları ile uzman-

ların temsil ettiği; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, öğrenciler, sivil

toplum temsilcileri ve özel sektör kuruluşlarından oluşmuştur.

CBS Günleri Sempozyumunda; toplam iki oturumda 10 sunum yapılmıştır. Sunular Coğrafi

Bilgi Sisteminin kuramsal boyut, tasarımı ve uygulamalarına yönelik geniş bir alana yayılmıştır.

Bu bildiriler ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Farklı disiplinleri bir araya getirerek elde edilen “veri-bilgi” bütünü ile küresel sorunlara sis-

tem yaklaşımı çerçevesinde çözümler üretmeye yarayan bir araç olarak “Coğrafi Bilgi Sistem-

lerinin” daha uzun süre gündemdeki yerini koruyacağı düşünülmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri; merkezi ve yerel yönetimler tarafından, karar alma sürecinde

ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yapının iyileştirilmesi, halkın gereksinim ve istemlerinin

karşılanması ve sorunların çözümünde daha etkin kullanılabilir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerini tüzel boyuta aktaran yasalar ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi

(TUCBS)’nin oluşturulması için yürütülen çalışmalar kurumsal, sektörel ve standartlar aç

ısından daha fazla işbirliği, veri paylaşımı ve eş güdümü gerektirdiği 

bir kez daha saptanmıştır. Bunların yanında örgütsel yapı, mevcut 

teknoloji, bilgi kaynakları, personel, bütçe kaynakları ve iş süreçleri ile 

uyum ve bütünlük sağlanması gerekmektedir.

SONUÇ BİLDİRGESİ



SONUÇ BİLDİRGESİ

Sektörel ve kurumsal ölçeklerde kimi hatalar yapılmış olsa da yazılım 

ve personel bileşenleri açısından önemli bilgi birikiminin sağlandığı görülmüştür. Kurum ve ku-

ruluşlarca yürütülmekte olan bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarında, yapılan yatırımların bir-

likte çalışabilirlik ihtiyaçları çerçevesinde, birbiri ile uyumluluk arz etmesi ve bunun devamında

da kolayca bütünleşerek ülke yararına kullanılabilmesi gerekliliğine vurgular yapılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin disiplinler arası yapısından dolayı hemen her alanda uygulanabilir-

liği bulunsa da, Dünyada kabul edilen bir olgu olarak veri bileşeninin %80’ini konuma ait bilgi-

lerin oluşturması ve altığının harita olması nedeniyle harita ve kadastro mühendisliğini CBS’nin

geliştirilme sürecinde odak noktaya yerleştirmektedir.

Gelişen Bilim ve Teknoloji ile sahip olunan bilgi kısa sürede eskiyebildiğinden, kişinin kendini

bilgi yönünden sürekli yenilemesi gerektirmektedir. Bu aşamada, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kul-

lanımı ile bilginin üretilmesi ve/veya mevcut bilgilerin paylaşımı, Harita ve Kadastro Mühendisleri

gibi diğer meslek bireylerinin de kendilerini geliştirmesi gereği ve önemini artırmaktadır.

Bilişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak Harita ve Kadastro Mühendisliği giderek daha

fazla önem kazanmakta ancak, gereksinim duyulan bilgiler de aynı oranda çeşitlenmekte ve art-

maktadır. Üniversitelerdeki eğitim sürecinde ders içeriklerinin yenilenerek çağımız gereklerine

uygun eğitim programlarının ivedilikle hayata geçirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Sistemlerin kurulumunda maliyetin %80’den fazlasına karşılık gelen veri bileşeninin gün-

celleştirme aşaması göz ardı edildiği için, çoğu zaman çalışmaların başarısızlıkla sonuçlandığı

görülmektedir. Veri toplama ve güncelleştirme konuları sistem tasarımında özellikle dikkate alın-

malı ve uzaktan algılama teknolojisinin kullanımına öncelik verilmelidir.

Bu sempozyumda, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kamu yönetimi, sosyoloji, siyaset bilimi, tıp

vb. farklı disiplinlere katkısı ile yerkürenin yaşana bilirliği açısından ne kadar önemli olduğu gö-

zler önüne serilmiştir. Yapılan iki oturum ve sunumlar sonucunda veri paylaşımı, doğru ve gün-

cel veri temininde yaşanan problemler, birlikte çalışabilirlik ile tüzel ve kurumsal altyapının

oluşması için siyasi iradenin gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Sempozyum paydaşları tarafından görülmüştür ki daha güvenli ve barış içinde bir Dünya,

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin bir araç olarak kullanılması ile çok daha kolay ve verimli şekilde

gerçekleştirilebilecektir.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
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BURSA OTOYOL PLATFORMU   
BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ

(Bursa Akademik Odaları 
Birliği - BAOB, TMMOB İl 

Koordinasyon Kurulu 
Sekreterliği, Bursa Kent 

Konseyi, Ziraat Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi, HKMO

Bursa şubesi, Bursa Doğa 
Der Derneği, Bursa Yeşil 
Bursam Derneği, Sivilay

Derneği, Nilüfer Kent Konseyi,
Karacabey ve M.Kemalpaşa
Ziraat Odaları, M.Kemalpaşa

Belediye Başkanlığı, 
M. Kemalpaşa Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim 

Kurulu, M.Kemalpaşa Ticaret
ve Sanayi Odası ve burada
sayılamayan açıklamamıza

imza koyan çok sayıda 
Bursalı vatandaşlar ve

basın  mensupları 
adına)

Rapor 1. Tarımsal ve Çevresel Etkiler Raporu
Rapor 2. Güney Güzergahı  3 numaralı önerinin
yapım , bakım ve işletme  maliyetleri kıyaslaması 

EKLER: Güney Güzergahı Önerisi (Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından onaylanan ilk güzergahın
Km=110+000 dan ayrılıp Km=145+000 da bir-
leşen 35.km lik 1/25 000 ölçekli avan projesi hari-
tası) ve yol güzergahı boy kesitleri

İSTANBUL (GEBZE)-İZMİR 
OTOYOLU PROJESİ BURSA İLİ 
GEÇİŞİ GÜZERGAHLARININ 
KIYASLANMASI VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ

Giriş: Genel bilgi ve kısa tarihçe.
Harita 1:  3 ayrı güzergahın tarihçe ve haritası; 

1. Eski Güney Güzergahı: (haritada 1 ile
işaretli) 2011 Nisan' nında ihalesi yapılan, ilk ve eski
orijinal güzergâh: Bursa (Başköy)- Mustafakemal-
paşa- Susurluk yönünde Uluabat gölüne çok yakın
geçen 1. güney güzergâhı. 1996 yılında projesi
tamamlanmıştır. Kamuoyunca yıllardır bilinen güz-

ergahtır. Otoyol ihale anlaşması bu güzergah projesi
geçerli iken yapılmıştır.

2. Kuzey Güzergahı: (haritada 2 ile işaretli)
2011 Eylülde kamuoyuna açıklanan ve Otoyol A.Ş.
ile Karayolları Genel Müdürlüğü' nce daha önce
sözkonusu edilmemiş, yeni planlanan, Bursa -Kara-
cabey- Susurluk Otoyolu Kuzey güzergâhı.

3. Güney Güzergahları: (haritada 3 ve 3B ile
işaretli) Uluabat Gölü ve RAMSAR koruma alanı ne-
deniyle Akademik Odalar ile duyarlı kişi ve kuru-
luşların ilk kez 2011 Nisan' da önerdiği, Uluabat
gölü doğu-güneyinden geçen bir kısımda (maksi-
mum Unçukuru köyü bölgesinde, diğer kısımlarda
daha az) 3500-4000 metre değişiklikle doğuya alın-
ması önerilen Mustafakemalpaşa-Susurluk güz-
ergâhıdır. 

Haritada 3 no ile ve kırmızı çizgilerle gösterilen
güzergâh önerisinde otoyol Bursa’dan itibaren kıraç,
makilik hafif eğimli tepeler üzerinden güneye
Susurluk ilçesine ulaşmaktadır. 

Bunun yanında  özellikle 3-B (kırmızı renkle
gösterilen) olarak işaretli güzergah göl, ova ve
tarıma en az zarar verecek biçimde ve RAMSAR sö-
zleşmesi yönünden de  sakınca kalmayacak
biçimde  belirlenmiştir.
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Harita 2: GÜNEY GÜZERGAHI  
(3 , 3-B nolu güzergahlar)

RAPOR (1)  TARIMSAL
VE  ÇEVRESEL ETKİLER; 

Kuzey (Bursa-Karacabey-Susurluk) güzergâhı gele-
cekte telafisi imkansız sakıncalar içermektedir.
Kuzey güzergâhı Karacabey ve Mustafakemalpaşa
ovası köylerinde (ve Susurluk ilçesi ova köylerinde) çok
önemli miktarda 1. sınıf sulu tarım arazisine zarar vere-
cektir. U.Ü. Ziraat Fakültesi Uzaktan Algılama ve CBS
laboratuarında sayısal uydu verileri , toprak haritası ve
DSİ sulama proje alanları verilerinin şirketin sitesinde
verilen ayrıntılı yol güzergah haritaları çakıştırıldığında
durum açıkçagörülmektedir.

Toprak Haritası, Otoyol Alternatifleri ve Tarım Arazi-
lerine Etki Kıyaslaması (haritadaki koyu ve açık yeşil
renkler I. ve II. sınıf sulu tarım arazilerini;sulu mutlak;
turuncu, bej  ve pembe renkler IV. VI. Ve VII sınıf kuru
tarım arazilerini; marjinal arazileri göstermektedir)

DSİ Sulama Alanları,
Otoyol Alternatifleri ve Sulu 
Tarım Arazilerine Etki 
Kıyaslaması Haritası
Bursa ili geçişi yeni (Karacabey) güzergahta;
Otoyol A.Ş. tarafından Uluabat Gölü Güney
geçişi alternatifi olarak sunulan yeni (kuzey)
güzergahta (Bursa (Başköy, Konaklı köyü) -
Karacabey-Susurluk) otoyol alansal genişliği
670 hektar dır (Otoyol koruma bandı genişliği
(45m+55m) üzerinden ve böylece arazi
koşullarına göre bu alan artabilir).
Ayrıca Viyadük, gişeler, park ve hizmet ve
bağlantı yolları alanları ise 139,4 hektar olarak
saptanmıştır. 
Otoyolun yeni (Bursa (Başköy, Konaklı köyü) -
Karacabey-Susurluk) Kuzey güzergahı

Harita 3: Güney güzergahında 
3-B Geçişi Detay 

Hasanağa-Akçalar kısmı için görünüm: 3-B geçişi (Aktopraklık höyüğü SİT alanı ile
Ramsar Koruma Alanı  daha özenle dikkate alınarak hazırlanan)  ayrıntı haritası
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sırasında kullanılan toplam tarım arazisi alanı 809
hektar (8090 dekar) dır.
8090 dekar tarım arazisinin;
• 6150 dekarı tarım arazilerinden (Tarım arazilerinin
4280 hektarını ise sulu ve kuru mutlak tarım ve özel
ürün arazileri) oluşmaktadır. 450 dekarında dikili
zeytin ağacı bulunmaktadır.
• Ayrıca 5551 dekar arazi işlemeli tarıma uygun
I,II,III ve IV. Sınıf Tarım arazilerin oluşmaktadır. 
• Bunun 3440 dekarı ise mutlak korunması
gereken I. ve II. Yetenek sınıfına sahip tarım arazi-
leridir. 
• Otoyol için kullanılan 8090 dekar arazinin 4390
dekarı (%54’ü) DSİ sulama proje alanlarından
(işletilen, projelendirilmiş) geçtiği belirlenmiştir.
Toplulaştırma çerçevesinde ve toplulaştırma öncesi
DSİ tarafından bu bölgede yapılan sanat yapıları
(sulama kanalları, kapalı vana sistemleri, bakım yol-
ları, ishale hatları, drenaj kanalları) yok olacak ve
yapılmış masraflar boşa gidecektir.
• Bunlara ek olarak yolun 5 km’lik bölümü Kara-
cabey Tarım İşletmesi (TİGEM) arazilerinin ortasın-
dan geçmektedir.
• Bursa-Karacabey arasında ise 1. ve 2. sınıf
arazilerden, zeytinliklerden geçmektedir. 

1- KUZEY GÜZERGAHINDA 
OTO YOLUN GEÇECEĞİ TARIM
ARAZİLERİ BAĞLAMINDA ÇOK CİDDİ
BOYUTLARDA DOĞRUDAN ZARAR
VE YOK OLUŞ SÖZ KONUSUDUR.
Tarımsal ürün kaybı 2 ayrı şekilde oluşacaktır;
a) Otoyolun gövdesi altında yok olacak tarımsal
alanlardan kayıplar
b) Otoyolun çevresindeki geniş bir bantta kirlilik
nedeniyle ürün miktar kaybı, ürün kalite kaybı,
ürünün değersizleşmesi 
(15 000 000 metrekare alan)
a-) Sadece Otoyolun gövdesi altında yok olacak
tarımsal alanlardan kayıplar;
Kuzey güzergahında, tarımsal üretim ne kadar
azalacaktır?

Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovasında
yetiştirilen en önemli gelir getirici ürünler dane
mısır, kuru soğan, domates, biber ve pırasadır. Üre-
timin ne kadar azalacağı ile ilgili kesin bir yorum
yapmak güçtür. Ancak Karacabey geçişinde otoyol
için kullanılan veya yok edilecek tarım arazileri alan
bilgileri ve seçilecek ürünlerin dekara verimlerinden
giderek bir hesaplama yapılabilir. Sadece 3440
dekar I. ve II. Sınıf tarım arazisi üzerinden hesap
yapılsa;

Karacabey ovasında sanayi tipi domates verimi
10 ton/da (min 8000 kg/da –max 15000 kg/da)
olarak kabul edildiğinde sadece 3440 dekar I. ve II.
Sınıf tarım arazisinde; 

3440 dekar *10000 kg/da= 34 400 000 kg 
yıllık sanayi tipi domates üretimi kaybı
2011 yılı salçalık domates kg fiyatı  = 0,26 TL
34 400 000 * 0,26 = 8.944.000.- TL 
tahmini yıllık gelir kaybı toplamı
Mısır ortalama verim 1164 kg/da 
(Karacabey Ziraat Odası)
3440 dekar *1500 kg/da= 5.160.000 kg yıllık
mısır üretimi kaybı
2011 yılı mısır kg fiyatı = 0,55 TL
5.160.000 * 0,55 = 2.838.000.- TL
tahmini yıllık gelir kaybı toplamı 
Salçalık Biber (yağ biberi) ortalama verim 3000-
5000 kg/da (Çeltikçi Köyü Muhtarı Beyanı)
3.440 dekar *4000 kg/da= 13.760.000 kg yıllık
salçalık  biber üretimi  kaybı
2011 yılı yağ biber kg fiyatı = 1,0 -1,25 TL
(Çeltikçi köyü muhtarı beyanı)
13.760.000 * 1.0= 13.760.000 TL tahmini yıllık
gelir kaybı toplamı 
Güney güzergahı önerilerinde ise haritada da
görüleceği üzere tarımsal değeri çok düşük olan,
kıraç, makilik vb. düşük vasıftaki arazilerden otoyol
geçeceği için tarımsal etkileri, tarımsal ürün kaybın-
dan doğacak ekonomik zarar minimal olacaktır.

b-) Otoyol çevresinde tarımsal ürün kaybı,
kalite düşüşü, kirlilik sorunları 

Kuzey güzergahında otoyola yakın alanlarda
ürün kaybı, kalite düşüşü, kirlilik sorunları
yaşanacaktır. Yol çevresinde 10-20 m uzaklıktaki
arazilerde ciddi kirlilik, 320 metre mesafeye kadar
ise orta ve yüksek kirlilik yaşanacağı bilimsel liter-
atür bilgileri ile sabittir. Yukarıda belirtilen ve yokolan
topraklara ek olarak otoyol kenarında kalan verimli
tarım topraklarının yaklaşık 15 000 000 me-
trekaresinde yetiştirilecek ürünler otoyol (egzos ga-
zları vd.) kirliliğinden etkilenerek insan sağlığına
zararlı hale gelebilecektir. Organik tarıma elverişli bu
bölge otoyol geçişinden sonra bu özelliğini kaybe-
decektir.  Üretilen tarım ürünlerinin ihracı bir yana,
sağlıklı tüketimden bile söz edilemeyecektir. Kara-
cabey ve Mustafakemalpaşa arazilerinde yapılan
toplulaştırma çalışmalarından sonra bu bölgelerde
yapılaşmaya kesinlikle izin verilmezken, otoyol yeni
güzergâhının bir kısmı toplulaştırılan tarım arazi-
lerinden geçmektedir. Bu durum da ek sakınca
olarak görülmektedir. Halbuki önerdiğimiz güney
güzergahlarında verimli 1. ve 2. Sınıf tarım arazileri
yoktur, otoyol kıraç arazilerden, makilik, küçük te-
peciklerden geçmektedir, arazi düşük vasıflıdır.
Güney güzergahında tarımsal toprak kaybı, ürün
kaybı ve kirlilik, ürün kalite kaybı açısından olumsuz
etkileri minimale yakın seviyede olacaktır.

2- TARIM ARAZİLERİNİN 
PARÇALANMASI:
KUZEY güzergâhı, çok sayıda köyün tarım

topraklarını parçalayarak geçmektedir. Bu nedenle,
köylülerin arazi ulaşımını engelleyecek ve uzatacak-
tır. Köylüler daha çok yol kat ederek daha çok yakıt
harcayacak, daha çok iş gücü ve zaman kaybına
uğrayacaktır. 

3- ÇEVRESEL 
OLUMSUZ ETKİLER:
Kuzey Güzergahının Uluabat gölü, Manyas

gölü (Kuş Cenneti) ve Karacabey Kocaçay
Deltasına ek zararları olacaktır.

Uluabat Gölü güneyinden geçen 2011 yılı
başında ihalesi yapılmış ilk güzergâh, maksimum
3500-4000 metre (Unçukuru köyü bölgesinde,
diğer kısımlarda daha az) değişiklikle doğu ve gün-
eye ötelenerek Ramsar koruma alanı dışına çıkarıla-
bilir ve çevresel kirliliği çok azaltılabilirdi (şimdiki
Güney güzergahı önerilerimiz bu yöndedir).

Kuzey Güzergahı, hem çok büyük miktar 1.
sınıf tarım arazisine zarar verecektir hem de hakim
kuzey rüzgarları ile gölü daha çok kirletecek ve
doğal hayata, canlı türlerine daha çok zarar vere-
cektir.  Çünkü, göl güneyinden geçen ilk güzergâh,
gölü 5 km paralel geçerken yeni kuzey güzergah 33
km paralel geçmektedir. Bu nedenle kuzey geçiş
güzergâhındaki arazi eğimi ve baskısı sebebiyle
oluşan kirli hava Uluabat Gölü’nün hem su havza-
sını, hem de havasını kirletecektir. Güzergahta
kuzey rüzgarları hakim olduğundan, bu rüzgarlar
araçlardan çıkan atıkların tamamını Uluabat Gölüne
taşıyacaktır.  Yeni güzergâh Uluabat Gölü’nü olum-
suz etkiledikten sonra bir diğer Ramsar koruma
alanı olan Manyas Gölü (Kuş Cenneti) ve Kara-
cabey Kocaçay Deltası’nın yakınından geçerek,
çevreye olumsuz etkileri olacak, çevreyi kirletecek
ve doğal hayatı olumsuz (kuşların göç yolları vd.)
etkileyecektir. Güney güzergahlarından biri yapılırsa
Uluabat Gölü, sulak alanlar, ova ve tarıma çevresel
etkileri minimal olacak, Ramsar koruma alanının
dışından kalınacaktır.

4- ARAZİ ZEMİNİ VE 
TAŞOCAKLARI: 
Kuzey güzergâhının dolgu malzemesi için hâli-

hazırdaki taş ocaklarına ilave olarak açılacağı pro-
jede belirtilen sekiz adet yeni taş ocağı Güney
güzergâhtaki dağlık alanı parçalayacak ikinci bir
masraf ve çevre kirliliği yaratacaktır. 

Tarım alanlarını yok ederek ve sağlıksız bir
zemine dolgu ile yapılacak bu otoyol yerine taş
ocaklarının açılacağı bölge çevresindeki ilk güney
güzergâhının yakınından geçildiğinde sağlam zem-
ine bir yol yapmak daha mantıklı ve verimli değil
midir?

5- DEPREMSELLİK:
Kuzey Anadolu fay hattının güney tali kolu,
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Kuzey ve Güney güzergahlarının üçünün de değişik
yerlerinden geçmektedir, aralarında anlamlı bir fark
iddia edilemez. Ayrıca Kuzey güzergahında ovada
zemin ve sıvılaşma riski nedeniyle risk daha fa-
zladır. Kuzey güzergahı önerisi üstündeki Kara-
cabey ovası Gönü köyü 1960 lı yıllardaki depremde
tamamen toprağa gömülmüştür. Kuzey güzergâhı,
1964 depreminde adeta toprağa gömülen ve yeri
değiştirilen Karacabey ovasındaki Eski Gönü
Köyü’nün üzerinden geçmektedir. Gönü köyü
sıvılaşmanın en yoğun yaşandığı bölge olduğuna
göre buradan geçecek otoyolun geleceği ne olacak-
tır? 156. ve 157. Km ler arasındaki Gönü Köyünden
hariç, 137. Kilometreden 165. Km ye kadar ve 169.
Km den 175. Km ye kadar olan güzergâh birinci
sınıf tarım arazisi olup sıvılaşmanın da en yoğun
olduğu diğer alanlardandır. Kuzey güzergahında bu
yapıya sahip zeminde otoyol yapım ve işletme
maliyetleri hesaplanmış mıdır? Ayrıca müteahhit
konsorsiyumundaki firmaların ikisi daha önce esas
Kuzey Anadolu ana fay hattı tam üzerinde bulunan
Bolu dağı tünel ve viyadüklerini yapan firmalardır.
Hal böyleyken Güney güzergahında tali bir fay hat-
tında tünel ve viyadük inşaatı endişeleri inandırıcı
değildir.

6- SU BASKINLARI
OLUŞTURMA RİSKİ:
Kuzey güzergahında Otoyol, Karacabey yakın-

larında Kocaçay ve Susurluk çaylarını keserek
devam etmekte, dere seviyesinin tarım arazilerinden
daha yüksek olması nedeniyle zaten normal şart-
larda bir yağmurla arazinin göle dönüştüğü toprak-
lardan geçmektedir. Yakın tarihte yaşadığımız

Karadeniz Sahil Yolunun neden olduğu belirtilen su
baskınları ve can kayıplarının benzerleri bu bölgede
yaşanabilecektir. 

7- KAMU 
KAYNAKLARININ İSRAFI:
Yeni kuzey (Karacabey-Susurluk) güzergahı,

güney güzergahı önerimizden 8 km daha uzundur.
Ayrıca 1. haritada da görülen ilk güzergâh için
yapılmış siyah renk çizgili Bursa çevre otoyolunun
Başköydeki bitiş noktasından sonraki 4 km kısım ilk
güzergâh kapsamında halen %70 seviyesinde bitir-
ilmiş kullanıma açılmamış durumdadır. Bu kısımda
maalesef atıl kalacaktır. Fazla yol ve boşa yapılmış
olan yol düşünüldüğünde bu yolların yatırım ve
işletme bedelleri, uzayan yol sebebi ile taşıtların
tüketecekleri fazla petrol masrafları ve kamu zararı
göz ardı edilemez. Ek olarak tarımsal ürün mik-
tarında ve kalitesinde oluşacak milli servet kaybı
dikkate alınmalıdır.

8- KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ 
VE DEVLET HAZİNESİNE ZARARI:
Yeni kuzey (Karacabey-Susurluk) güzergahı

hayata geçirilecek olursa Karacabey ve Mustafake-
malpaşa ovalarında büyük miktarda kamulaştırma
bedelleri ödenmesi gerekecektir. Otoyol projesinin
2011 yılı başında imzalanan anlaşmasında
300.000.000 TL üzerindeki kamulaştırma bedelinin
Devlet hazinesi tarafından karşılanacağı hükmü
mevcuttur. Dolayısıyla Kamu hazinesi için
33.519.533 $ ek bir yük oluşacaktır.

Halbuki ilk ve öneri güney güzergahlarında ver-
imli tarım arazileri çok daha azdır, otoyol kıraç,

makilik, küçük tepeciklerden geçmektedir, arazi
düşük vasıflıdır. Önemli miktarı hazine arazilerinden
oluşmaktadır. Kamuya maliyeti çok daha az olacak-
tır.

9- TEKNİK YÖNLERDEN 
UYGUNLUK VE YAPILABİLİRLİK:
Otoyol güzergâhının, Uluabat gölü doğusundaki

ilk orijinal güney güzergâhına alınmasının (Bursa-
Mustafakemalpaşa-Susurluk yönünde ve Ramsar
Koruma Alanı dışına ötelenmiş halde) zorunluluğu
tartışılmazdır. 

Güney güzergahı önerileri, “Uluslarası otoyol
yapım standartları” kapsamında yol eğim oranları,
teknik güçlükler, yol uzunluğu, maliyet, tarım ve
çevresel etkileri vb. yönlerinden yapılabilir, uygun
bir öneridir. 

10- KUZEY GÜZERGAHININ 
İNANDIRICI GEREKÇELERİ 
YOKTUR:
Bursa Kent Konseyi toplantısı sonrası hazırlan-

mış Bursa Kent Konseyi Raporuna Karayollarınca
verilen yazılı cevapta inandırıcı hiçbir gerçek
gerekçe yoktur. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
Bursa Otoyol projesi hakkında Bursa Büyükşehir
Belediyesi Bursa Kent Konseyi’ne yazdığı 31 Ocak
2012 tarihli cevabi yazısı aşağıda değer-
lendirilmiştir.  

Karayollarının cevabi yazısı ve Otoyol A.Ş. nin
Bursa Otoyol Platformunun bildirilerine verdiği cev-
abi yazısı; sanki aynı kalemden çıkmış izlenimi
veren yazılardır. Mazeret olarak sunmaya çalıştıkları
gerekçeleri yanlıştır:

1- Yeni Güney güzergahının Uluabat Gölü
Ramsar tampon bölge içerisinde kalması iddi-
ası yanlıştır: Durum haritalarda açıkça
görülmektedir. Baştan beri bu RAMSAR ko-
ruma alanına dikkat edilmesi uyarıları tarafımız-
dan yapılmıştır.

2- Yeni Güney güzergahının seyahat
süresinin daha uzun olması iddiası yanlıştır:
Önerilen Yeni Güney güzergahı Karayollarının
istediği Kuzey Karacabey güzergahından 8 km
daha kısadır.

3- Yeni Güney güzergahının yakıt tüketi-
minin yüksek olması iddiası yanlıştır: İddiayı
dayanak gösterilen etütler Karayollarınca değil,
Otoyol A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bunun an-
lamı, otoyolda daha çok kalacak araçların, daha
fazla ücret ödemelerinin sağlanmasından yarar
elde edecek şirketin desteklenmesidir.

4- Depremsellik iddiası iki güzergah için de
geçerlidir: Kuzey Anadolu fay hattının güney tali
kolu Kuzey ve Güney güzergahlarının hepsin-
den, değişik yerlerde geçmektedir, aralarında
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anlamlı bir fark iddia edilemez.
Hatta tersine, Kuzey Karacabey güzergahında

ovada zemin ve sıvılaşma riski nedeniyle risk daha
fazladır. Kuzey güzergahı önerisi üstündeki Kara-
cabey ovası Gönü köyü 1960 lı yıllardaki depremde
tamamen toprağa gömülmüştür. Ayrıca müteahhit
konsorsiyumda mevcut firmaların ikisi daha önce
esas Kuzey Anadolu ana fay hattı tam üzerinde
Bolu dağı tünel ve viyadüklerini yapan firmalardır.
Hal böyleyken önerdiğimiz Güney güzergahında tali
bir fay hattında tünel ve viyadük inşaatı endişeleri
öne sürmeleri inandırıcı değildir, teknik temellere
dayanmamaktadır.

5- Tarafımızca önerilen Yeni Güney güzer-
gahının SİT alanı içerisinde kalması iddiası yanlıştır:
Aktopraklık ve Fadıllı Yeşildere höyük alanları dar bir
alandadır ve güzergahın dışında kalmaktadır. 3. har-
itada açıkça görülmektedir.

6- Sulak alanlar ile etkileşiminin yüksek olması
mazereti ise tamamen yanlıştır. Sulak alanlar ve
tarım alanları Karacabey ve Mustafakemalpaşa
ovaları, Karacabey Kocaçay bölgesi vb. Otoyol A.Ş.
ve Karayollarının önerdiği Kuzey Karacabey güzer-
gahı için geçerlidir. Güney güzergahlarıı ise 200-
500 metre rakımlı kıraç ve hafif meyilli tepeler
üzerinden geçmektedir. Sulak alanlar ile etkileşimi
hemen hemen hiç yoktur. Bu anlaşılmaz cevap
karşısında şaşırmamak mümkün değildir.

7- Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovaları, bu
ülkenin göz bebeği, nadir bulunan verimli 1. Sınıf
tarım alanlarıdır: Otoyol kuzey Karacabey güzer-
gahında yapılırsa sadece bu ovalarda toplam 8090
Dekar tarım alanı sadece otoyolun gövdesi altında
kaybedilecektir. Otoyol için kullanılan 8090 dekar
arazinin 4390 dekarı (%54 ’ü) DSİ ‘nin işletiği ya da
projelendirdiği sulama proje alanlarından geçtiği be-
lirlenmiştir.

Bu yok olan toprakların haricinde otoyol ke-
narında kalan verimli tarım topraklarından yaklaşık
15 000 000 metre karesinde yetiştirilecek ürünler
otoyol kirliliğinden etkilenerek insan sağlığına zararlı
hale gelebilecektir. Organik tarıma elverişli bu bölge
otoyol geçişinden sonra bu özelliğini kaybedecektir.
Üretilen tarım ürünlerinin ihracatından söz etmek bir
yana sağlıklı tüketimden bile söz edilemeyecektir.

8- Ek olarak Kuzey güzergahının diğer sakın-
caları ile ilgili bilgiler daha önce de duyurulmuştu.
Tüm bu ve benzer bir çok teknik çalışma ve dökü-
manı, Bursa kamuoyunun tepkilerini, sayısız Gazete
ve TV haberlerini yok sayarak, Karayolları Genel
Müdürlüğünün Kuzey Karacabey Güzergahını
savunmasını anlamak mümkün değildir. 

Karacabey ve Badırga köyünde yapılan ÇSED
toplantılarında Otoyol A.Ş. yetkilileri ve Karayolları
yetkilileri konuyla ilgili uzmanların ve yöre insan-
larının çarpıcı ciddi eleştirilerine herhangi bir (teknik
vb.) açıklama getirememişlerdir.

9- Otoyol A.Ş. ve Karayolları Bölge Müdürlüğü,
halkı bilgilendirme ve ÇSED toplantılarında ve diğer
açıklamalarında; Uluabat Gölü güneyinden geçen
otoyol ilk güzergahından vazgeçilme sebebi olarak,
Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan,
Ramsar Koruma Havzası içinden geçilmesinden
doğacak kirliliği önlenmesi olarak göstermişlerdir.
Bu açıklamlar bilimsel ve samimi değildir, çünkü;
Akademik odalar ve Çevre kuruluşlarının da ön-
erdiği gibi Uluabat Gölü güneyinden geçen 2011 yılı
başında ihalesi yapılmış ilk eski güzergâh, maksi-
mum 3500-4000 metre (Unçukuru köyü böl-
gesinde, diğer kısımlarda daha az) değişiklikle doğu
ve güneye ötelenerek yol Uluabat gölü Ramsar ko-
ruma alanı dışına çıkarılabilir ve çevreye olumsuz
etkileri çok azaltılabilirdi, verimli ovalar tahrip edilme
tehlikesi doğmazdı.

11- GELECEKTE BESİN 
KAYNAKLARINA BÜYÜK 
İHTİYAÇ OLACAK:
Dünya üzerinde milyonlarca insanın gıda kıtlığı

ve açlık yüzünden ölümle karşı karşıya olduğu bu
yüzyılda, elimizde mantıklı başka otoyol güzergah
(güney) alternatifleri varken, ülkemizin karnını
doyurmakta olan Marmara bölgesinin bu en güzel
ovasındaki eşi bulunmaz tarım topraklarının heba
edilmesinin mantıklı bir açıklaması var mıdır? Tarım
toprağı yeniden üretilemeyen bir zenginliktir. Gele-
cek kuşaklara karşı bu yanlışın hesabı nasıl verile-
cektir? 

12- YENİ GÜZERGAHIN 
PLANLAMA YÖNTEMİ 
YANLIŞTIR:
Yeni güzergah planlaması Otoyol A.Ş. (yap-

işlet-devret yöntemi gereğince kurulan yüklenici fir-
malar konsorsiyum şirketi) ile Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından kamuoyuna, Bursa ilindeki
resmi makamlara hiçbir açıklama ve danışma yapıl-
madan hazırlanmış, sürpriz bir şekilde Eylül 2011
de kamuoyuna açıklanmıştır. Bu süreçte konuyla
yakından ilgili olan Bursa Valiliği, İl Özel İdaresi,
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım Müdürlüğü,
DSİ, Karacabey ve Mustafakemalpaşa Belediyeleri
gibi resmi kuruluşlardan, Akademik odalardan,
Çevre kuruluşlarından görüş istenmemiştir. Daha
önceki uyarılar dikkate alınmamıştır. Tüm bu ku-
rumlar yeni güzergah projesini sonradan öğren-
mişlerdir.

RAPOR (2) İKİ GÜZERGAHIN
TEKNİK VE EKONOMİK (MALİYET,
YAKIT TÜKETİMİ ve İŞLETME)
HESAPLAMALARI 

Bursa Otoyol Platformu, bazı çevrelerce ısrarla

cevabı istenen ve yalnız maddi kayıpları
karşılaştırma amaçlı teknik ve ekonomik (maliyet ve
işletme) hesaplamalarını yaptırmak üzere oluştur-
duğu çalışma grubu, eldeki bu 2 numaralı raporu
düzenlemiştir.  Rapor 2 kapsamında Güney güzer-
gah haritası, teknik ve maliyet hesaplamaları,
HKMO Bursa şubesi ve 1996 yılındaki ilk otoyol
projesinin hazırlanmasında önemli görev alan
Karayolları Etüt Proje Şubesi Emekli Müdürü Harita
Müh. Ramazan APAK tarafından ayrıntılı bir çalış-
mayla “uluslar arası otoyol yapım standartları göz
önünde tutularak” hazırlanmıştır. 

Bu çalışmalar neticesinde “Uluslararası Otoyol
Yapım Standartlarına uygun” (yol eğim oranları vd.)
Güney Güzergah önerisi (Giriş ve Tarihçe bölümün-
deki Harita 2’de sunulan 3 nolu güzegah sarı renkli
çizgi ) 1/25 000 ölçekli avan projesi için hesaplar
yapılmış ve aşağıda ayrıntılı  olarak sunulmuştur. 

Otoyolun gerekliliği; ülkenin topografyasından
dolayı, ülke kalkınmasının en önemli etkeni olan
ulaşım ağının, karayollarından oluştuğu ve son
dönemde ülke gelişimine katkısı olacağı düşüncesi
ile otoyol yapımına hız verilmiştir. Bölgelerin sosy-
oekonomik kalkınmalarını sağlayan, kültürleri birbir-
leri ile birleştiren yollar; geçmişten günümüze
yapılmaktadır.

Amacımız: Ülkemiz ve Bursa için en doğru
güzergahın belirlenmesi; ülke ekonomisi, tarım
topraklarının korunması, çevresel ve sosyal etkilerin
dikkate alınmasıdır. Bu amaçla Akademik odaların,
sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin dikkate alın-
ması faydalı olacaktır. 

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesi de Karay-
olları Genel Müdürlüğünün en önemli projelerinden
biridir.

Otoyol güzergahının belirlenmesindeki 
kıstasların başında ;
-Güzergah uzunluğu,
-Yapım maliyetleri
-Bakım ve işletme maliyetleri gelmektedir.
Bir otoyol yapılacak ise; en uygun olan güzer-

gah hangisidir? Sorusu tartışılmalıdır. 
Üzerinde tartışılacak iki güzergah bulunmak-

tadır. Güzergahın biri Uluabat gölünün güneyinden
diğeri ise kuzeyinden geçmektedir. Her iki güzergah
Susurluk ayrımında birleşmektedir.

Tarafımızdan başlatılan çalışmalar ile  yukarı-
daki 1. ve 2. haritada 3 no ile işaretlenmiş 35 kilo-
metrelik “Uluslararası Otoyol Yapım Standartlarına
uygun” (yol eğim oranları vd.) Güney de belirlenmiş
Güzergah  için 1/25 000 ölçekli avan projesi  yap-
tırılarak  aşağıdaki ayrıntılı hesaplarmalar dikkate
sunulmuştur.  Ayrıca Rapor ekinde 35 kilometrelik
“Uluslarası Otoyol Yapım Standartlarına uygun”
1/25 000 ölçekli avan projesi haritası ve yol güzer-
gahı boy kesitleri haritaları  da örnek olarak sunul-
muştur. Kuzey Güzergahı; Uluabat gölünün
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kuzeyinden ve batısından geçer ve Bursa (Başköy)
çıkışından Susurluk kavşağı arası toplam 72 km,
maliyet hesabı için seçilen Güney Güzergahı ise
toplam 64 km dir. 

Güney güzergahı (yukarıdaki haritada 3 no);
daha önceden Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın-
dan 2011 de ihalesi yapılmış onaylı güzergahın
Km=110+000 dan ayrılıp Km=145+000 da bir-
leşen bir varyantıdır. Bu kesimde hazırlanan güzer-
gahın uzunluğu 35 km. olup, tünelli geçişler
bulunmaktadır. 35. km den sonra ise Karayolları
Genel Müdürlüğünce projesi hazırlanmış ve 2011
yılında ihalesi yapılmış olan ilk orijinal eski güzergah
ile devam etmektedir. Hazırlanan varyant projesi
RAMSAR sınırları dışında olup, genelde zemin
yönünden problemsiz yerlerden geçmektedir. 

Kuzey Güzergahı; Bursa çıkışından Susurluk
kavşağı arası 72 km dir. Bu güzergahın kabul
edilmesi durumunda;

Bursa Çevre Yolu inşaatı sırasında önceden
imalatı yapılmış olan ve şu an üzerinde trafiğin
seyrettiği (Bursa Başköy çıkışı) bağlantı yolları ile
beraber yaklaşık 7 km lik kısım atıl olarak kalacaktır.
Ek olarak bu noktadan güneye doğru 3 km lik
altyapısı yapılmış kısım da atıl kalacaktır.           

Zemin olarak incelediğimizde; Kuzey güzer-
gahında Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovaların-
dan geçen 40 km lik kısmının sıvılaşma oranının
çok yüksek olduğu, taşıma gücü zayıf, I.sınıf tarım
arazilerinden geçtiği görülmektedir. Güzergah
seçilirken çevre ile uyumlu olması ve çevreye en az
zarar vermesi asli bileşenlerin başında gelmektedir.

Uluabat Gölünün kuzeyinden geçen bu güzer-
gahtaki atıklar, çevresinde bulunan tarım alanlarını
etkili bir şekilde kirleteceğinden, tarım alanlarının
yok olması kaçınılmazdır. Diğer sivil toplum kuru-
luşlarının tamamı, güzergahın buradan geçmesi du-
rumunda nelerle karşılaşacağımızı defalarca
anlatmışlardır.

KUZEY VE GÜNEY 
GÜZERGAHLARININ TEKNİK 
ÖZELLİKLERİNİN VE EKONOMİK
YÖNLERİNİN KIYASLAMASI:
A- HER İKİ GÜZERGAHIN UZUNLUĞU ve 
OTOYOL A.Ş. İÇİN ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETLERİNDEN
EK KAR KONUSU:

Kuzey Güzergahı; Bursa Başköy çıkışından
Susurluk kavşağı arası 72 km dir. Uluabat Gölünün
güneyinden geçen maliyet hesapları yapılan öneri
Güney güzergahının toplam uzunluğu: Bursa
(Başköy)-Susurluk kavşağı arası 64 km dir. Yani 8

km daha kısadır. Bu kesimdeki, RAMSAR alanı
sınırları dışından geçen öneri güzergah uzunluğu ise
35 km olup, boyuna eğim  max. %3 tür.

Güzergah içinde 1.3 km, 5 km, 3.3 km, ve 5.8
km uzunluğunda dört adet tünel ve 3500+750 mt
uzunluğunda iki viyadük bulunmaktadır (boyuna
eğim  max. %3 uygulanmıştır). 

Ancak ülkemizde daha önce bir çok otoyol in-
şaatında da yapıldığı (Toros dağlarındaki otoyol gibi
vb.) gibi boyuna eğim oranı bazı yerlerde %5
alınırsa tünel ve viyadük uzunlukları daha da azala-
bilecektir (İlk bakışta bu tünel uzunlukları göze çok
gelebilir ama şu an günde 3000 araç trafiği olan
Rize-Erzurum arasındaki yola 14,5 km’lik çift tünel
Ovit tüneli inşaatı başladığı unutulmamalıdır. Bursa
– Susurluk arası günlük araç sayısı ise 30 000
olarak öngörülmekte, bu nedenle bu yola tünel
yapılması rantabl ve hesaplı olacaktır). Tünel inşaat-
larına rağmen toplam inşaat maliyetinde öneri
Güney Güzergahı Kuzey güzergahına göre daha
ekonomiktir (Madde 1-B de ayrıntılı hesaplar ver-
ilmiştir).

Daha önce Bursa Çevre Yolu yapılırken yapılan
imalatların tamamı güney güzergahında değer-
lendirilebileceğinden, yapılan imalatların heba
edilmesi gibi bir durumla karşılaşılmamaktadır.

Sonuç: Güney güzergahında seyahat süresi
daha kısa olacak ve yakıt tüketimi daha az olacaktır
(ayrıntılı rakamlar D maddesinde verilmiştir). 

Önemli bir ayrıntı; Kuzey güzergahının 8 Km
daha uzun olması nedeniyle bu güzergahta seyre-
den her aracın mesafe farkı bedelini her kullanımda
ödeyeceğini unutmamak gerekir.

İşletmeci firmanın önerdiği Kuzey güzergahı
yapılırsa her araçtan 8 km ye tekabül eden fiyatta
daha fazla ücret almış olacaktır. Günde ortalama bu
hatta 30 000 aracın geçiş ücretini imzalanan anlaş-
mada Kamu hazinesinin ödemeyi garanti ettiği
anımsanırsa toplam işletme süresinde önemli bir
toplam rakama ulaşacaktır.
Yani 30.000 X 8 km= 240.000 km/gün
240.000 km/günX365 gün= 87.600.000 km/yıl
87.600.000 km/yıl X 22 yıl= 1.927.200.000 km
karşılığı geçiş ücreti 

Yani Kuzey güzergahının seçilmesi halinde 22
yılda Otoyol A.Ş. “imzalanan anlaşmada
öngörülmemiş” 1.927.200.000 km (bir milyar
dokuzyüzyirmiyedi milyon iki yüz bin km) karşılığı
geçiş ücreti ek kar elde edecektir.   Araç trafiği
önümüzdeki yıllarda daha da artacağına göre bu ek
karın daha da büyük rakamlara ulaşacağı bir
gerçektir.     

B- İNŞAAT YAPIM MALİYETLERİ;
Kuzey geçişinde 72 km yeni yol yapımına

karşılık, güney geçişinde 64 km yol yapılacaktır.
Kuzey geçişinin yapılması durumunda yaklaşık 1
km. mevcut yolun bozulması ve bağlantı için
yeniden bağlantı kavşağı inşaası gerekecektir. 

Kuzeyden geçen güzergahın yaklaşık 40 km si
tamamen ovanın içinden geçmesi ve arazinin taban
olmasından dolayı zemin en az 1. m  derinliğinde
kazılıp, 1.5 mt. yüksekliğinde kaya dolgu yapılması
düşünülmektedir. Bu durumda minimum değerlerle
hesaplamalar yapılırsa:
1.800.000 m3 zayıf zemin kazılarak,
2.700.000 m3 kaya dolgu yapılması gerekecektir.
Son arazi gezilerimizde güzergahın 5 km lik kısmını
kapsayan taban arazilerin halen sular altında olduğu
ve bu durumun da kaya dolgu miktarını en az %30
ila %40 oranında artıracağı görülmektedir.
Kuzey güzergahında yaklaşık olarak zemin iyileştir-
menin maliyeti 200.000.000 $ dır.
Zemin iyileştirilmesi için kullanılacak kayaların
tamamı ise Gölün güneyinde bulunan taş ocakların-
dan sağlanacağından, doğanın iki kez katledilmesi
kaçınılmazdır.
Öneri GÜNEY GÜZERGAHI irdelendiğinde ise:
Tünellerden çıkacak olan malzeme ile, yapılacak
olan dolguların tamamına yakını karşılanacaktır.
GÜNEY GÜZERGAHI MALİYET HESAPLARI:
Tünel:  30.000.000 $/ Km X 15.4 Km=
462.000.000 $
Viyadük: 25.000.000 $/ Km X 
(0.75+3.5= 4.25) = 106.250.000 $
Yol: 13.000.000 $/ Km X 44.35 Km =
576.550.000 $
Ve 7 km lik mevcut yol da heba edilmemiş olacak-
tır.
TOPLAM = 1.144.800.000 $ dır.
KUZEY GÜZERGAHI MALİYET HESAPLARI: 
Yol: 13.000.000 $/ Km x 67 Km = 871.000.000 $
Viyadük : 25.000.000 $/ Km x 5 Km
=125.000.000 $
Zemin iyileştirme (1.800.000 m3 zayıf zemin
kazısı+2.700.000 m3 kaya dolgu)
= 200.000.000 $
TOPLAM =  1.196.000.000 $ dır.
FARK:  51.200.000 $ dır.
Yani Güney Güzergahının inşaat yapım maliyeti
51.200.000 $ daha az olacaktır.

C- HER İKİ GÜZERGAHIN 
KAMULAŞTIRMA MALİYETLERİ:
Öneriler içinde hesaplaması yapılan GÜNEY

GÜZERGAH’ nın 32 km’si hazine arazilerinden oluş-
tuğu için kamulaştırma bedeli ödenmeyecektir. Geri
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kalan 32 km lik kısmı için ise yaklaşık 32.000.000
TL kamulaştırma bedeli ödenecektir.                     

KUZEY GÜZERGAHI nda  ise 64 km lik kısmın ka-
mulaştırması söz konusu olacağından: 
Bursa ayrımından Karacabey sanayisine kadar olan
35 km lik kısmın kamulaştırma bedeli yaklaşık
35.000.000 TL     
Karacabey sanayi arkası 2 km lik kısmın kamu-
laştırma bedeli sanayi imarlı olması nedeniyle yak-
laşık 30.000.000 TL
Kalan 27 km lik güzergahın kamulaştırma bedeli
yaklaşık 27.000.000 TL ödenecektir.  
Kuzey güzergahının kamulaştırma bedeli toplam:
92.000.000 TL dir. Dolayısıyla 92.000.000-
32.000.000= 60.000.000 TL (yaklaşık
33.000.000 $)
Fark: 60.000.000 TL=33.000.000 $ olacaktır.
Yani kamulaştırma maliyetleri Güney Güzergahında
33.000.000 $ daha düşüktür. 
Ek olarak çok önemli bir ayrıntı:
İhale yapılırken (o zaman eski güney güzergahı
geçerliydi) otoyol projesinin tamamında (Gebze-
İzmir) 300 000 000 TL nin üzerindeki kamulaştırma
maliyetlerinin Kamu hazinesince karşılanacağı
maddesi var olduğu için Kuzey güzergahı yapılırsa
oluşacak bu ek maliyet kamu hazinesinin zararı ola-
caktır. 
Toplamda ise fark İnşaat yapım 51.200.000 $ +
Kamulaştırma 33.000.000 $ = 84.200.000 $ dır.

SONUÇ:
İNŞAAT YAPIM + KAMULAŞTIRMA

MALİYETİ OLARAK GÜNEY GÜZERGAHI KUZEYE
GÖRE TOPLAM 84.000.000 $ DAHA EKONOMİK
OLACAKTIR. ÜSTELİK KUZEY GÜZERGAHINDA
33.000.000 $  DİREKT OLARAK HAZİNE ZARARI
OLACAKTIR.  

D- YAKIT TÜKETİM – BAKIM VE
İŞLETME MALİYETLERİ:
Kuzeyden geçen güzergah ile kıyaslandığında,

önerdiğimiz Güney güzergah 8 km daha kısa
olduğu için,

8 km lik mesafede kullanılan yakıt irde-
lendiğinde: Bir günde otoyol güzergahından 30.000
araç geçtiği (Karayollarının ihale anlaşmasındaki
öngörüsü ve günlük minimum taşıt sayısına göre
ücret ödeme garantisi bu şekildedir) ve bir aracın
100 km de ortalama (standartlara göre otomobil,
kamyon vb. tamamının ortalaması) 8 lt yakıt yaktığı
kabul edilirse:
30.000 X 0.08 X 8 =  19.200 lt fazladan bir günlük
yakıt kullanılacaktır.

Bir yılda fazladan kullanılan yakıt miktarı minimum 
19.200 X 365 = 7 008 000 lt dir.
Bu günkü parasal değeri ise 
7.008.000 lt X 4 TL=28.032.000 TL  (yaklaşık
15.402.000 $  fazladan 1 yılda yakıt bedeli
ödenecektir).
Kuzey güzergahında bu rakamın 10 yıllık bir
dönemde ülkeye ek akaryakıt maliyeti 154.020.000
$ olacaktır. Üstelik önümüzdeki yıllarda taşıt trafiği
sayısı artınca bu maliyet giderek artacaktır.
Sonuç: Yakıt maliyetleri açısından Güney güzergahı
önerimiz daha uygundur.

SONUÇ:
Uluabat gölünün güneyinden ve RAMSAR ko-

ruma alanının dışından geçecek güzergahın
yapım+kamulaştırma+işletme+yakıt+bakım
maliyetlerinin daha ekonomik olması, ayrıca tarıma
ve çevreye vereceği zararın Kuzey güzergahına
göre çok daha az olması nedenleriyle hesaplaması
yapılan Güney Güzergahı’ nın seçilmesinin daha
uygun olacağı  görülmektedir.

Konunun Karayolları Genel Müdürlüğü teknik
elemanlarınca ve Otoyol AŞ tarafından tekrar ince-
lenerek, Uluabat Gölüne, biyolojik çeşitliliğe,
Mustafakemalpaşa ve Karacabey Ovası toprak-
larına ve tarıma en az zarar verecek biçimde
ekonomik yapılabilirliğinin olması karşısında,
seçilen örnekle gerçekliği kanıtlanmış alternatif
güney geçişi üzerinde çalışmaların yoğunlaştırıl-
masını beklemekteyiz

GENEL SONUÇ VE ÖNERİ:
Raporlarda da ayrıntılı olarak görüleceği üzere;

Tüm faktörler iki ayrı raporda ayrıntılı olarak  olarak
sunulmuştur. 

Raporlardan birincisi Akademik Odalar  olarak
önemsediğimiz ve dikkate alınması gereken en
önemli unsur olduğunu düşündüğümüz   Kuzey ve
Güney güzergahlarının  sulak alanlarla etkileşim,
çevresel etkiler, tarım alanlarına etki, tarımsal ürün
miktar ve kalitesindeki düşüş, depremsellik gibi
tarımsal ve çevresel etkilerdeki kıyaslamaları; Ra-
porlardan ikincisi ise sürekli olarak Akademik
Odalar ve Otoyol Platformuna sorulan ve cevap-
landırılması istenen, tarımsal ve çevresel etkilerin
yanında kıyas bile götürmeyen, Kuzey ve Güney
güzergahlarındaki yapım maliyeti, kamulaştırma
maliyeti, yol uzunluğu, otoyolun bakım ve işletme
maliyetleri, yakıt tüketimi vb. konulardaki kıyasla-
maları içerek biçimde hazırlanmıştır. Söz konusu
raporlar incelendiğinde, Otoyol güzergâhının, Ulua-
bat gölü güneyindeki güzergâha alınmasının zorun-
luluğu tartışılmazdır:

• Örnek maliyet hesabı için seçilen Güney
Güzergahı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından
onaylanmış ve 2011 yılı başında ihale edilmiş olan
ilk eski güzergahın Km=110+000 dan ayrılıp
Km=145+000 da birleşen bir varyantıdır. 2011
yılında ihale edilmiş olan ilk güzergahtan tek farkı
“Uluabat Gölü Ramsar Koruma Alanı dışına ötelen-
miş halde” maliyet kıyaslaması için seçilmiş ve
projelendirilmiş olmasıdır. 35.km den sonra ise
Karayolları Genel Müdürlüğünce projesi hazırlanmış
ve 2011 yılında ihalesi yapılmış olan ilk orijinal eski
güzergah ile devam etmektedir.

• Bu rapordaki ayrıntılı bilgi ve hesaplarda
görüldüğü gibi Güney güzergahı, birincil olarak
tarımsal alanlar, çevrenin ve sulak alanların korun-
ması, ikincil olarak ise ülke ekonomisi, devlet hazi-
nesi, milli servetler, yakıt tüketimi gibi tüm kamu
menfaatleri açısından kesinlikle çok daha uygun
olacağı açıktır. 

Bu yönüyle Kuzey güzergahının Türkiye ve
Bursa için hiçbir avantajı yoktur.

• Kuzey güzergahının tek artısı bu güzergahı
çok isteyen Otoyol A.Ş. için olabilir; Otoyol A.Ş. kar
amaçlı bir kuruluştur. Onun lehine yaratılacak yak-
laşık ek kazanç yukarıda açıklanmıştır. Otoyol
yapımı, bir şirket yararına değil genel kamu yarına
sonuçları ile değerlendirilmelidir. Yapılan ihale ve
sözleşmede bulunmayan ancak bir özel şirketin
kazanacını artırmaya yönelik çabalar kamuoyu vic-
danını yaralamaktadır. 

• Bursa’daki kamuoyunun görüşü herkesin
malumudur. Birçok gazete ve tv haberi konuyu
işlemiştir. Ayrıca konu Bursa İli Kent konseyinden
de detayları ile  tüm paydaşlarca  tartışılmış çıkan
sonuçlar hem kamuoyu hem de  Karayolları Genel
Müdürlüğü ile paylaşılmıştır ;

Bursa’daki İktidar ve Muhalefet partileri men-
supları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BBB Bursa
Kent Konseyi, Akademik meslek kuruluşları, Bursa,
Karacabey ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odaları,
sivil toplum örgütleri, konunun çeşitli teknik uzman-
ları ve Bursa’da yaşayan insanlar ittifakla, yanlışlığı
açıklanan Kuzey otoyol güzergahına karşı oldukları
belirtmişlerdir. 

• Ülkemiz ve Bursa’nın milli menfaatleri,
servetleri ve geleceğini ilgilendiren bu hayati konuda
Hükümetimizin, İlgili Makamların, desteğini bekliy-
oruz. 

Saygılarımızla.



BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları;

Bursa Akademik Odaları Birliği (BAOB) ile Bursa' nın duyarlı sivil toplum kuruluşları, belediye

başkanları ve bireylerinin bir arada çalışma yaptığı Bursa Otoyol Platformu, Bursa gündemini

yoğun bir şekilde meşgul eden Bursa Otoyol Güzergahı hakkında teknik çalışmalar yaparak

hazırlamış olduğu raporları ka-

muoyu ve ilgililer ile paylaşmak

istemektedir. 

Raporlarda ayrıntılı olarak

görüleceği üzere; Tüm faktörler iki

ayrı raporda ayrıntılı olarak  olarak

sunulmuştur. Raporlardan birin-

cisi Akademik Odalar  olarak

önemsediğimiz ve dikkate alın-

ması gereken en önemli unsur

olduğunu düşündüğümüz   Kuzey ve Güney güzergahlarının  sulak alanlarla etkileşim, çevresel

etkiler, tarım alanlarına etki, tarımsal ürün miktar ve kalitesindeki düşüş, depremsellik gibi

Tarımsal ve Çevresel Etkilerdeki kıyaslamaları içermektedir. Raporlardan ikincisi ise, sürekli

olarak Akademik Odalar ve Bursa Otoyol Platformunca cevaplandırılması istenen ve aslında

Otoyol' un tarımsal ve çevresel etkileri yanında kıyas edilemeyecek Kuzey ve Güney Geçiş güz-

ergahlarındaki yapım maliyeti, ek istimlak maliyeti, yol uzunluğu, otoyolun bakım ve işletme

maliyetleri, yakıt tüketimi vb. konulardaki karşılaştırmaları kapsayan biçimde hazırlanmıştır. 

Söz konusu raporlar ayrıntılı incelendiğinde;

Otoyol Kuzey güzergâhının, tarımsal ve çevresel etkileri ile kamu yararı açısından Uluabat

gölü güneyine alınması zorunluluğu vardır.

Bursa kamuoyu, Karayolları Genel  Müdür-

lüğü ile paylaşılan ve Akademik Odalar Birliği'

nce önerilen alternatif Güney güzergahı ekteki

rapor ve haritalarda 3 ile  3-B işaretli olarak

yeralmaktadır. Bunun yanında, 35 kilometre-

lik Uluslararası Otoyol 

Yapım Standartlarına 

uygun, 3 numaralı 

olarak işaretli Güney Güzergahı 1/25.000 ölçekli avan proje haritası ile

maliyet hesapları da Rapor (2)' de incelenmiştir.   

17.05.2012 tarihinde BAOB Yerleşkesi Ortak Toplantı Salonu‘nda HKMO Bursa Şubesi Başkanı Ufuk Ay‘ın katılım
sağladığı “Bursa Otoyol Platformu” ile ilgili Bursa Akademik Odaları (BAOB) ile ortaklaşa basın açıklaması 
düzenlenmiştir. Basın metni aşağıda bilgilerinize sunulur.



BASIN AÇIKLAMASI

Kuzey Güzergahı' nda Bursa çıkışından Susurluk kavşağı arası 

72 km, Güney Güzergahlarından 3 numaralı güzergah 64 km, 3-B numaralı ise 66,5 km (62,7

km Bursa İl Sınırı) dir. Güney Güzergahındaki 3 numaralı öneri, Karayolları Genel Müdürlüğü'

nce onaylı ve 2011 yılı başında ihalesi yapılmış ilk güzergahın Km=110+000 dan ayrılıp

Km=145+000 da birleşen bir varyantıdır. 35.km den sonra ise Karayolları Genel Müdür-

lüğünce projesi hazırlanmış ve 2011 yılında ihalesi yapılmış olan ilk orijinal eski güzergah ile

devam etmektedir. 

İncelemelerden aşağıdaki sonuçlara varılmaktadır:

Örnek hesaplaması yapılan haritalarda 3 numaralı olarak gözüken Güney güzergahında

otoyol  8 km daha kısa ola-

caktır.
İnşaat yapım + kamu-

laştırma maliyeti olarak güney

güzergahı kuzeye göre toplam

84.200.000 $ daha ekonomik

olacaktır. Ayrıca Kuzey güzer-

gahında ise bu ek bedelin

33.000.000 $ lık kısmı direkt

olarak hazinece karşılanacak-

tır, yani hazine zararı olacaktır.  
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yılda Otoyol A.Ş. “imzalanan ilk anlaşmada öngörülmemiş” 1.927.200.000.000 km (bir trilyon

dokuzyüzyirmiyedi milyar iki yüz bin km) karşılığı geçiş ücreti ek kar elde edecektir.   Araç trafiği

önümüzdeki yıllarda daha da artacağına göre bu ek karın daha da büyük rakamlara ulaşacağı

bir gerçektir.     

Yakıt maliyetleri açısından Güney güzergahı önerimiz daha uygundur. Kuzey güzergahında

15.402.000 $ fazladan 1 yılda yakıt bedeli ödenecektir. Kuzey güzergahında bu rakamın 10 yıl-

lık bir dönemde ülkeye ek akaryakıt maliyeti 154.020.000 $ olacaktır. Üstelik önümüzdeki yıl-

larda taşıt trafiği sayısı artınca bu maliyet giderek artacaktır.

Kuzey Güzergahında Otoyolun gövdesi altında yok olacak tarımsal

alanlardan direkt ve Otoyolun çevresindeki geniş bir bantta kirlilik 

nedeniyle ürün miktar kaybı, ürün kalite kaybı, ürünün değersizleşmesi 

(15 000 000 metrekare alan) nedenleriyle indirekt çok ciddi ekonomik

kayıplar oluşacaktır.



BASIN AÇIKLAMASI

Sonuç olarak, Kuzey güzergahının Türkiye ve Bursa için hiçbir avantajı yoktur.

Kuzey güzergahının tek artısı bu güzergahı çok isteyen Otoyol A.Ş. için olabilir; Otoyol

A.Ş. kar amaçlı bir kuruluştur. 2011 başında ihalesi ve anlaşması yapılmış eski güney güz-

ergahını kuzeye alarak, tarafımızca tahmin edilen veya edilemeyen çeşitli yollarla işletmeci

firmalar için ilk ihale anlaşmasında öngörülmeyen büyük rakamlarda ek kar sağlanmış ola-

cağı değerlendirilebilir. Örneğin; Bursa-Susurluk arasını ovadan belki 1-1,5 yıl daha çabuk

inşa edip, anlaşmada öngörülenden daha erken işletmeye almak, 22 yılda daha çok

toplam araç geçiş km ücreti rakamı sağlamak amacında olduğu düşünülebilir. 

Otoyol A.Ş.' nin kar amaçlı bir kuruluş olarak, ülke ekonomisi, devlet hazinesi, tarımsal

alanlar, çevrenin ve sulak alanların korunması, yakıt tüketimi gibi tüm kamu menfaatlerini

düşünmesini doğal olarak beklemiyoruz. Üzücü olan bir kamu kuruluşu olan Karayolları

Genel Müdürlüğünün bu duruma adeta seyirci kalmasıdır. Bursa-Susurluk arası tüm alter-

natif etüdler Otoyol A.Ş. elemanları ile birlikte yapılmış, sonra bu rakamlar sunularak Karay-

olları Genel Müdürlüğüne Kuzey Güzergahı kabul ettirilmiştir. Bu bilgi ve veriler de (ki çoğu

bizce inandırıcı değildir) sonradan Karayolları Genel Müdürlüğünce toplantılarda Sayın

Bursa Milletvekillerimize de sunulmuştur. Bu kuzey güzergahı çalışmaları 2011 Genel

seçim dönemine denk gelmiş ve konu Bursa’da ki siyasi temsilcilerin ve bürokratların

dikkatine sunulmamıştır.

Bursa’daki kamuoyunun görüşü herkesin malumudur. Birçok Gazete ve TV haberi

konuyu işlemiştir. Bursa’daki İktidar ve Muhalefet partileri mensupları, Bursa Büyükşehir

Belediyesi, BBB Bursa Kent Konseyi, Akademik meslek kuruluşları, Bursa, Karacabey ve

Mustafakemalpaşa Ziraat Odaları, Sivil toplum örgütleri, konunun çeşitli teknik uzmanları ve

Bursa’da yaşayan insanların ittifakla bu yanlış Kuzey otoyol güzergahına karşı oldukları

görülmektedir. 

Ülkemiz ve Bursa’nın geleceğini, milli menfaatleri ve milli servetlerini ilgilendiren bu hay-

ati konuda Bursa milletvekillerimizin, Hükümetimizin ve ilgili tüm makamların desteğini bek-

liyoruz. 

Saygılarımızla sunarız.                       
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YILDIRIM’DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM TOPLANTISI

Toplantıda İnşaat Mühendisleri Odası Bursa
Şube Başkanı Necati Şahin, Yıldırım
Belediyesi’nce yapılacak kentsel dönüşüm

çalışmalarının iyi irdelenmesi gerektiğini,
Akçağlayan, Doğanbey ve Sinandede uygula-
malarda yapılan hataya düşülmemesi gerektiğini,
Yıldırım Belediyesi’nce yapılan sunumun yetersiz
ve bilimsellikten uzak olduğunu ifade ederek İn-
şaat Mühendisleri Odası olarak Yıldırım Belediyesi
ile protokol yapmaya karşı olduklarını ifade etti.

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nizamet-
tin Kaya ise; Doğanbey, Akçağlayan ve diğer
kentsel dönüşümlerde yapılan hataların yapılma-
ması için çalışmalara dışardan değil içerden
katılım yapmak gerektiğini ifade ederek, içeriğini
kendilerinin belirleyeceği bir protokol sonucunda
Yıldırım Belediyesi ile kentsel dönüşüm için çalışıl-
masının daha saha sağlıklı olacağını belirtti.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Bursa Şube
Başkanı Füsun Uyanık, Yıldırım Belediye Başkan-
lığı’nca yapılmış bilimsel ve ciddi bir planlama
çalışmasının olmadığını, yapılacak planlamanın
üst ölçekli planlara uygun olduğunu, ŞPO olarak
kentsel dönüşüm çalışmalarına müdahil olmaları
için protokol yapmalarına gerek olmadığını vurgu-
ladı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi adına toplantıya katılan Şube Sekreteri Ku-
bilay Öksüz, kentsel dönüşüm çalışmaları
içerisinde mülkiyet sorunlarının çözümü için ol-
mazsa olmaz disiplinlerden biri plan, Harita
Mühendisleri Odası olarak kentsel dönüşümün
çarpık kentleşmeye  ve deprem riski taşıyan alan-
lar için olması gereken bir durum olduğunu ifade
ederek Yıldırım Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan
kentsel dönüşüm çalışmasının yasal dayanak

olarak 5393 sayılı yasanın 73. maddesini aldığını,
ancak mecliste hali hazırda görüşülen bir ‘afet riski
altındaki alanların dönüşümü’ yasa tasarısı
olduğunu ve bunun 5393-73 ten farklı bir yak-
laşımı olduğunu, Yıldırım Belediyesi’nce yapılan
çalışmanın yeni yasaya göre revize edilmesi
gerektiğini, kamu adına kanunun toplumun ve
meslektaşlarının yararına hizmet veren odaların
belediye ile protokol, düzenlemese bile kentsel
dönüşüm çalışmalarında 18. madde uygula-
malarının bölge idare mahkemelerince bozulması
ve hileli hisseli satışlardan ötürü en önemli sorun
oacağını ifade etti. 

TBMM’de yasalaşan afet riski altındaki alan-
ların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ile ivme
kazanacak kentsel dönüşüm çalışmaları için bu tip
toplantıların bundan sonrada yapılması gerektiği
ortak görüşü ile toplantı sona erdi.

RUHSAT İŞLEMLERİ VE MESLEKİ 
DENETİM UYGULAMALARI TOPLANTISI
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 
Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Makine Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve
Jeoloji Mühendisleri Odası arasında 09.05.2012 tarihinde “Ruhsat İşlemleri ve Mesleki Denetim 
Uygulamaları” konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin daveti üzerine Mimarlar Odası Bursa Şubesi toplantı salonunda
16.05.2012 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin katıldığı  Yıldırım Belediyesince yapılması
planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan TMMOB’a bağlı oda tem-
silcilerince, bürokrasiyi azaltmak amacıyla
03.04.2012 tarih ve 28253 no’lu Resmi

Gazete ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ve
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde bazı değişik-
likler yapılarak; parsel bazında meslek odalarından
alınması zorunlu olan Sicil Durum Belgelerinin is-
tenmemesine karar verildiğini, Sicil belgesinin isten-
memesi durumunda, ruhsatın kesildiği tarihte
kişinin mesleki kısıtlılığının olmaması, ancak son-
rasında kısıtlı olması veya ruhsatın kesildiği tarihte
kısıtlılığı bulunan bir kişinin, ruhsatların incelen-
mesinden önce bu kısıtlılığın ortadan kalkması gibi
durumların takip edilmesinin mümkün olmayacağı
ifade edilmiştir. Ayrıca mesleki kısıtlılığı bulunan
proje müellifinin hatalı beyanatı ve taahhütnamesi
ile ruhsat kesildikten sonra Meslek Odası’nın du-

rumu tespit etmesinden sonra nasıl bir yol
izleneceğinin de Planlı Alanlar Tip İmar Yönet-
meliği’nde açıklığa kavuşturulmadığı belirtildi.

Vatandaşın ruhsat almasını hızlandırmak
amacıyla projelerin proje uygulama aşamasında
mesleki denetimden geçmeyecek olması da
yukarıda sayılan sıkıntıların haricinde hem yüklenici
mühendis ve mimarı hem de mal sahibini başka
sıkıntılara sokacağı ifade edilerek, niteliksiz yapılar
oluşacağı gibi proje kalitesi düşecek, mühendis ve
mimarlar arasında haksız rekabet oluşacak ve kayıt
dışı ekonomi artışı olacağı da vurgulandı. Tüm pro-
jelerin meslek odaları tarafından görülmesi ve proje
ve danışmanlık hizmetlerinin ücret tarifelerine göre
değerlendirilmesiyle müellifler arasında doğabilecek
haksız rekabet büyük ölçüde engelleneceği belirtil-
erek yukarıda sayılan risklerin önüne geçilmesi için

meslek odaları ile ilgili idareler işbirliği içinde olması
gerektiği ve idarelerin Meslek Odaları ile düzenleye-
cekleri bir protokol kapsamında işbirliğini
güçlendirme temennilerini ifade edildi. Bursa
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı, İmar Uygulama Şube Müdürü,
TMMOB’a bağlı odaların taleplerini not aldığını ve
bu talepleri ilgili birimlere ileteceğini ifade ederek,
03.04.2012 tarih ve 28253 no’lu Resmi Gazetede
yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde
bazı değişiklikler yapılmasına dair yönetmelik ne-
deniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönet-
meliğinde değişiklikler yapılması gerektiğini ve
değişiklik çalışmalarının devam ettiğini, yapılacak
protokolün de bu kapsamda değerlendirileceğini
vurguladı.



HKMO Bursa Şubesi’nde 18.04.2012
Çarşamba günü, 03.04.2012 tarih ve 28253
sayılı resmi gazetede yayınlanan “Planlı

Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan
Yönetmelik” ile ilgili olarak üyeleri bilgilendirme
toplantısı düzenlendi. Toplantıda HKMO Bursa Şube
Başkanı Ufuk Ay, bir sunum yaparken oda üyesi
Hakan Bebek de konu hakkında değerlendirmelerde
bulundu.

“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapan Yönetmelik” ile Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği’nin  özellikle 57. ve 58. mad-
desinde yapılan değişiklikler Harita ve Kadastro
Mühendisliği ile doğrudan alakalı olup, 57.
maddedeki düzenlemeye göre: yapı ruhsatı eki
olarak istenecek belgeler arasında serbest çalışan
harita ve kadastro mühendisleri tarafından hazır-

lanacak olan Yapı Aplikasyon Projesi: “Parsele ait
aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına
göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak
üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da
planda belirtilmemiş ise Yönetmeliğin 18. Madde-
sine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin,
yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper
noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek

üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan
projeyi ifade eder” tanımı yapılarak, harita
mühendisleri “Proje Müellifi” olarak tanımlanmış.

58. maddede yapılan değişiklikte “fenni
mesuliyet” hizmetlerine yer verilmiş olup, “Ayrıca
idare varsa ek projelerin fenni mesuliyetini,
konusuna göre ilgili meslek adamlarının üstlen-
mesini ister” denilerek Harita Mühendislerinin müel-
lifi oldukları ve yapı ruhsatı eki olarak tanımlanan
“yapı aplikasyon projesinin” müellifi olacağı
tanımını getirmiştir. 

Yukarıda bahsi geçen konuların Harita ve
Kadastro Mühendisliği açısından bir kazanım
olduğu, mesleğin dün olduğu gibi gelecekte de
yapı-inşaat sektöründe güçlü bir şekilde yer alacağı
değerlendirilmesi yapıldı.
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YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik” ile ilgili olarak Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM TOPLANTISI YAPILDI
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi toplantı 
salonunda, 17 Mayıs 2012
Perşembe günü, Yıldırım
Belediyesi’nce Ankara Yolu ile
Yakın Çevre Yolu arasında kalan
Mevlana, Ulus, Arabayatağı,
Yavuzselim, Çınarönü, Hacivat 
ve Şirinevler Mahallelerinde 
yapılması planlanan ‘Kentsel
Dönüşüm Projesi’ ve bu proje
kapsamında yapılacak 
çalışmalarda, Yıldırım Belediyesi
ve HKMO Bursa Şubesi arasında
yapılacak bir protokol ile 
belirlenecek danışmanlık hizmeti
verme konusunda bilgilendirme
ve  karşılıklı görüş alışverişi 
yapmak üzere Harita ve 
Kadastro Mühendisleri ile 
bir toplantı yapıldı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa
Şube Başkanı Ufuk Ay, Yıldırım Belediye-
si’nce yapılması planlanan Kentsel

Dönüşüm çalışması hakkında ve Yıldırım Belediye
Başkanı Özgen Keskin’in şubelerini ziyarettinde
ifade ettiği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Bursa Şubesinin kentsel dönüşüm çalışmalarında
danışmanlık hizmeti sunma protokolü yapılması
teklifi hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Ay,
kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması gerek-
tiğini, buna HKMO Bursa Şubesi olarak her türlü
katkıyı vereceklerini, ancak şube olarak doğrudan
gelir temin etme karşılığında yapılacak bir protokol
kapsamında danışman olarak hizmet vermenin
uygun olmayacağı düşüncesini ifade etti.

Toplantıya katılan oda üyeleri konuyla ilgili
olarak, belediye ve şube arasında böyle bir sözleş-
menin imzalanmasının mümkün olmayacağı,
akademik odaların ücret karşılığında vereceği danış-
manlık hizmetlerinin objektif olmaktan uzak olacağı,
ancak HKMO Bursa Şubesinin uygulanabilirliği olan
kentsel dönüşüm projelerinin her zaman destekçisi
olacağının altını çizdiler. Ayrıca projenin ele alındığı
toplantıda söz konusu kentsel dönüşüm projesinin
bu haliyle gerçekleştirilebilmesinin çok iyimser bir
düşünce olacağı, konunun her yönüyle çok iyi irde-
lenmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nce kabul edilerek yürürlüğe giren Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki
Kanun ile birlikte projenin tekrar değerlendirilmesi
gerektiği, mevcut 5393 sayılı Kanununun 73. mad-
desine dayandırılarak yapılacak bu çapta bir kentsel
dönüşümün başarıya ulaşma ihtimalinin az olduğu
genel görüşü ile toplantı son buldu.

YILDIRIM BELEDİYESİNDE
KENTSEL DÖNÜŞÜM  TOPLANTISI
Yıldırım Belediyesi, Okan Üniversitesi adına Ko-

ordinatör Prof. Dr. Savaş Ay-
berk ve Harita ve Kadastro
Mühendisi Adem Akdenizli
Yıldırım İlçesi’nde 7 mahallede
yapılacak olan (Mevlana, Ulus,
Yavuz Selim, Arabayatağı, Çı-
narönü, Hacivat ve Şirinevler)
kentsel dönüşüm çalışmaları
hakkında akademik oda
başkanlarına, siyasi partilerin il
başkanlarına çalışmalar
hakkında bilgiler sunarak,

akademik oda başkanlarından bu kapsamda yapıla-
cak çalışmalarda akademik odaların desteğinin
önemli olduğunu yapılan çalışmalar hakkında bil-
gilendirmelerde bulunmalarını istediler. HKMO
Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, şubelerinin daha
önce hazırlanmış bir “Kentsel Dönüşüm Raporu”
olduğunu ifade ederek, Harita ve Kadastro
Mühendisleri olarak kentsel dönüşümün çarpık
kentleşmenin giderilmesi, depreme dayanıksız,
mühendislik hizmeti almamış yapıların bulunduğu
çöküntü alanlarının kaldırılması için kesinlikle gerekli
olan bir kavram olduğunu ifade etmiştir. Ancak

kentsel dönüşüm çalışmalarında kentin tarihi,
coğrafi, sosyal ve kültürel yapısıyla uyumlu bir plan-
lamanın yapılması gerektiğini, kentsel dönüşüm
yapılacak alanlarda yaşayan insanların bu kentsel
dönüşümden nasıl etkileneceğinin sosyolojik açıdan
iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, özel-
likle Yıldırım Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanı
olarak ilan ettiği mahallelerden Şirinevler, Arabay-
atağı, Hacivat, Ulus, Mevlana, ve Çınarönü mahal-
lelerinde Bölge İdare Mahkemeleri’nce bozulmuş
18. Madde uygulamaları sonucu oluşan mülkiyet
sorunu ile hileli-hisseli satışlardan ötürü oluşan
mülkiyet sorunlarının çözümünün bu bölgede
yapılacak kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinde
önemli olduğunu, bölgede yapılacak bu ölçekte bir
kentsel dönüşümde mülkiyet sorununun
çözümünün yine 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.
Maddesi ile olabileceğini, ancak hisseli ve
yapılaşmış alanlarda yapılan 18. Madde uygula-
malarının Bölge İdare Mahkemeleri’nce bozul-
duğunu ve dolayısı ile yapılacak kentsel dönüşüm
çalışmasında mevcut hali ile 3194 Sayılı İmar Ka-
nunu’nun yetersiz olduğunu, mevcut hali ile kullanıl-
ması durumunda zaten karışık olan mülkiyet
sorunlarının içinden çıkılmaz bir hal alacağını, mut-
lak surette 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun revize
edilmesi gerektiğini vurguladı.



1-Gündemin Kesinleştirilmesi, Açılış 
Konuşmaları ve Bilgilendirme
Tanışma ve Açılış Konuşmaları
Oda Etkinlikleri Hakkında bilgilendirme
Mali Durum Bilgilendirme
HKMO Onur Kurulu Bilgilendirme
HKMO Denetleme Kurulu Bilgilendirme
Oda Örgütlülüğü ve İşleyişi
2- Meslek Alanımızla İlgili Yasal ve
Yönetsel Metinler
2.1- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun
2.2- Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunundaki
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
2.3- Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği
2.4- 2B yasası
2.5-  HKMO Büro Tescil Yönetmeliğindeki 
Değişiklikleri
2.6- HKMO LIHKAB Yönetmelik Taslağı
2.7- LIHKAB Yönetmeliği Değişiklik Çalışmaları
2.8- K.H.K. ile Yapılan Genel Değişiklikler
3- Dava Süreçleri
3.1- LIHKAB Davaları
3.2- ÇŞB Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne
Açılan Davalar
4- Genel Değerlendirme (Sonuç)
4.1- Olağanüstü Genel Kurul
4.2- TUSAGA Aktif-CORS Hakkında Genel Sorunlar

Yoğun bir gündemin olduğu toplantı Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Er-
tuğrul Candaş tarafından yapılan açılış konuşması
ile başladı. Daha sonra Genel Sekreter Mustafa Er-
doğan tarafından oda etkinlikleri, Genel Sayman
Hüseyin Altun tarafından oda bütçesi ve harca-
maları hakkında bilgilendirme yapıldı. Şubeler
tarafından, Şube ve temsilcilik alanlarındaki etkinlik
ve çalışmalar hakkında kısa sunumlar yapıldıktan
sonra HKMO Onur ve Denetleme Kurulları tarafın-
dan bilgilendirmeler yapılarak toplantının ilk bölümü
tamamlandı.

Toplantının ikinci
bölümünde, ‘Oda
Örgütlülüğü ve İşleyişi’
başlığı altında temsilcilikler
ile ilgili sorunlar ve çözüm
önerileri ile Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan
değişikliklerin MDU yaptırma zorunluluğunu kaldır-
madığı konuları görüşüldü. Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi II. Başkanı Ali
Faruk Çolak, HKMO Bursa Şubesi’nde pilot proje
olarak uygulanan web ortamında sözleşme düzen-
lenmesi konusundaki eksiklikleri dile getirerek, web
ortamında düzenlenen ve bilgi sistemi üzerinden
takip edilebilen sözleşmenin pek çok sorunu çöze-
bileceğini, MDU işleyişini daha şeffaf bir ortamda
takip edilebilir ve sorgulanabilir hale getireceğini dile
getirerek, CBS kongresi düzenlenmesi ile ilgili
şubenin hazırlıklar yaptığını, Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle HKMO Bursa
Şubesince uzun yıllardır uygulanan Harita Uygu-
lama Sorumluluğu’nun Yapı Aplikasyon Projesi 

olarak yasal çerçeveye girdiğini ancak farklı uygu-
lama ve sorunların olduğu bu nedenle de HUS-
TUS-Yapı Aplikasyon Projesi ve Fenni Mesuliyet
konusunda uygulamada birlik sağlanması açısın-
dan bir “Çalıştay” yapılmasının önemli olduğunu
ifade etti. Oda Başkanı Ertuğrul Candaş, toplantıya
katılan diğer şubelerce de destek gören Çalıştay
düzenleme ile ilgili çalışmaların olduğunu ifade etti. 

Toplantı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun , Tapu Kanunu ve
Kadastro Kanunundaki Değişiklik Yapılmasına İl-
işkin Kanun, HKMO Büro Tescil Yönetmeliğindeki
Değişiklikleri, HKMO LIHKAB Yönetmelik Taslağı,
LIHKAB Yönetmeliği Değişiklik Çalışmaları,
TUSAGA Aktif-CORS Hakkında Genel Sorunlar,
LIHKAB davaları ve Olağanüstü Kongre çalışmaları
hakkında yapılan konuşmalar ile sona erdi.

toplantı

TMMOB HKMO 43. DÖNEM 
1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 43. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı, 23 Haziran 2012
Cumartesi Günü Nevşehir Dedeman Oteli toplantı salonunda HKMO Başkanı, Yönetim kurulu, HKMO
Onur Kurulu, HKMO Denetleme Kurulu, Şube Başkanları, Şube Yazman ve Saymanları ve Merkez’e bağlı
temsilcilerin katılımı ile aşağıdaki gündem maddeleri ile  gerçekleştirildi.
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HKMO BAŞKANLAR TOPLANTISI YAPILDI
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanlar toplantısı, 6 Ekim 2012 Cumartesi günü HKMO 
MİSEM Toplantı Salonu’nda HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, Genel Sekreter Mustafa Erdoğan,
Genel Sayman Hüseyin Altun, Şube Başkanları, Şube Yazman ve Saymanlarının katılımı ile
aşağıdaki gündem maddeleri ile  gerçekleştirildi.

1-Temsilciliklerin çalışmaları, MDU uygulamaları
hakkında yaşanan sorunlar,
2- TMMOB CBS Kongresi Yapılması,
3-  HKMO Uygulama Genelgesi,
4- Şube ve Merkeze bağlı temsilciliklerden gönder-
ilen SMS’ler hakkında genel bir işleyiş belirlenmesi,
5- TMMOB’ye olan borçların zamanında ve
gecikmeden ödenmesi için tedbirli olunması 
gerektiği,
6- Olağanüstü Genel Kurulun yapılıp 
yapılmaması konusu,
7- Öğrencilerin Teknik Kurultay’a katılımının sağlan-
ması için şubelerce çalışma yapılarak mali destek
bulunması konusu
8- Şubeler tarafından düzenlenecek etkinliklerin
kapsam ve maliyet bakımından değerlendirilmesi.

Yukardaki gündem maddeleri ile yapılan
toplantıya Bursa Şubesi adına Şube Başkanı Ufuk
Ay ve Şube Yazman Kubilay Öksüz katıldı. 

Toplantı, HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Can-
daş’ın genel durum bilgilendirmesi ile başlayan
toplantıda Oda Genel Sekreteri Mustafa Erdoğan
tarafından oda etkinlikleri, Oda Genel Saymanı
Hüseyin Altun tarafından da oda bütçesi ve harca-
maları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Temsilciliklerin çalışmalarında karşılaşılan
sorunlar ve aksaklıkların değerlendirildiği toplantıda
HKMO Bursa Şubesi, İstanbul ve Antalya Şubeleri
ile birlikte, temsilciliklerin görev süresinin Şube
Yönetim Kurulları görev süreleri ile aynı olmasını,
şube yönetim kurullarının görevinin bitmesi ile tem-
silciliklerin de görev sürelerinin bitmesini ve yeni

yönetim kurulunun göreve başlaması ile temsilcilik-
lerinden de yeniden görevlendirilmesinin uygun ola-
cağı belirtilerek, buna ilişkin mevzuat değişikliğinin
olağanüstü genel kurulda yapılması önerisi dile ge-
tirildi.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan
değişiklikler sonucunda TMMOB’ye bağlı odalar
arasından en az etkilenen odanın HKMO olduğu dile
getirilerek, MDU sorunları konusunda değer-
lendirmeler gerçekleştirildi. MDU yaptırmama
konusunda ısrarcı olan üyeler hakkında alınacak
tedbirler konusunda görüş alışverişi yapıldıktan
sonra, MDU yaptırmaktan kaçınan üyeler hakkında
HKMO Genel Merkez ve Şubeler’in kararlı bir tutum

sergilemesi konusunda görüş birliği oluştu. HKMO
Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, şubede pilot proje
olarak uygulanan web ortamında sözleşme düzen-
lenmesi konusundaki eksiklikleri dile getirerek, web
ortamında düzenlenen ve bilgi sistemi üzerinden
takip edilebilen sözleşmenin pek çok sorunu çöze-
bileceğini, MDU işleyişini daha şeffaf bir ortamda
takip edilebilir ve sorgulanabilir hale getireceğini dile
getirerek, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde
yapılan değişikliklerle şubemizce uzun yıllardır
uygulanan ‘Harita Uygulama Sorumluluğu’nun,
Yapı Aplikasyon Projesi olarak yasal çerçeveye
girdiğini ancak farklı uygulama ve sorunların
olduğu, bu nedenle de HUS-TUS-Yapı Aplikasyon
Projesi ve Fenni Mesuliyet konusunda uygulamada
birlik sağlanması açısından bir “Çalıştay” yapıl-
masının önemli olduğunu ifade etti.

TMMOB CBS Kongresi’nin, Bursa’da yapılması
konusunda HKMO Bursa Şubesinin kararlılığı tekrar
dile getirilmiştir. Toplantı, Afet Riski Altındaki Alan-
ların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,  HKMO
Olağanüstü Genel Kurul Düzenlenmesi, HKMO
Uygulama Genelgesi ile harcamaların azaltılması ve
LIHKAB dava süreçleri hakkında yapılan konuş-
malar ile sona erdi.



SERBEST ÇALIŞANLAR TOPLANTISI YAPILDI
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi Serbest
Çalışanlar toplantısı, 
8 Ekim 2012 Pazartesi günü
HKMO Bursa Şube Toplantı 
Salonu’nda, HKMO Genel 
Saymanı Hüseyin Altun, HKMO
Yönetim Kurulu Üyesi Serkan
Atagün, HKMO Bursa Şube
Başkanı Ufuk Ay, II. Başkan 
Faruk Çolak, Yazman Kubilay
Öksüz, Yönetim Kurulu
üyelerinden Hüdai Çaltı, Atilla
Yurttaş, Yedek Yönetim Kurulu
Üyeleri Burak Muhammet Kaplan
ve Serdar Burak Uslu ile
Serbest Çalışan Üyelerin 
katılımı ile aşağıdaki gündem
maddeleri ile yapıldı.

1-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 57. ve 58.
Maddeleri’nde yapılan değişiklikler hakkında
görüşülmesi.
2-Mesleki Denetim Uygulamaları hakkında
görüşülmesi
3- Bilgi Edinme Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği gereğince her ay sonu kurumlardan
gelen iş listeleri hakkında görüşülmesi
4-Yapı Aplikasyon Projesi hakkında görüşülmesi

HKMO Bursa Şubesi Başkanı Ufuk Ay tarafın-
dan yapılan genel durum bilgilendirmesi ile
başlayan toplantı, Şube Yazmanı Kubilay Öksüz
tarafından yapılan Planlı alanlar Tip İmar Yönet-
meliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönet-
meliği’nde yapılan değişikliklerin mesleğimizle ile
ilgili olan kısımları hakkındaki bilgilendirme sunumu
ile devem etti.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan
değişiklikler sonucunda, Yapı Aplikasyon Projesi
ve Fenni Mesuliyetin yasal olarak ilgili kurumlar
tarafından istenmesinin zorunlu hale geldiği, bu
konuda geçmişte yaşanan yasal dayanak sıkın-
tısının ortadan kalktığı, Tip İmar Yönetmeliği’nde
yapılan değişikliklerle TMMOB’ye bağlı odalar
tarafından yapılan Mesleki Denetim Uygula-
malarının kaldırılmadığı, sadece bunun sorumluluk
ve takibi konusunun Meslek Odaları ve Üyelerine
bırakıldığı, zaten HKMO Serbest Mühendislik
Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği ve HKMO
Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği gereğince

de SHKMMB’lerin SHKMM hizmetini işveren idare
veya onay makamınca istensin ya da istenmesin
HKMO’nun denetiminden geçirmekle yükümlü
oldukları hususları dile getirilerek, Kurumlardan alı-
nan iş listeleri üzerinde yapılan denetimlerde bazı
SHKMMB’lerin yapmış oldukları HUS, Yapı Ap-
likasyon Krokisi ve  Vaziyet planı, Bağımsız Bölüm
Planı, Röperli Kroki işlerinin MDU’larını yaptır-
madıklarının tespit edildiği ifade edildi. Genel fikir
alışverişi neticesinde tespit edilen  MDU yaptırıl-
mamış işler için iş sahibi SHKMMB’lere son bir
yazı yazılarak, yapmış oldukları MDU’suz işlerine
MDU yaptırmalarının istenmesine, MDU yaptır-
mama konusunda ısrarcı olan Üyelerimizin lis-
tesinin de disiplin sürecinin başlatılması için HKMO
Genel Merkez’e bildirilmesi konusunda görüş birliği
oluştu. Toplantı, Harita ve Kadastro Mühendisleri
ve mesleğin genel sıkıntıları ve çözüm önerileri
konusunda yapılan konuşmalarla sona erdi.
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TMMOB 42. DÖNEM
I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA 
HKMO BURSA ŞUBESİ’DE KATILDI

TMMOB 42. Dönem Çalışma Pro-
gramı ve ülkemizde yaşanan
gelişmelere ilişkin TMMOB’nin

görev ve sorumlulukları gündem mad-
deleri ile gerçekleştirilen toplantı,
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı‘nın TMMOB‘nin 4
aylık çalışmalarını ve gündeme ilişkin
değerlendirmelerini aktardığı açış konuş-
ması ile başladı. Konuşma sonrası
toplantıya söz alan Danışma Kurulu
üyelerinin konuşmalarıyla devam edildi.
Toplantıda; TMMOB adına Kaya Güvenç,
MADENMO Başkanı Mehmet Torun, MMO Başkanı
Ali Ekber Çakar, JFMO Başkanı Şevket Demirbaş,
İMO Başkanı Taner Yüzgeç, HKMO Başkanı Er-
tuğrul Candaş, EMO YK Üyesi Erhan Karaçay, GI-
DAMO Başkanı Petek Ataman , KMO Başkanı
Mehmet Besleme, MMO Diyarbakır Şb. Başkanı
Mesut Çelik, İMO Hatay Şb. Başkanı Selim Harbiye,
MMO Adana Şb. Başkanı Hüseyin Atıcı, BMO
Başkanı Gölay Şakiroğulları, EMO İstanbul Şb. Bşk
Beyza Metin, EMO Kocaeli Şb. YK Üyesi Özgül
Güney, HKMO İstanbul Şb. Saymanı Ali Hasan
Bakır, İMO Adana Şb. Başkanı Abdullah Bakır,

Balıkesir İKK Sekreteri Nazmi Kaçar, FMO İstanbul
Şb. II. Başkanı Ezgi Özkan Altaylı, Rize İKK
Sekreteri Metin Bıçakçı, İzmir İKK Sekreteri Ferdan
Çiftçi, MMO İstanbul Şb. Başkanı Zeki Arslan,
MMO İzmir Şb. Sekreter Üye Melih Yalçın konuş-
tular. 

Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda 6 Ekim 2012 Cumartesi günü yapılan TMMOB 
42. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı’na HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay ve Şube
Yazmanı Kubilay Öksüz ile katılım sağlandı.
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BURSA YILDIRIM  BELEDİYE BAŞKANI 
ÖZGEN KESKİN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

ŞUBEMİZİN MHP BURSA İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Yıldırım ilçesinin Bursa’nın en çok göç alan
ilçelerindendir diyerek, 700 bin nüfusuyla
bugün pek çok ilden daha büyük bir ilçe

olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı
Özgen Keskin özetle;  bundan dolayı Yıldırım’da
kaçak ve çarpık yapılaşmanın yoğun olduğunu ve
bu sorunun da en büyük çözümünün “Kentsel
Dönüşüm” olduğunu belirtirken Yıldırım’da 5 yıl
olarak hedef konulan süre içerisinde Mevlana,
Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat
ve Şirinevler mahallerinde, Yakın Çevre Yolu
kuzeyindeki ovada yapı kalmayacak şekilde “Ver
Gecekondunu Al Daireni” yöntemi ile 5393 Sayılı
Yasanın 73. Maddesine göre kentsel dönüşümlerin
yapılacağının altını çizdi. Kentsel dönüşüm çalış-
malarında harita mühendisliğinin önemli bir meslek
disiplini olduğuna dikkat çeken Özgen Keskin,
Yıldırım ilçesinde yapılacak bu büyük çaplı kentsel
dönüşüm çalışmalarına ilgili tüm Meslek odaları ile
birlikte Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın
da  desteğinin ve katkısının, kentsel dönüşümün
başarısı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Halen TBMM’de gündemde olan “Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Tasarısı” hakkında uzun zamandır çalışmalarının

olduğunu hatırlatan HKMO Bursa Şube Başkanı
Ufuk Ay, şube olarak daha önce hazırlanmış bir
“Kentsel Dönüşüm Raporu” varlığından söz etti.
Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak kentsel
dönüşümün kesinlikle gerekli olan bir kavram
olduğunu ifade eden Ufuk Ay; ancak kentsel
dönüşüm çalışmalarında kentin tarihi, coğrafi,
sosyal ve kültürel yapısıyla uyumlu bir planlamanın
yapılması gerektiği, kentsel dönüşüm yapılacak
alanlarda yaşayan insanların bu kentsel dönüşüm-
den nasıl etkileneceğinin sosyolojik açıdan iyi
değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ay, ayrıca

Yıldırım Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanı
olarak ilan ettiği mahallelerden Şirinevler, Arabay-
atağı, Hacivat, Ulus, Mevlana, ve Çınarönü mahal-
lelerinde Bölge İdare Mahkemeleri’nce bozulmuş
18. Madde uygulamaları sonucu oluşan mülkiyet
sorunu ile hileli-hisseli satışlardan ötürü oluşan
mülkiyet sorunlarının çözümünün kentsel
dönüşümün gerçekleştirilmesinde önemli olduğunu
söyleyerek, sözlerini şu cümleyle tamamladı: “Bu
kapsamda biz harita mühendislerine ve diğer
mühendislik disiplinlerine büyük ve önemli görevler
düşmektedir.”

Harita ve Kadastro Mühendisi Hasan Tok-
taş’ı MHP İl Başkanı olmasından dolayı
tebrik eden HKMO Bursa Şube Başkanı

Ufuk Ay, meslektaşının kazandığı başarıdan
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başarılı bir
dönem geçirmelerini il başkanlığının ülkemiz ve

Bursa için hayırlı olması temennilerinde bu-
lundu. MHP İl başkanı Harita ve Kadastro
Mühendisi Hasan Toktaş, HKMO Bursa
Şubesi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti
dile getirerek Başkan Ufuk Ay ve beraberindek-
ilere teşekürlerini iletti. Ziyarette ayrıca ülke

gündemini son zaman-
larda en çok meşgul eden
konuların başında gelen
Afet Riski Altındaki Alan-
ların Dönüştürülmesi
Hakkındaki Kanun ile
kentsel dönüşüm uygula-
malarının ilimize getire-
ceği kazanımlar hakkında
fikir alışverişinde bu-
lunuldu.
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Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin 11 Mayıs 2012 tarihinde HKMO Bursa Şubesi’ni ziyaret 
ederek; Yıldırım ilçesinde Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat ve Şirinevler 
mahallelerinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bursa Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası (HKMO)
Bursa Şubesi 11. Dönem 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Harita 
Mühendisi İsmail Duyar ve
Orhan Saral;  MHP 10. Olağan
İl Kongresi’nde  İl Başkanlığı’na
seçilen meslektaşları Hasan 
Toktaş’ı, 21 Mayıs 2012 
tarihinde makamında 
ziyaret etti.
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İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ 

Ziyarette harita mühendislerinin iş alanları,
hangi hizmetleri verdiklerinin yanı sıra kaçak
yapılaşma, çarpık kentleşme, Afet Riski Altın-

daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Tasarısı olan Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı ve 2B
Kanun Tasarısı hakkında konuşuldu. 

Ağırlıklı olarak kaçak yapılaşma konusunun ele
alındığı ziyarette, kaçak yapılaşmanın ve çarpık
kentleşmenin niçin önüne geçilemediği soruları ird-
elendi. Kaçak yapılaşmayı engellemek için neler
yapılmalı sorusuna HKMO Bursa Şube Başkanı
Ufuk Ay: “Çok eski yıllardan beri yerleşimin olması,
çarpık kentleşme sorununun çözümünü daha da
zorlaştırmaktadır. Yeni yapılaşmanın olduğu bölgel-
erde ise imar planı uygulandığı için bütün yapılar
plana göre yapılmaktadır. Böylelikle çarpık
yapılaşma buralarda görülmemektedir” diyerek,
şunları söyledi: “Burada meslek odalarına, harita
mühendislerine, inşaat mühendislerine ve
belediyelere büyük görevler düşmektedir. Ortak
görüşler alınarak, sistemli ve birlikte çalışma ortamı
oluşturularak bu sorunu en aza indirmek
mümkündür.” 

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki Kanun Tasarısı olan Kentsel Dönüşüm
Yasa Tasarısı hakkında görüşleri sorulan soruya

Şube Başkanı Ufuk Ay, şu şekilde açıklık getirdi:
“Kentsel dönüşüm uygulamalarında 3194 sayılı
İmar Kanunu’nun 18. Maddesini uygulamanın
mümkün olmadığını belirterek “Kentsel dönüşüm
mevcut yapıları tamamen yıkıp yeniden planlamak-
tır. Ancak böyle bir işlemin maliyeti hem çok yük-
sek olacaktır, hem de sosyal yaşamda aksaklıklar
meydana gelecektir. Bu sebeple imar kanunu tama-
men değişmeli ve yasallaşmalıdır.”  Orman vasfını
yitirmiş arazilerin yeniden planlanarak orman
köylüsüne kazandırılması düşünülen 2B arazilerinin

durumu ile ilgili olarak ise AY, “2B arazileri Bursa
için söz konusu değildir. Bu sorun daha çok İstan-
bul, Bodrum ve Marmaris’te mevcuttur. 2B uygu-
lanmalıdır ancak şu anki anayasa ile olmamalıdır.
Bir kereye mahsus olmak üzere ve anayasa
değişikliği ile uygulama yapılmalıdır” diyerek söz-
lerini tamamladı. İnşaat 16 Grubu Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Şener Akkan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, göreve başlayan 11. Dönem Yönetim Kuru-
lu’na tebrik ve başarı dileklerinde bulunarak, HKMO
Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay’a plaket takdim ettti.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu’nda 
seçilerek göreve başlayan 11. Dönem Şube Yönetim Kurulu, İnşaat 16 Grubu Derneği tarafından
19 Nisan 2012 tarihinde ziyaret edildi. 

HKMO Bursa Şubesi Başkanı Ufuk Ay’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Faruk
Çolak, Ahmet Ergin Muşlu ve  Hüseyin Serkan Bulut'dan oluşan heyet, Bursa Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne atanan

meslektaşları Ömer Zozik'i 01 Ağustos 2012 tarihinde makamında ziyaret etti. HKMO Bursa
Şube Başkanı Ufuk Ay, Harita ve Kadastro Mühendisi Ömer Zozik'i yeni görevinden ötürü
tebrik ederken ayrıca tabiat varlıkları yönünden zengin olan Bursa’da yürüteceği görevinde
başarılar diledi. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube
Müdürü Harita ve Kadastro Mühendisi Ömer Zozik ise, HKMO Bursa Şubesinin kendisine
gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını 
Koruma Şube Müdürlüğü’ne atanan Ömer Zozik HKMO
Bursa Şubesi’nce ziyaret edildi.

ŞUBEMİZDEN
ÖMER ZOZİK’E ZİYARET



HKMO BURSA ŞUBESİ’NDEN ZİYARETLER
HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Eyüp Gül, Osmangazi Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’ndeki, Gürsu Belediyesi 
İmar Müdürlüğü’ndeki ve Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ile Kestel Belediyesi İmar 
Müdürlüğü’ndeki meslektaşlarına bir dizi ziyaretlerde bulundu. 

Gerçekleşen ziyaretler ülke gündeminde
önemli yer tutan kentsel dönüşüm çalış-
maları hakkında 06 Haziran 2012 tarihinde

düzenlenecek olan panele davet etme ve
bürokrasiyi azaltmak amacıyla çıkarılarak Resmi
Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Yapı Denetimi

Uygulama Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği‘ndeki yapılan değişikliklerle ilgili konu-
ları içerdi. HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay,
yapılan değişiklikler neticesinde parsel bazında
meslek odalarından alınması zorunlu olan ‘Sicil
Durum Belgesi’nin istenmemesi ve mesleki dene-
tim aranmaması hem ilgili mühendisi hem meslek
odasını hem de işvereni birtakım sıkıntılara soka-
cağını ifade ederek, şunları söyledi: “Sicil Durum
Belgeleri’nin istenmemesi durumunda, ruhsatın ke-
sildiği tarihte kişinin mesleki kısıtlılığının olmaması,

ancak sonrasında kısıtlı olması veya ruhsatın ke-
sildiği tarihte kısıtlılığı bulunan bir kişinin, ruhsatların
incelenmesinden önce bu kısıtlılığın ortadan kalk-
ması gibi durumların takip edilmesi mümkün ol-
mayacaktır.” Mesleki Denetimin amacı, Serbest
Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmet-

leri’nin ülkenin çıkarlarına,
mesleğin ve tekniğin gerekler-
ine uygun bir şekilde uygulan-
masını, koordinasyonunu ve
gelişimini sağlamak olduğunu
söyleyen Ufuk Ay, “Harita ve
Kadastro Mühendislik Müşavir-
lik Hizmeti üreten gerçek veya
tüzel kişiler ve kuruluşların eşit
koşullar içinde çalışmalarını
sağlamak, haksız rekabeti ön-
lemek, meslekî denetim,
yeterlilik ve kapasite yön-
lerinden değerlendirilmesine

esas olacak kayıtların tutulması ve kriterlerin sap-
tanmasını sağlamak, uygulamaları izlemek, denetle-
mek, üretilen hizmetler için uygulanacak asgarî
ücretleri ve meslekî denetim esaslarını düzenlemek-
tir. İlgili kurum ve kuruluşların isteyip istemediğine
bakılmaksızın HKMO Mesleki Denetim ve Ücret
Yönetmeliği’ne göre Serbest Harita ve Kadastro
Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri’nin tamamı için
Mesleki Denetim yaptırma zorunluluğu vardır. Ruh-
sat alımını hızlandırmak amacıyla proje uygulama
aşamasında Mesleki Denetim aranmayacak olması,

niteliksiz yapıların oluşmasına neden olacağı gibi
proje kalitesi düşecek, haksız rekabet olacak ve
kayıt dışı ekonomi artışı oluşacaktır. Planlı Alanlar
Tip İmar Yönetmeliği’nin 57. Maddesi’nde belirtildiği
üzere idareler sorumluluk alan mimar ve mühendis-
lerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk
haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir” diyerek
sözlerini tamamladılar. Öte yandan özellikle Bur-
sa’da uzun yıllardır süren kaçak yapılaşma sonrası
oluşan çarpık, teknik ve bilimsellikten uzak yapıların,
imar kanununun 18. Maddesi gereği yapılan imar
uygulamalarının İdari Mahkemeler’de bozulması ne-
deniyle oluşan mülkiyet karmaşasının çözümü, en
önemlisi de her an olası depreme karşı kentin
yapıların ve insanımızın hazırlıklı olabilmesi için
mutlaka kentsel dönüşümlerin yapılması gerektiği,
kentsel dönüşümün sadece yapıların ve kentin ye-
nilenmesi değil, sosyal ve  psikolojik etkilerinin de
araştırılarak gerekli önlemlerin alınmasının şart
olduğu üzerine şube görüşlerini bildirildi. Ayrıca
yeni yürülüğe giren “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve diğer kentsel
dönüşüm uygulamalarının değerlendirileceği bir
panel düzenlenecek olup, panelde bilimsel ve teknik
verilerin göz önüne alınarak ranta dayalı söylemler
yerine insanları bilgilendirici, kenti ve geleceği çağ-
daş bir görüş çerçevesinde yenilemek amacıyla
kentsel dönüşümlerin nasıl olması gerektiği konu-
larının işleneceği üzerinde de duruldu. Başkanların
ve tüm konu ile ilgili çalışanların özellikle halkımızın
katılım sağlanması için uğraş verdiklerini belirttiler.
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HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay ve Yöne-
tim Kurulu’nda bulunan Ali Faruk Çolak, Kubilay
Öksüz, Ahmet Ergin Muşlu, Hüdai Çaltı, Hüseyin
Serkan Bulut’un yanı sıra Harita Mühendisi R. Murat
Özçelik’den oluşan heyet, Bursa Büyükşehir
Belediye Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İy-
ileştirme Dairesi Başkanlığı’na, daire başkanı olarak
atanan meslektaşları Habip Aslan’ı 01 Ağustos
2012 tarihinde makamında ziyaret etti..

Harita ve Kadastro Mühendisi Habip Aslan’ı
yeni görevinden ötürü  tebrik eden HKMO Bursa
Şube Başkanı Ufuk Ay, 1. Derece deprem bölgesi
olan Bursa’da Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İy-
ileştirme Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasının çok
önemli olduğunu belirtti.  Bursa Büyükşehir
Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İy-
ileştirme Dairesi Başkanı Harita ve Kadastro

Mühendisi Habip Aslan ise, HKMO Bursa Şube-
si’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Ziyarette ayrıca, Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve bu kanun
çerçevesinde yapılan kentsel dönüşüm uygula-
malarının Bursa’ya getireceği kazanımlar
konusunda Habip Aslan ile fikir alışverişinde bu-
lunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Dairesi Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak atanan 
Habip Aslan HKMO Bursa Şubesi’nce makamında ziyaret edildi.

HKMO’DAN HABİP ASLAN’A ZİYARET
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AK PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM
İZLEME KOMİSYONU ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
AK Parti Bursa İl Başkanlığı bünyesinde kurulan ihtisas komisyonlarından Kentsel Dönüşüm İzleme
Komisyonu, Komisyon Başkanı Harita ve Kadastro Mühendisi Temel Öztürk ve beraberindeki heyet ile
birlikte 6 Eylül 2012 tarihinde HKMO Bursa Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 

Bursa Akademik Odalar Birliği’ndeki HKMO
Şube Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret es-
nasında 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alan-

ların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında
yapılacak kentsel dönüşüm uygulamaları ile Yıldırım
ilçesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm
çalışması hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı Kentsel Dönüşüm
İzleme Komisyonu Başkanı Harita ve Kadastro
Mühendisi Temel Öztürk konuşmasında, AK Parti
Bursa İl Yönetimi bünyesinde 7 adet ihtisas
komisyonu kurulduğunu; bu komisyonlardan birinin
de kendisinin başkanlığında Mimar M. Fatih Aydın,
Mimar Gökhan Vural, Mimar Gülten Kapıcıoğlu, İn-
şaat Mühendisi Şemsettin Hacıoğlu, İnşaat Mühen-
disi Osman Yetim, Şehir Plancısı M. Fatih Koç,
İnşaat Mühendisi Adem Bakır, Avukat Ahmet Sarı,
Sosyolog Fatma Erdönmez, Elektrik Mühendisi
Ersan Bilbey ve İnşaat Mühendisi İlker Mutlu’dan
müteşekkil oluşturulduğunu ifade ederek, “Birinci
derece fay hatlarının geçtiği ilimizde, bilim insan-
larınca beklendiği söylenen depremin zararlarını en
aza indirmek açısından 6306 Sayılı Afet Riski Altın-
daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
uygulamaları çok büyük bir önem teşkil etmektedir.
Bu nedenle il yönetimimizce kurulan 7 adet ihtisas
komisyonundan biri olan Kentsel Dönüşüm İzleme
Komisyonu’muzun yapacağı çalışmalar parti yöne-
timimizce çok önemsenmektedir. Komisyonumuz
şehrin tamamında çalışarak bozulmuş kent dokuları
ve çöküntü alanları, plansız ve kaçak yapıların fizik-
sel durumu, gecekondu alanları, tarihi dokunun or-
taya çıkarılmasına ilişkin bölgeler ile afet riski
taşıyan alanların tespitini yaparak, Bursa’da yapıl-
ması planlanan çalışmanın ekonomik boyutu ve
sosyo-kültürel etkisinin detaylı şekilde inceleye-
ceğiz. Kentsel Dönüşümün başarılı olması açısın-
dan kentsel dönüşüm modelleri konusunda
çalışıyoruz. Akademik odaların ve sivil toplum kuru-
luşlarının düşünceleri bu çalışmalarda bizim açımız-
dan önemlidir” dedi. Kentsel dönüşüm sürecinin iyi
yürütülmesi için sürecin meslek odaları, sivil toplum
örgütleri ve halkın da katılımıyla etkileşimli ve şeffaf
bir şekilde yürütülmesi gerekir diyen HKMO Bursa
Şube Başkanı Ufuk Ay,  “Önemli olan bu kentte
yaşayan insanların daha iyi ortamlarda yaşaya-
bilmesini sağlayan planlamanın yapılması, üst

ölçek-alt ölçek plan uyumunun sağlanması, halkın
bilinçlendirilmesi ve kent yaşamına uygun ortamın
yaratılmasıdır. Kentsel dönüşüm ile birlikte kentsel
dönüşüm olgusunun var olmasına neden olan
mühendislik hizmetlerinden ve planlamadan uzak
kaçak yapılaşmayı engelleyecek bir iradenin de or-
taya konması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm
çalışmaları içinde onaylı imar planlarının uygula-
masının bu kadar büyük alanlarda ancak 3194
Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ile yapılabilir.
Kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk örneklerinden
biri olan Doğanbey Kentsel Dönüşüm çalışmaları
başladığında şube olarak kentsel dönüşüm
konusunda rapor hazırladıklarını ve hazırladıkları
Kentsel Dönüşüm Raporu’nu kamuoyuna sunduk-
larını belirtti. Kentsel dönüşümün  tescilinin 3194
Sayılı İmar Kanunun 18. maddesi ile olabileceğini
ancak hisseli ve yapılaşmış alanlarda yapılan 18.
Madde uygulamalarının İdare Mahkemeler’ince
bozulduğunu ve dolayısı ile yapılacak kentsel
dönüşüm çalışmasında mevcut hali ile 3194 Sayılı

İmar Kanunu’nun yetersiz olduğunu, mevcut hali ile
kullanılması durumunda zaten karışık olan mülkiyet
sorunlarının içinden çıkılmaz bir hal alacağını, mut-
lak surette 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun revize
edilmesi gerekmekte olduğunu ifade ederek, “TOKİ
uygulamaları ve kentsel dönüşümler imar hareket-
lerini direk ilgilendiren konulardır ve İmar Kanunu ile
ilintilidir. Ancak İmar Kanunu 1985’te yürürlüğe gir-
miş süreç içerisinde çeşitli değişiklikler görmüş ol-
masına rağmen günün ihtiyacını karşılamaktan
uzak kalmış ve ihtiyaçlara cevap veremez duruma
gelmiştir. Akademik odaların işi sorunları tespit ed-
erek, çekince ve çözüm önerilerini dile getirmektir,
siyasi irade ise bunları dikkate alarak problemleri
çözmeye çalışır'' diye konuştu. AK Parti Bursa İl
Başkanlığı bünyesinde kurulan ihtisas komisyon-
larından Kentsel Dönüşüm İzleme Komisyonu’nu
şubemizde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade
eden Ufuk Ay,  Bursa’nın herkesin kenti olduğunu,
geleceğe bırakılacak en büyük mirasın temiz ve
yaşanabilir Bursa olduğunu vurguladı.



Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, 27 Ağustos 2012
tarihinde HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay ve Yönetim 
Kurulu’na iadei ziyarette bulundu.

Ülke gündeminde önemli yer tutan kentsel
dönüşüm çalışmaları hakkında bürokrasiyi
azaltmak amacıyla 3 Nisan 2012 tarihli ve

28253 no‘lu Resmi Gazete ile Yapı Denetimi Uygu-
lama Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönet-
meliği‘ndeki değişiklikler hakkında görüşlerini
ziyarette dile getiren Bursa Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Eyüp Gül, Özellikle Bursa’da uzun yıllardır
süren kaçak yapılaşma sonrası oluşan çarpık, teknik
ve bilimsellikten uzak yapıların, imar kanununun 18.
Maddesi gereği yapılan imar uygulamalarının İdari
Mahkemeler’de bozulması nedeniyle oluşan
mülkiyet karmaşasının çözümü, en önemlisi de her
an olası depreme karşı kentin yapılarının araştırılarak
gerekli önlemlerin alınmasının şart olduğu üzerine
görüş alışverişinde bulundu. Gül, ayrıca kentsel
dönüşüm çalışmalarında harita mühendisliğinin
önemli bir meslek disiplini olduğunu ifade ederek

Yıldırım ilçesinde yapılacak bu büyük çaplı kentsel
dönüşüm çalışmalarına ilgili tüm meslek odaları ile
birlikte Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın
da  desteği ve katkısının kentsel dönüşümün
başarısı için çok önemli olduğunu da belirtti. Zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eyüp
Gül’e teşekkürlerini ileten HKMO Bursa Şube
Başkanı Ufuk Ay halen TBMM’nin gündeminde olan
“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun Tasarısı” hakkında uzun zamandır
çalışmalarının olduğunu, şube olarak daha önce
hazırlanmış bir de “Kentsel Dönüşüm Raporu”
olduğunu ifade etti. Harita ve Kadastro Mühendisleri
olarak kentsel dönüşümün kesinlikle gerekli olan bir
kavram olduğunu belirten Ufuk Ay, ancak kentsel
dönüşüm çalışmalarında kentin tarihi, coğrafi,
sosyal ve kültürel yapısıyla uyumlu bir planlamanın
yapılması gerektiği, kentsel dönüşüm yapılacak

alanlarda yaşayan insanların bu kentsel dönüşüm-
den nasıl etkileneceğinin sosyolojik açıdan iyi değer-
lendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Yıldırım
Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanı olarak ilan et-
tiği mahallelerden Şirinevler, Arabayatağı, Hacivat,
Ulus, Mevlana, ve Çınarönü mahallelerinde Bölge
İdare Mahkemeler’ince bozulmuş 18. Madde uygu-
lamaları sonucu oluşan mülkiyet sorunu ile hileli-
hisseli satışlardan ötürü oluşan  mülkiyet
sorunlarının çözümünün Kentsel Dönüşümün
gerçekleştirilmesinde önemli olduğunu hatırlatan Ay,
“Bu kapsamda biz harita mühendislerine ve diğer
mühendislik disiplinlerine büyük ve önemli görevler
düşmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.
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BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK  İL MÜDÜRÜ 
EYUP GÜL ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

CHP OSMANGAZİ  İLÇE BAŞKANLIĞI 
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
CHP Yıldırım İlçe Başkanı İsmet Karaca ve beraberindeki heyet 03
Eylül 2012 tarihinde, HKMO Bursa Şubesi 11. Dönem Yönetim Ku-
rulu’nu ziyaret etti. 

Bursa Akademik Odalar Birliği’ndeki HKMO
Bursa Şube Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret
esnasında 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kap-
samında yapılacak kentsel dönüşüm uygulamaları
hakkında fikir teatisinde bulunuldu. 

Ziyarette kentsel dönüşüm sürecinin iyi
yürütülmesi için sürecin meslek odaları, sivil toplum
örgütleri ve halkın da katılımıyla etkileşimli ve şeffaf
bir şekilde yürütülmesi gerekir diyen HKMO Bursa
Şube Başkanı Ufuk Ay, “Önemli olan, bu kentte
yaşayan insanların daha iyi ortamlarda yaşaya-
bilmesini sağlayan planlamanın yapılması, halkın
bilinçlendirilmesi ve kent yaşamına uygun ortamın
yaratılmasıdır. Mühendislik hizmetlerinden ve plan-
lamadan uzak kaçak yapılaşmayı engelleyecek bir
iradenin de ortaya konması gerekmektedir” dedi. 

Kentsel Dönüşümün 3194 Sayılı İmar Ka-
nunu’nun 18. Maddesi ile olabileceğini, ancak
hisseli ve yapılaşmış alanlarda yapılan 18. Madde
uygulamalarının Bölge İdare Mahkemeler’ince
bozulduğunu ve dolayısı ile yapılacak kentsel
dönüşüm çalışmasında mevcut hali ile 3194 Sayılı
İmar Kanunu’nun yetersiz olduğunu vurgulayan AY,
mevcut hali ile kullanılması durumunda zaten
karışık olan mülkiyet sorunlarının içinden çıkılmaz
bir hal alacağını, mutlak surette 3194 Sayılı İmar
Kanunu’nun revize edilmesi gerektiğini ifade etti.  

TOKİ uygulamaları ve kentsel dönüşümler’’
imar hareketlerini direk ilgilendiren konulardır ve
imar kanunu ile ilintili olduğunu belirten Ay, sözlerini
şu cümleyle tamamladı: “Ancak sağlam bir yasal
düzenlemeden mahrumdur. Bursa'da yıllardır yoğun
bir kaçak yapılaşma var. Hatta birtakım kişilerin

müteahhit adı altında kentsel dönüşüm yapma
söylemleriyle mahallelerde dolaşarak spekülasyon-
lara sebebiyet verdikleri bilinmektedir. Akademik
odaların işi sorunları tespit ederek, çekince ve
çözüm önerilerini dile getirmektir, siyasi irade ise
bunları dikkate alarak problemleri çözmeye çalışır.”

CHP Osmangazi ilçe Başkanı İsmet Karaca ise,
“Yeni dönemde akademik odalar ve sivil toplum ku-
ruluşları ile birlikte çalışarak sorunlara neşter vu-
rarak, toplum adına çalışacağız” şeklinde konuştu. 

CHP Osmangazi ilçe Başkanı ve beraberindeki
heyetini ağırlamaktan duydukları menuniyeti  ifade
eden HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, Bur-
sa’nın herkesin kenti olduğunu, geleceğe bırakıla-
cak en büyük mirasın temiz ve yaşanabilir Bursa
olduğunu da ayrıca sözlerine ekledi.
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OKAN ÜNİVERSİTESİ
HKMO BURSA ŞUBESİ’Nİ
ZİYARET ETTİ

TAPU VE KADASTRO BURSA 
IV. BÖLGE MÜDÜRÜNE ŞUBEMİZDEN ZİYARET

Yıldırım Belediyesi’nce, Yıldırım ilçesinde yapılacak
kentsel dönüşüm çalışmaları işi ihalesini alan 
Okan Üniversitesi adına Koordinatör Prof. Dr. Savaş
Ayberk ve Harita ve Kadastro Mühendisi Adem 
Akdenizli 24 Ağustos 2012 tarihinde HKMO 
Bursa Şubesi’ni ziyaret ettiler.

HKMO Bursa Şube 11. Dönem Başkanı Ufuk Ay, 7-8-9. Dönemler HKMO Bursa Şube Başkanı 
Celil Çolak, 11. Dönem Şube Yazmanı Kubilay Öksüz’ün yanı sıra Yönetim Kurulu Üyleri Paşabey Arslan
ve Ali Günakın’dan oluşan heyet 29 ağustos 2012 tarihinde Tapu ve Kadastro Bursa IV. Bölge Müdürü
Sayın İzzettin Kocukoğlu ’nu makamında ziyaret etti.

Okan Üniversitesi adına Koordinatör Prof. Dr.
Savaş Ayberk ve Harita ve Kadastro Mühen-
disi Adem Akdenizli Yıldırım ilçesi; Mevlana,

Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat
ve Şirinevler mahallelerinde yapılacak kentsel
dönüşüm işine ait anket çalışması ve planlama işi
ihalesini üniversite olarak aldıklarını, bununla ilgili
arazide anket çalışmalarına başladıklarını ifade ed-
erek, bu kapsamda yapılacak çalışmalarda
akademik odaların desteğinin önemli olduğunu ve
bu sebeple ziyarette bulunduklarını belirttiler.

Okan Üniversitesi’nin kendilerine gerçek-
leştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, HKMO

Bursa Şubesi’nin daha önce hazırlamış bir “Kentsel
Dönüşüm Raporu” olduğunu ve Harita ve Kadastro
Mühendisleri olarak kentsel dönüşümün çarpık
kentleşmenin giderilmesi, depreme dayanıksız,
mühendislik hizmeti almamış yapıların bulunduğu
çöküntü alanlarının kaldırılması için kesinlikle
gerekli olan bir kavram olduğunu ifade etti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında kentin tarihi,
coğrafi, sosyal ve kültürel yapısıyla uyumlu bir
planlamanın yapılması gerektiğine dikkat çeken
Ufuk Ay, kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda
yaşayan insanların bu kentsel dönüşümden nasıl
etkileneceğinin sosyolojik açıdan iyi değer-
lendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle Yıldırım

Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanı olarak ilan et-
tiği mahalleler kapsamında Harita ve Kadastro
Mühendisleri açısından kendilerine önemli görevler
düştüğüne değinen Ay, sözlerini şu cümleyle nok-
taladı: “Şirinevler, Arabayatağı, Hacivat, Ulus,
Mevlana, ve Çınarönü mahallelerinde Bölge İdare
Mahkemeler’ince bozulmuş 18. Madde uygula-
maları sonucu oluşan mülkiyet sorunu ile hileli-
hisseli satışlardan ötürü oluşan mülkiyet
sorunlarının çözümünün bu bölgede yapılacak
kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinde büyük
önem arz ederken bu kapsamda biz Harita ve
Kadastro Mühendisleri’ne de büyük ve önemli
görevler düşmektedir.” 

Bursa genelinde Tapu Müdürlükleri’nce Kat İrti-
fakı tesislerinde Tapu Planları Tüzüğü’nce is-
tenmesi gereken vaziyet planı ve bağımsız

bölüm planlarının istenmediğini hatırlatan HKMO
Bursa Şube Başkan Ufuk Ay, kat irtifakı kurulması
işleminin mimari proje ve yönetim planı ile
yapıldığını kat irtifakı kurulan taşınmazların yüzde
40’nın çeşitli sebeplerle süreç içerisinde kat
mülkiyetine geçmediğini ifade ederek “Kat irtifakı
tesisi sırasında Tapu Müdürlükleri’nce Harita ve
Kadastro Mühendisi’nce tanzim edilmiş. Vaziyet ve
Bağımsız Bölüm Planları’nın istenmesinin ülke
genelinde dikey veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli
yapıların; fiili durumları ile tapu kayıtlarının
dayanağını oluşturan mimarî projesindeki bağımsız

bölüm numaraları veya mimari vaziyet planında
gösterilen blokların blok numaraları farklı olması
hatalarını azaltacaktır” dedi. Tescile Konu Olan
Harita ve Planlar Yönetmeliği’ne göre de “tapuya
tescil edilen plan ve haritaların sorumluluğu, bir
Harita ve Kadastro Yüksek Mühendisi veya mühen-
disi tarafından “deruhte edilmiş olacaktır” hük-
münün yerine getirilmiş olacağını söyleyen Ay, “Kat
mülkiyetine geçmeyen kat irtifaklı bağımsız bölümler
için yerinde gösterme işleminin yapılabileceğini, kat
irtifakı kurulduktan sonra çeşitli nedenlerden ötürü
kat mülkiyetine geçiş yapılmayan taşınmazlardan
ötürü Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik
Müşavirlik Hizmetleri’ni yapan üyelerimizin iş ve
gelir  kaybı azalacağı gibi devletimizin de önemli bir

vergi ve harç geliri elde edeceğini belirtirken ayrıca
kanunla LİHKAB’a verilmiş olan cins değişikliği
işlemlerinden kat irtifakı kurulmuş taşınmazların cins
değişikliği işlemlerinin halen Kadastro Müdürlükler-
i’nce yapılıyor olmasının da LIHKAB’ların önemli iş
kayıplarına uğramasına neden olduğunu da sözler-
ine ekledi. Tapu ve Kadastro Bursa IV. Bölge
Müdürü İzzettin Kocukoğlu ise, bu konuda gerekli
incelemeyi yapacaklarını, varsa eksiklikleri gidere-
ceklerini belirterek Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi’nce bahsedilen konu hakkında
resmi bir yazı yazılmasının da faydalı olacağını ifade
etti. Ziyarette ayrıca inşaatı bitmek üzere olan Tapu
ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve
tefrişatı konusunda fikir alışverişinde de bulunuldu.
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KMO Bursa Şubesi tarafından sosyal etkinlik programı
kapsamında, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
ile ortaklaşa HKMO Bursa Şube Amatör Fotoğraf Toplu-

luğu eğitimi 27.04.2012 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube Fotoğraf
Topluluğu eğitimleri şube üyesi Nevzat Mutlu tarafından
HKMO Şube binasında gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK
EĞİTİM ETKİNLİĞİ

Ölçme bilgisi, insanoğlunun varolduğu tarihten
bu yana her daim ilgisini çekmiştir. Çünkü in-
sanoğlu yeryüzünde bulunduğu yeri, sahip

olduğu taşınmazların şeklini ve büyüklüğünü bilmek
istemiştir. Bu durumda ‘Ölçme Bilimi’ sayesinde
mümkün olmuştur. İnsanlığın gelişimine paralel
olarak da teknolojik ilerlemeler sayesinde konum
belirleme ve navigasyon sistemleri de gelişme
göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde günümüzde
kullanılan modern ölçme aletlerini, üniversite öğren-
cilerine tanıtmak amacıyla, Harita Kadastro
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından,

02.05.2012 tarihinde Sistem Bilgisayar ve Teknik
Hizmetler San. A.Ş’nin destekleriyle Harita Mühen-
disi Bora Yavuz ve Harita Mühendisi Dicle Öztürk
tarafından, İznik Meslek Yüksekokulu ve Gemlik
asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Harita ve
Kadastro Programı öğrencilerine eğitim etkinliği
gerçekleştirildi.  Haritacılık deyince aklımıza gelen ilk
şeylerden birisi de hiç şüphesiz kullandığımız ölçme
aletleridir. Mesleğimizin icrası sırasında kul-
landığımız ölçme aletlerinin yeri ve önemi tartışıla-
maz.  Harita ve Kadastro Mühendisliğinin tarihi
gelişimine baktığımızda, yaklaşık 8000 yıllık süreçte

gelinen nokta teknolojik imkânlar bakımından
küçümsenemeyecek düzeyde zenginlik ve çeşitlilik
kazandı. Tarihte ilk harita örneği olarak kabul edilen
Çatalhöyük Haritası (MÖ. 6200) bir duvara kazıma
yöntemi ile oluşturulmuşken günümüzde teknolo-
jinin sunduğu imkânlarla her türlü modern ve doğru-
luğu yüksek harita ürünleri üretilmekte. Bugün,
başta yersel ölçme yöntemleri olmak üzere hava
araçlarındaki makinelerden elde edilen görüntüler
yardımıyla ya da dünya çevresindeki yapay uygular-
dan elde edilen görüntüler yardımıyla detaylı
topografik ve tematik haritalar üretilmekte.

İznik Meslek Yüksekokulu ve Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Harita ve
Kadastro Programı öğrencilerine eğitim
etkinliği gerçekleştirildi.

HKMO BURSA ŞUBE AMATÖR FOTOĞRAF TOPLULUĞU
EĞİTİMLERİ BAŞLADI

HKMO Bursa Şubesi’nde 27 Haziran 2012 Çarşamba günü üyelere
Ankara’da yapılan eğitime katılan şube üyeleri İbrahim Öztürk,
Necmettin Kırtaş, Mehmet Öksüz tarafından 1 Temmuz 2012 tari-

hinde yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgilendirme
yapıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında; neden yeni bir ticaret ka-
nununa ihtiyaç olduğu, eski kanundaki eksiklikler, ticari işletme hukukundaki
yenilikler, şirketler hukukundaki yenilikler, anonim şirketler ve limited şir-
ketlerle ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgiler verildi.

DEĞİŞEN TÜRK TİCARET 
KANUNU BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI



etkinlik 34

Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi geleneksel yemeğinde
Otantik Otel’de biraraya geldi...

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa
Şube’since her yıl geleneksel olarak düzen-
lenen iftar yemeği, 3 Ağustos 2012 Cuma

günü Sistem Bilgisayar ve Teknik Hizmetler
A.Ş. ile birlikte Botanik Park Otantik
Otel’de düzenlendi.

İftar yemeğine, akademik oda
başkanları, yerel yönetimlerin yetkilileri,
davetliler ve çok sayıda oda üyesi yer
aldı. İftar yemeği sonrasında HKMO
Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay,
Sistem Bilgisayar ve Teknik
Hizmetler A.Ş.’ye iftar
yemeğine yaptıkları katkı
için teşekkür ederek
başladığı konuş-
masında,  Zonguldak
Karaelmas Üniversite-
si’nden Prof. Dr.

Hakan Kutoğlu gözetiminde Bursa
Şubesince organize edilmesi planlanan

Bursa’daki faydan kaynaklı yerkabuğu
hareketlerinin tespiti ile ilgili bil-
gilendirmede bulundu. Ayrıca Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde
yapılan değişiklikler ve MDU
yaptırma zorunluluğu
konusunda bilgilendirmede
bulunan Şube Başkanı Ufuk

Ay, Ramazanın insanların kaynaşması açısından
önemine dikkat çekti. 

Ramazanın dostlukların pekiştiği, kardeşlik, bir-
lik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyen Şube
Başkanı Ay, tüm üyelere katılımlarından dolayı
teşekkür etti. İftar yemeği öncesinde Sistem Bilgisa-
yar ve Teknik Hizmetler A.Ş. tarafından Harita ve
Kadastro Mühendislerine GPS, yüzey tarayıcılar ve
elektronik ölçme aletleri konusunda bilgilendirici bir
sunum da yapıldı. 

ŞUBEMİZ İFTAR YEMEĞİ OTANTİK OTELDEYDİ

GEOTEKNİK firması tarafından HKMO Bursa
Şube Konferans Salonu’nda  11 Eylül  2012
tarihinde GPS Teknik, donanım, yazılım ve

CORS üzerine, GPS teknolojisindeki son yeniliklerle
ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, teknolo-

jinin hızla ilerlemesiyle birlikte GPS’in öneminin
daha da arttığına değinerek, teknolojik gelişmeleri
yakından takip ederek, dünyada harita ve kadastro
konularında hangi teknolojiler kullanılıyorsa, kendi-
lerinin de aynı teknolojileri kullanmaları gerektiğini
belirtti. Geoteknik Satış Müdürü Serkan Canik, GPS
teknolojisindeki son yeniliklerle ilgili katılımcılara
bilgi verirken, Cors Sistemi’nin avantajlarından da
bahsetti: 1990’lı yıllarda RTK tekniğinin ortaya çık-
ması ve bu uygulamalardan elde edilen deneyimler
sonrasında gerçek zamanlı GNSS ağları (RTK
CORS) ortaya çıkmıştır. Sabit RTK CORS ağları,
yüksek doğruluklu, çok amaçlı (jeodezi, jeofizik,
ölçme, navigasyon, CBS vb.) ve gerçek zamanlı,
uluslar arası sistemler ve standartlarla (ITRF, IGS
gibi ) uyumlu bir ağ olarak hizmet vermektedir. Bu
sistemin kurulmasındaki amaç: uzaklığa bağlı olarak
farklılık gösteren hataların (iyonosfer, troposfer,
yörünge gibi ) giderilmesi ve yüksek doğruluklu ko-
ordinatlar elde edilmesidir. 

Serkan Canik katılımcılara South S82-V plus
hakkında aşağıdaki teknik bilgileri vererek
sunumunu tamamladı. 
Hızlı Fixed olma süresi (yaklaşık 15sn),
Statik Yatay Hassasiyet: 2,5mm+0,5ppm; Statik
Dikey Hassasiyet: 5mm+0,5ppm,
RTK Yatay Hassasiyet: 8mm+1ppm; RTK Dikey
Hassasiyet 15mm+1ppm,
Yenileme süresi 15sn’den az,
Sinyal yakalama süresi: 05-1.0s
Dahili GNSS hafızası 4GB
Netcad (NCN), Geocad (NKT), Eghas (XYZ) desteği,
Tusaga-Aktif Format Çevirici

GPS Teknik, donanım, yazılım ve CORS üzerine, GPS  teknolo-
jisindeki son yeniliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

GPS  TEKNOLOJİSİNDEKİ SON YENİLİKLER  ANLATILDI



İKK FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ HKMO
BURSA ŞUBESİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Turnuvada 8’er takımdan oluşan A ve B Gru-
plarında 16 takım tek maçlı lig usulü maç
yapmış olup, HKMO Bursa Şubesi futbol

takımı; A grubunda İnşaat Beton, Mimarlık Doğa,
Makine Dinamo, Elektrik Akım, Gıda M.O, Orman
M.O. ve Kimya M.O. takımları ile mücadele ederek,
gurubu 15 puanla 4. sırada tamamlayarak B gurubu
lideri Makine Enerji ile Çeyrek final maçı yapma
hakkını kazandı...24 Mayıs 2012 günü yapılan
çeyrek final karşılaşmasında son 3 dakikaya kadar
makine enerji karşısında maçı 4-1 yenik götüren
HKMO Bursa Şubesi futbol takımı, maç içerisinde
vermiş olduğu mücadelenin karşılığını son 3
dakikada 3 gol atarak maçın skorunu 4-4 yaparak
aldı. Maç bitiminde yapılan penaltı atışları sonu-
cunda maçı 7-6 kazanan HKMO Bursa Şubesi yarı

finalde İnşaat Çelik ile oynama
hakkını kazandı. 31 Mayıs 2012
günü yapılan final karşılaşmasında
Turnuva şampiyonu olacak rakibi İn-
şaat Çelik takımına 5-1 kaybeden
HKMO Bursa Şubesi, İnşaat Beton
takımı ile 3-4’üncülük maçı yapma
hakkını kazandı. 7 Haziran 2012
günü yapılan 3-4.’lük maçını HKMO
Bursa Şubesi futbol takımı rakibi İn-
şaat Beton takımının sahaya eksik çıkmasından
ötürü 3-0 hükmen kazanarak, TMMOB Bursa İl Ko-
ordinasyon Kurulu (İKK) tarafından düzenlenen 24.
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nı 3.lükle
bitirerek turnuva kapanışında düzenlenen kupa
töreninde 3’üncülük kupasını aldı. 

Turnuvada HKMO Bursa Şubesini temsil eden
Kubilay Öksüz, Hakan Bebek, Ömer Zozik, Cemal
Çirkin, Mehmet Şişman, Taner Bilgi, Abdülkerim
Çebi, Tolga Gümüştekin, Uğur Gökhan, Burak
Muhammet Kaplan, M. Kurtuluş Gülez, Mevlut
Hacıalioğlu, Ali Günakın ve Onur İskeçeli’ye Oda
tarafından teşekkür edildi..

NETCAD EĞİTİMİ 
PROGRAMI DÜZENLENDİ
Ulusal Cad ve GIS Çözümleri A.Ş. tarafından Netcad Kampüs Eğitim

Programı kapsamında 11-13 Mayıs 2012 tarihlerinde HKMO Bursa
Şubesi binasında “Yol Proje Uygulamaları – Netpro” sertifika eğitim

programı gerçekleştirildi.

Tüyap Bursa Fuarcılık
A.Ş. tarafından, Bursa
Büyükşehir Belediyesi ve

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
desteği, TMMOB Mimarlar
Odası Bursa Şubesi işbirliğiyle
hazırlanan Bursa 24. Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresi 04-08 Nisan 2012 tar-
ihleri arasında gerçekleştirildi.  Fuar alınının 2 nolu salonunda HKMO Bursa
Şubesi tarafından açılan stantta, yapının ve hayatın her safhasında içinde bu-
lunan ve yaşayan bir meslek olan Harita ve Kadastro Mühendisliği’ni tanıtmak
amacıyla HKMO Bursa Şubesi tarafından hazırlanan mesleki tanıtım broşürü
ve harita bülteni dergisi dağıtıldı. 

Aralarında yönetim kurulu üyelerinden Kubilay Öksüz, Hüdai Çaltı, Atilla
Yurttaş, Selin Ataman, Mehmet Gültekin, Serdar Burak Uslu ve Burak
Muhammet Kaplan‘ın da bulunduğu 32 kişiden oluşan yürüyüş ekibi 30

Eylül 2012 Pazar günü zirve yürüyüşünü gerçekleştirdi. 
BAOB Yerleşkesi önünde bekleyen servis araçlarıyla sabah 08.00’de Ulu-

dağ Milli Parkı’na hareket edilerek, dağcılık konusunda deneyimli üye Nevzat
Mutlu rehberliğinde zirve yürüyüşü gerçekleştirildi. Yaklaşık 1800 metre
rakımında bulunan 2. Oteller Bölgesi’nden yürüyüşe başlanılarak, volfram tesis-
lerinin olduğu bölgeden Keşiştepe Zirvesi’ne tırmanışa geçildi. 2486 metre
rakımında olan Keşiştepe‘de kısa bir dinlenme ve fotoğraf molası verildikten
sonra, 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ‘ın zirvesi olan Karatepe‘ye doğru
yürüyüşe devam edildi. Zirvede çekilen fotoğraflardan sonra Kilimli, Kara ve Ay-
nalı Göl manzarası eşliğinde yemek ve dinlenme molası verildi. Bir saatlik
molanın ardından dönüşe geçilerek toplam 20 km‘lik zorlu yürüyüş servis
araçlarının beklediği 2.Oteller Bölgesi’nde son buldu.
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BURSA 24.YAPI-YAŞAM
FUARINA KATILIM
SAĞLADIK

ULUDAĞ ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından düzenlenen 24.  Geleneksel Halı Saha Futbol
Turnuvası Şükrü Şenkaya Spor Tesisleri’nde 6 Nisan 2012 günü Şube başkanlarının yanı sıra çok
sayıda TMMOB üyesinin de hazır bulunduğu açılış töreni ile başlayıp 7 Haziran 2012 günü 
yapılan final ve 3-4.lük maçları ile sona erdi.
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BİLECİK’TE MÜHENDİSLER YEMEKTE BİRARAYA GELDİ

Toplantıda konuşan HKMO Bursa Şube
Başkanı Ufuk Ay, “Tip İmar Yönetmeliği’nde
yapılan değişiklikler ile yapı aplikasyon projesi

ruhsat eki olarak yasal olarak istenmesinin mecburi
hale getirilmiş olup, yapılan değişiklikler ile
idarelerin, meslektaşlarımızın ve Odamızın sorumlu-
lukları artırılmıştır. Mesleki Denetim Uygulaması ve

Fenni Mesuliyeti üstlenilecek iş sayısı sınırlandır-
ması kaldırılmamış, bu konulara riayet etme zorun-
luluğu meslektaşlarımıza ve bunun takip
sorumluluğu da odamıza bırakılmıştır. Ayrıca mimar
ve mühendisler tarafından yapılan iş ve işlemlerin
listesinin her ayın ilk haftasında meslek odalarına
gönderilme zorunluluğu idarelerin görevleri arasına
konmuştur. Bu çerçevede Temsilcilere, MDU
görevlisi meslektaşlara da önemli görev ve sorum-
luluklar düşmekte, idarelerden düzenli olarak her ay

meslektaşlarca hazırlanan iş listelerinin takibi, işlerin
mesleki denetim defteri ile kontrolu ve MDU uygula-
malarının takibi gibi haksız rekabeti önleyici, meslek
etiğine yönelik önemli görevler düşmektedir.
Mesleki Denetim Uygulaması SHKMM hizmetlerinin
ülkenin çıkarlarına, mesleğin ve tekniğin gereklerine
uygun bir şekilde uygulanmasını, koordinasyonunu

ve gelişimini sağlamak, eşit koşullar içinde çalış-
malarını sağlamak, haksız rekabeti önlemek,
meslekî denetim, yeterlilik ve kapasite yönlerinden
değerlendirilmesine esas olacak kayıtların tutulması
ve kriterlerin saptanmasını sağlamak, uygulamaları
izlemek, denetlemek, üretilen hizmetler için uygu-
lanacak asgarî ücretleri ve meslekî denetim
esaslarını düzenlemektir. Ayrıca İlgili kurum ve ku-
ruluşların isteyip istemediğine bakılmaksızın HKMO
Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği‘ne göre de
SHKMM hizmetlerinin tamamı için Mesleki Denetim
yaptırma zorunluluğu vardır“ şeklinde konuştu.
Başkan Ay, Bilecik’te düzenlenen toplantıya
katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti
de ifade ederek, herkese katılımından dolayı
teşekkür etti.

HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay’ın konuş-
masının ardından toplantı gecenin ilerleyen saatler-
ine kadar Bilecik özelinde mesleki uygulamalarda
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
görüş alış verişleriyle  devam ettti.

Bilecik’te Pelitözü Gölpark
tesislerinde 9 ağustos 2012 
tarihinde  Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası Bursa Şube
Başkanı Ufuk Ay, Yazman 
Kubilay Öksüz, Üyeler Hüdai
Çaltı, Atilla Yurttaş, Hüseyin
Serkan Bulut ile Bilecik temsilcisi
Gönül Karaoğlu, Bilecik Temsilci
Yardımcısı Recai Aksu, MDU
görevlisi Onur Korman ve çok
sayıda Harita ve Kadastro
Mühendisinin katılımı ile Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde
yapılan değişikliklerin mesleğe
etkileri, Mesleki Denetim
Uygulaması Zorunluluğu, Yapı
Aplikasyon Projesi ve bunun
fenni mesuliyetini de içeren
Harita Uygulama Sorumluluğu
(HUS), Vaziyet Planları, 
Bağımsız Bölüm Planları ve
Röperli Kroki işlemlerinde
karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerilerinin 
konuşulduğu  toplantı 
düzenlendi.



Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi’nin her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği Bowling Turnuvası’nın 9’uncusu 
Anatolium Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Üyeleri ile bir arada olmak ve kaynaşmak
adına gerçekleştirdiği birbirinden renkli
sosyal etkinliklerle akademik odalar arasında

Bursa’da adından söz ettiren HKMO, Anatolium
Alışveriş Merkezi’nde 9’uncusunu düzenlediği
HKMO Bowling Turnuvası’nda üyeler heyecanlı an-
lara imza attı. İki oyun üstünden gerçekleşen zorlu
turnuvada 1’inci, 2’inci, 3’üncü takımların yanı sıra
en iyi bayan  ve en iyi erkek oyunculara da ödül
verildi. Turnuva sonunda 216 puanla bayanlarda
1.’liği Melike Duran elde ederken erkelerde ise 1.’liği
264 puanla Hazım Battır elde etti.  Takımlarda 1.’liği
Başar Bulut’un kaptanlığındaki takım, 2.’liği Ali Gü-
nakın kaptanlığındaki takım, 3.’lüğü de Abdülkadir
Meral’in kaptanlığını yaptığı takımlar kazandı.

Dereceye giren takım ve oyunculara kupa ve
madalyalarını verdiği törende konuşan HKMO Bursa
Şube Başkanı Ufuk Ay, “HKMO olarak 9’uncusunu
düzenlediğimiz ve geleneksel haline getirdiğimiz
bowling turnuvasını her geçen yıl daha fazla katılım
ve artan heyecan içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu
turnuvada da üyelerimiz ve onların aileleri ile bir
araya gelerek iş stresinden uzak hoşça eğlenceli bir
ana imza atmak istedik” dedi. Bu geleneğin gelecek
yıllarda da sürdürmeye özen göstereceklerinin altını
çizen Ufuk Ay sözlerini şu cümleyle tamamladı:

“Oda olarak üyelerimiz ile sadece bowling turnu-
vasıyla değil, aynı zamanda kahvaltı, piknik, dağ
yürüyüşleri gibi pek çok sosyal etkinlik de bir araya
gelmeyi sürdüreceğiz.”
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Bursa Şube Geleneksel Bowling Turnuvasında 
Üyeleriyle Bir  Araya Geldi
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18 MART ÜNİVERSİTESİ GEOMATİK
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
KONFERANSLA AÇILDI
Çanakkale 19 Mart Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi
bünyesinde bu yıl ilk 
öğrencilerini alan Geomatik
Mühendisliği Bölümü’nün
2012-2013 Öğretim Yılı Açılış
Konferansı’na katılan Harita
Kadastro Mühendisleri Odası
Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay,
Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi’nin şube etkinlik
alanında lisans seviyesinde
Geomatik mühendislik eğitimi
veren tek üniversite olduğuna
dikkat çekti. Harita ve kadastro
mühendisine duyulan ihtiyacın
günümüzde daha da arttığını
söyleyen Başkan Ay, diğer bazı
bölümlerde olduğu gibi 
Geomatik Mühendisliği
Bölümü sayısında yaşanacak
artışın eğitim kalitesini 
olumsuz etkilemesinden
endişe ettiklerinin 
altını çizdi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi bünyesinde bu yıl ilk öğrencilerini
alan Geomatik Mühendisliği Bölümü ile Harita

ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın birlikte düzen-
lediği Geomatik Mühendisliği Bölümü 2012-2013
Öğretim Yılı Açılış Konferansı, Mühendislik Fakül-
tesi’nin Terzioğlu Kampüsü Eğitim Salonu’nda
gerçekleştirildi. Açılışa Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali
Yücel, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz
Caner, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Handan Işın Özışık
Karaman, HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay,
Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Yurttaş,
öğretim üyeleri, çok sayıda meslek mensubu, öğren-
ciler ve etkinliğe destek veren firma temsilcileri
katıldı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa
Şube Başkanı Ufuk Ay Geomatik Mühendisliği’nin
açılış konferansında yaptığı konuşmada
Çanakkale’deki Geomatik Mühendisliği Bölümü’nün
var olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Geomatik Mühendis-
liği Bölümü’nün şube etkinlik alanlarında lisans se-
viyesinde mühendislik eğitimi veren tek üniversite
olduğunu belirten Ufuk Ay, “Tavşanlı, Gemlik ve
İznik’te ön lisans seviyesinde eğitim veren üç meslek
yüksekokul bulunmaktadır. Meslektaşlarımız bu yük-
sek okullarda zaman zaman uygulama ve mesleki
alanlara ilişkin derslere girerek deneyimlerini öğren-
cilerle paylaşmaktadır. Bu sayede öğrenciler, bu
mesleğin incelikleriyle ilgili önemli bilgilere sahip ol-
maktadır. Temennimiz diğer bazı bölümlerde olduğu
gibi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde yaşanacak
bir enflasyonun eğitim kalitesini ve niteliğini olumsuz
etkilemesidir” dedi.

“YAŞAMIN
HER ALANINDA VARIZ”
Yeni adıyla Geomatik Mühendisliği olarak anılan

Harita ve Kadastro Mühendislerinin hayatın her
alanında var olduğuna işaret eden HKMO Bursa
Şubesi Başkanı Ufuk Ay, “Haritalar ve harita hizmet-
leri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin
altyapısını oluşturur. Kent planlaması ve imar planları

için gerekli kent haritaları, halihazır haritalar, imar
planı uygulamaları, parselasyon planları, kadastro
haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma
planları, maden haritaları, topoğrafik haritalar harita
mühendislerinin yönetim ve denetimindedir.

Karayolu, demiryolu, sulama, tünel, baraj ve
köprü gibi büyük mühendislik projelerinin yapımı ve
sonrasındaki deformasyonların belirlenmesinde, yol,
su, kanalizasyon gibi belediye teknik hizmetlerinin
proje ve yapımında harita mühendislerinin yoğun bir
işlevi vardır” diye konuştu. Deprem ve yer kabuğu
hareketlerinin izlenmesinde de harita ve kadastro
mühendislerinin uğraş alanına girdiğini anımsatan
Başkan Ufuk Ay, Geomatik Bölümü’nden mezun ola-
cak mesleki bilgi ve birikimlerini doğru kullanan
mühendislerin günümüz şartlarında son derece
önemli vazifelerinin bulunduğunu hatırlattı. 

HKMO Bursa Şubesi olarak Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Geomatik Bölümü’nün yapacağı
çalışmalarda genç meslektaşlarının mesleğe ısın-
ması ve deneyim kazanması adına üzerlerine düşen
görevleri yerine getirmeye çalışacaklarını da ifade
eden Ay, açılış konferansına katılan öğrencilere
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentsel Dönüşüm ve imar
planları hakkında da bilgiler verdi.  

Bu yıl eğitim-öğretim çalışmalarına başlayan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geomatik
Bölümü’nde 81 öğrenci 4 yıl süreyle alacakları
eğitimin ardından Harita ve Kadastro Mühendisliği
görevine başlayacak.



ÜLKEMİZDE KENT 
BİLGİ SİSTEMİ PROJELERİ

Bu konu, ülkemizin gündeminde yaklaşık 15-
20 yıldır var, ancak belediyelerin yüzde
20’si tanıştı bu kavramla henüz.

Harcanan kaynakların çokluğundan dolayı
kimi belediyeler uygulamak için direnirken kimileri
ise projeyi tamamladıklarına inanıp konuyu rafa
kaldırıyorlar. Ülkemizdeki kötü örneklerin çok-
luğundan dolayı, projeyi uygulama niyetine giren
yerel yönetimlerin sayısı da bir hayli azaldı. 

Büyükşehir belediyelerini şimdilik konunun
dışına alırsak, il ve ilçe belediyelerindeki uygulama
eksikliğinin ve proje geçişlerinin temel sıkıntısı,
mali kaynak planlaması ve eksikliğinden kay-
naklanıyor. Yerel yönetim seçimlerinde son
çeyreğe yaklaştığımız şu dönemde, görsel
yatırımlara ağırlık verilmesi, “Kent Bilgi Sistemi”
projelerinin seçim sonrasına ötelenmesine neden
olmakta. 

Projelerdeki kaynak sıkıntısının aşılabilmesi
için, hedef-sonuç ilişkisini iyi kurmak gerekiyor.
Yapılan projelerin amacı; yerel yönetim çalışan-
larına ek yükler getirmek, pahalı ve yabancı
kökenli birçok paket program almak, şehirdeki
tüm detayların verisini toplamak ve birkaç süslü
tematik harita hazırlayabilmek olmamalı. Asıl
amaç Kent Bilgi Sistemi projeleri ile yeni kaynaklar
oluşturabilmektir. Bu projeler ile yeni kaynak oluş-
turulabildiği zaman, teknolojik detaylar, yöntemler

ve iş süreçleri zaten kendiliğinden oluşacaktır.
Tabii siyasi irade ve yaptırımlar da proje ile paralel
yürümek kaydıyla…

Bir yerel yönetim sınırlarında proje ile tespit
edilen tüm vergi ve gelir kayıplarının siyasi
kaygılar ile sümen altı edilmesi, projenin atıllaş-
masına ve amaç-sonuç ilişkisinin kopmasına
neden olacaktır.

Kent Bilgi Sistemi projelerinde, iş süreçleri ve
teknolojik tercihler devlet tarafından standartlara
kısmen de olsa bağlanmış iken, 40-50 bin nüfuslu
bir yerel yönetimin projeye ayırdığı kaynak ile
600-700 bin nüfuslu yerel yönetimin ayırdığı kay-
nak arasındaki mantıksal ilişki maalesef ters ola-
biliyor. Şöyle ki; küçük olanı 1 milyon TL’lik,
büyük olanı ise 800 bin TL’lik bir bütçe ile projeyi
tamamlayabiliyor, üstelik nüfusları bu kadar farklı
iken.

Özetle ülkemizdeki Kent Bilgi Sistemi pro-
jelerinin yerel yönetimlerdeki algısı körün fili tar-
ifine benzemektedir. Kuyruğunu tutan ince ve kısa
diyor, kulağını tutan yassı ve geniş… 

İbrahim VAROL
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OYSA BÜTÜN FOTOĞRAFLAR MUTLUDUR / Aysel EKİZ

Oysa Bütün Fotoğraflar Mutludur, Öykü, AlpYayınları Zımba Kitap Dizisi, (72 sayfa), Bursa, Haziran 2012, 
ISBN: 978–605–5338–06–0

Almanya, 1970 doğumlu ama aslen Bursa’lı bir yazar. Halen Adana’da,
Türkçe öğretmenliği yapmaktadır. Oysa Bütün Fotoğraflar Mutludur, ilk öykü
kitabı... İlk kitap coşkusu, iç tasarımından kapağına taşmış sanki! Öykülerde gün-
lük yaşamdan kesitler, daha çok da kadını, anneyi, eşi anlatan küçük ayrıntıların
rüzgârı hissedilmekte. Aysel Ekiz, lirik bir söylemle, sade ama heyecanlı bir dil ile
kahramanının bunalımını anlatmış. Özellikle, “Eşik”(s.21), barındırdığı
güncel/yaşamsal gerilim dolayısıyla ve “Küskün Bir Sabah Düşü”(s.55) ile “Göl-
geler” (s. 23) ise hem dramatik öğeler hem Bursa’dan enstantaneler içerdiği için
bir solukta okunabilen öyküler. İnsan psikolojisinin katlanabildiği içsel şiddeti göre-
bilecektir okur, Oysa Bütün Fotoğraflar Mutludur’un sayfalarında. Öyküler uzun ve
sıkıcı değil; akıcı ve kısa ve de doğal anlatılmış hikâye; olay/ durum sahneleriyle
donatılmış. Biçemi özüyle koşut sıcaklıkta; diri, devingen bir dilin varlığı sezilmek-
tedir. Sık sık imge, simge gibi bezemelerle karşılaşacaktır okuyan kişi. “Çok
Kadındım Ben” öyküsündeki gibi; “Susmuştum, çünkü başımı aşkın sol omzuna
yaslamıştım. Günahları yazan meleğin omzuna…” (s.37) Özetle; birçok olumlu
izlenim taşıyan öyküler, içsel/ruhsal coşkuyu temel gerekçe kılmış; insanın,
genelde kadının hallerini ön planda tutmaktadır. Aysel Ekiz anlatısını daha çok iç
konuşma (monolog) üzerinden kurmuş. Nesnelerin dilini de yer yer kurguya kat-
mış. Örnekse, öncelikle; “Kırmızı” (s. 19) adlı öykü (trafik lambası dolayısıyla) ve
“Sobe” (s. 7) öyküsü (eski evi dolayısıyla) gösterilebilir. Elbette, kitabın ilk öyküsü,
adını kapağından başlatan Oysa Bütün Fotoğraflar Mutludur’daki fotoğfar öğesinin
altı çizilerek işaretlenmelidir. Toplam 15 öyküden oluşan kitap, yinelemekte beis
yok,  lirik, sıcak ve akıcı anlatımıyla dikkat çekmektedir. Öykü, şiirin kız kardeşidir

derler. Öykü lirik bir anlatım türüdür ama ille de
lirik olmalıdır diye bir kural konmamıştır, kona-
maz. Gerçi hiçbir yazılı sanat ürünü için kesin
kural-kalıp yok, dayatma şiirin de, öykünün de,
romanın da sindirebileceği bir kılavuz/yöntem
olamaz. O bağlamda, Aysel Ekiz, yapaylığa ve zorlamaya gitmediği
için anlatısını, okunmayı zorlaştıran pürüzlerden koruyabilmiş. Öyküdeki anlatan ile
anlatılan, zaman-mekân-olay uyumu gözetilerek kurgulanır ve dil ön plana çıkar,
bilindiği üzere: o önemli ayrıntı da kendiliğinden yerli yerine oturmuş, Oysa Bütün
Fotoğraflar Mutludur’da. Birinci tekil şahıs ağzından söylenen her tümce, günlük il-
işkiler ve diyaloglar ortamını yansıtmış. Kabalık, kötülük ya da iyilik, incelik çizgileri,
bütün hatlarıyla dile getirilmekle, bireyin kırılganlığı belirtilmiş. Öykü okuru, akan bir
söylemin metninde, tanıdık film kareleri buluyorsa, yazar/ anlatıcı amacına ulaşmış
sayılır, derle ya bu saptama, Oysa Bütün Fotoğraflar Mutludur için de söylenebilir.
Günümüzün görsel anlatım araçları karşısında öykünün asıl gücü, bilinen nitelik-
lerinden kaynaklanır; dil, biçem, gerçeklik payı...  

Yaşamdaki tüm olumlu-olumsuz etkenler, Aysel Ekiz’in öykücülüğüne umut
yansımalarıyla girmiş. Kadının dramatik, bir o kadar da gerilimli yaşantısını, ruh
halinin yükünü, güncellik hengâmesi denen ortamlarını anlatmakla, çağın yalnı-
zlığına dokunmuş. Okura, özellikle kadın okurlar fazlasıyla tanıdık gelecektir Aysel
Ekiz’in kahramanları. Bir ilk kitap için, adının çağrıştırdığı gibi “mutlu” ve alkışı hak
eden bir yapıt; Oysa Bütün Fotoğraflar Mutludur. Gözlerden kaçmaması, okunması
ve ilgi hakkını bulması dileğiyle…

SÖZÜN GÜMÜŞ AYNASI/ Mehmet Sadık KIRIMLI

Sözün Gümüş Aynası,  Deneme (94 sayfa), Alp Yayınları – Zımba Kitap Dizisi, Bursa, Haziran 2012 ISBN: 978-605-5338-07-7

1934, Balıkesir doğumlu, İzmir’de yaşayan şair-yazar… Şiirleri, denemeleri
ve TRT’ciliğiyle tanınan bir usta kalem. Bursa’da çıkan, deneme kitabı Sözün
Gümüş Aynası ile sesleniyor bu kez okurlarına. Okurları onu, samimi, insan sıcak-
lığı taşıyan şiirlerinden, yazılarından, edebiyat ve hayat birikimini paylaşmaktaki
cömertliğinden tanır. Beş şiir kitabının ardından kitaplaştırdığı denemeleri, Sözün
Gümüş Aynası içinden, özetle söz-yazı-insan bağını, gerekçeleriyle anlatmaktadır.
İnsanoğlu şiirsiz, edebiyatsız yaşayamaz. Bütün ilişkileri, maddi-manevi arayışları
insan hallerinden saymanın elzemini, yaşam birikiminden çeşniler katarak kayda
geçirmiş Mehmet Sadık Kırımlı. Denemeleriyle, yaşanmışlığın, zihinsel deneyim ve
birikimin ne denli anlam yüklü olabileceğini göstermekte, İnsan, birey olarak kişil-
iğiyle, toplum üyesi yurttaş olarak kimliğiyle, yaşadığı zamana ve koşullara karşı
tepkisiz, kayıtsız yaşayamaz. Sorumluluğun önemini, başlıklarda ve içerikte vurgu-
laması boşuna değildir. Yazar, şair duyarlılığının belgesi denebilir deneme metinleri
için. Ki tümünün havası, “Şiire Yolculuk” ortamını destekleyici kıvamdadır.
Öykünün, romanın atom çekirdeği sayılan şiirin odağa alınmasına katkıdır. Yazar
olarak yazının, edebiyatın temel sorunlarına değinirken, yazarların, şairlerin kişil-
iğinde, çağından ve yaşantısından sorumlu insanı gözetir. O bağlamda, “Şair Nigâr
Hanım” (s. 37), “Nâzım Hikmet Şiirinde Toplumcu Gerçekçilik Olgusu(s. 47) ve
“Çileyi Dizelerin Parmağına Dolayan Şair: A. Kadir” (s. 29) başlıklı denemeler öze-
likle okunmaya değer.

Türk şiirinin sorunları üzerine düşünen, yazan ustalardandır Mehmet Sadık

Kırımlı. Şiir ve şairler dolayısıyla kaleme aldığı
metinler süreli yayınlardan izlenebilmekte ancak
kitapta bir araya gelmesi, okur için ulaşma ko-
laylığının yanı sıra yorumunu algılama olanağı
da sağlar. Örneğin; “Türk Şiiri Gelişiyor Mu?”
(s. 23), “Muhalefet Olarak Şiir” (s. 37) ve “Şiir Ne
Değildir” (s. 53) başlıklı denemeler genç şairlerin yararlanabileceği türden.  Öğüt
vermek amacıyla değil, sadece saptama ve örneklerle düşüncesini destekleyip
paylaşmak amacıyla kaleme alınmış, Sözün Gümüş Aynası kitabındaki denemeler.
“Anlam ve Konu Ayrışımında Şiir” (s. 67) yazısı okunduğunda işbu satırların mer-
amı daha net anlaşılacaktır. Kuşkusuz, deneme türünün zorluğu, karmaşık konu-
lara uğraması, alıntı ve göndermelere yaslanmasından önce kişisel kanaat ve
görüş barındırmasıdır.  Mehmet Sadık Kırımlı’nın denemelerindeki içtenlikli biçem
ve sağduyulu yaklaşım metnin algılanışını kolaylaştırmaktadır. 

İzmir’den baktığında gördüğü şiir, edebiyat atmosferi sinmiş satırlarına. Yazar,
gördüğünü, duyumsadığını, işittiğini harfler, heceler aracılığıyla nakletmektedir.
Ustalık, bilgelik, sözü hileye bulaştırmamakta... Mehmet Sadık Kırımlı’nın şiiri gibi,
denemeleri de sevgi ve sıcaklıkla, yaşamı, insanı ve hallerini anlatmakta. Hale var-
maktadır… Halden anlamayı okumak, kuşkusuz, çoğumuza iyi gelecektir. Usta
şair-yazardan okurla söyleşme tadında denemeler çünkü Sözün Gümüş Aynası
içindekiler. 



Saklı Zaman Sesleri, Şiir, 
(64 sayfa) Kanguru Yayınları, Ankara, 
Mart 2012  ISBN: 978–605–4373–91–8

Elazığ, 1977 doğumlu... Bursa’da yaşıyor.
Edebiyat öğretmeni. İkinci kitabıyla okurunu se-
lamlayan ve şiirin çilesini sürdürmeye çalışan
genç bir şair. Çilenin tamam edilemeyeceğini
kavramış elbette ama yazmayı, okumayı ve
serüvene sadık kalarak yürümeyi seçmiş.
Şair, “Yol içselleştiği andadır ki söylenecek
her söz “aşk”ı ve “isyan”ı işaret ediyor. Ve
geriye bir düşün ayak izleri kalıyor: Şiir.” diyerek tavrını ve umudunu
özetlemiş, “Önsöz Yerine…” yazdığı satırların sonunda. Sözlerinin somut
karşılığını veren şiirinin özgün söylemiyle, “-de ki kum taşın gözyaşıdır” benzeri
dizeler kuran şair yeni arayışlar peşinde olduğunu sezdiriyor. Şiirlerinin izleği insan
ve doğa, haliyle sesi de “güz aksanı” yoğunluğunda. Rahatlıkla güz olgunluğunda
denebilir. Okuru şaşırtan, irkiltip düşündüren imgelerle; “çürümez aşktan kalan-
lar”, bütün bir ömre sirayet etmiş aşkı anlatır, Yusuf Yağdıran’ın şiirleri. Şiirlerin
kısa ve yalın, yorucu değil. Özü, az ve akışkan sözcüklerle dışa vurması okumayı
kolaylaştırır. Çağın kaosu, “keşmekeş”i sorgulanırken temel izlek, yani şiirin
kaygısı “aşk” ve “isyan” öne çıkarılır ama insanın yaşamı, temel değerleri, aile,
çocuklar, yerini alır söylemin içinde. Yaşanan günlerin etkisi, ülke, toplum ve birey
konumları/koşulları küçük ayrıntıların cımbızla ortaya çıkarılışı dikkat çeken bir
diğer özellik, Yusuf Yağdıran’ın, Saklı Zaman Seleri’nde. Şu dizelerin imlediği,
örneğin, okuyana yabancı gelmeyecektir; “Durdu suyun başında Camısan/ dedi,
hüzün/ yüzgörümlüğüymüş aşkın./ döküldü kabuk./ kapandı yara./ çekildi kuyuya
Şahmaran.”(s.61) Okuyan, elbette daha çok ayrıntı, daha çok insan hali bulacak-
tır, kitabın sayfalarında…  Bursa’da, sessiz sedasız şiirini dokuyan titiz bir dil
işçisi, Saklı Zaman Seleri kitabının yazarı. Yazılı sanatın en çetini olan şiirle ird-
elemiş bireyin içselliğini. Sorunlu insan tipinin çıkmazdaki bezginliğini değil
ama… Zamana, yaşama karşı sorumlu ve katılımcı bireyin direnç anlarını izlek
edinmiş. Herkesten yeterince “ben” katılmış şiirlerdir söz konusu… Okuyan kendi
meramını anlayacaktır!

DÜŞ TUTULMASI / Lale SÖNMEZ

Düş Tutulması (176 sayfa), Mühür Yayınları; İstanbul,  Nisan 2012 - ISBN: 978–605–62944–0–2

İzmir’de, 1962’de doğan yazar, Çiçek Bozgunu adlı öykü kitabından sonra ik-
inci kitabı ve ilk romanı ile okur karşınsa çıkmış. Kurgusu ve kahramanlarıyla
dünyamızın direnen kadınını anlatmaktadır. Evet, daha genç kızken haksızlığa
uğramış, ve ruhundaki o girdapla orta yaşları bulmuş bir eğitimli, bilinçli kadın,
Sena… İçsel yolculukta çıkarılmış rastlantılar, mutsuzluklar, yaralanmalar ve
arayış hamlelerinin çetelesidir, okuru sürükleyip götüren. Gerilim sadece mutsu-
zlukla savaş üzerine kurulu değil elbette; aile, anne, baba, kardeş ve arkadaşlardan
oluşan ağ, tanıdık bir çemberdir. Her ülkede, her toplumda var olan sorunlar,
yorgunluklar yumağı… Romanın içinde kat edilen yolda, okurun hayretle tanıya-
cağı, yüzler ve olaylar, kurguyu pekiştiren önemli öğedir. Okuyan için ilgiyi kışkır-
tan ayrıntılar bir de… Adı üstünde, Düş Tutulması hallerinin gölgesidir anlatılan.
Roman deyince öne çıkan/ çıkartılan popüler adlar okuru nasıl etkiler, iyiyi ara-
maya yönlendirir mi? Ya da ne denli yönlendirir? Bu bilinmeyen, hiçbir zaman da
bilinemeyecek gerçek karşısında, romanla okur buluşmaları büyük oranda rast-
lantıya, şansa bağlıdır. İyi bir romanın okuruyla yüz yüze gelme olasılığı gitgide
azalmaktadır. Önce Lale SÖNMEZ’in Düş Tutulması kitabıyla tanışmam bir rastlantı
sonucudur ama gönül rahatlığıyla diyebilirim ki son yıllarda okuduğu iyi romanlar-

dan bir tanesidir. Kadın kahramanı üzerinden an-
lattığı ruh gezginliği, yaşanmışlık hüsranıyla
örtüşmekte ama toplumsal varlık olan bireyin
direnme yöntemini gözardı etmeden, yüzeye
taşımaktadır. Bitmemiş aşk, bitmemiş umut
yegâne yol aydınlatıcısıdır, yazarın söylediği
gibi; “Yaşanan anların telafisi yoktur çünkü” (s.
121) (…) “Çünkü bir kadın susarsa, her şey bitmiş demektir” (s. 144)… Kadının
bireysel seçimiyle çizdiği gelecek içinden geçmişe yansıyanların romanıdır, Düş
Tutulması… Sena ve Mavi Kitap ve zamanın sustuğu kapılar; yedi kapı! İçindekileri
okuyup anlama çabası da okura kalsın diyelim hadi! Nasılsa, satırların içinde
sürüklenip gidecektir. Roman okumayı sevenler için, arada, kalabalığın arasında
yitip kalmaması gereken bir roman, Düş Tutulması… Okurunu arayan her kitap
gibi bekler. Beklemenin sonu mu? Okurunu bulmayan roman mı? Bir okur her
zaman vardır diye yayımlanmaz mı kitaplar? Umudun kökü nerede, kim biliyor?
Yazının filizi nereye kadar uzanır? Yanıt okurda; anlaşılmak çift yanlı bir şanstır,
diyen okurda. O okur siz olabilirsiniz. Mademki, Düş Tutulması herkesin başında!

SAKLI ZAMAN SESLERİ / Yusuf YAĞDIRAN
Bana İnsan’ı Verin
İnsana Yolculuk, deneme-derleme, Uludağ Yayın-
ları, (174 sayfa), Bursa, Ocak 2012. 
ISBN: 978–975–6799–43–7

İNSANA YOLCULUK
Bahçedeyim… Okuma bahçesinde... Bu kez

farklı bir düşünce derlemesi, deneme kitabıyla
başbaşayım. Deneme - derleme demek daha mı
doğru olur?  Başlarken bu soruyla açmışım not
sayfasını: Çarşamba, Haziranın altısı… Önce
soruya karşılık vermeli diye düşündüm.  Düşün-
mek başka düşüncelerin ateşleyicisidir derler ya, düşündüklerimi
derkenara iliştirip sürdürdüm okumayı ve ayın on ikisinde, 174. sayfaya ulaştım.
Okuma bitti, Bana İnsan’ı Verin-İnsana Yolculuk, kitabının yazarı, Nöroloji ve Psikiy-
atri Uzmanı, Dr. Nevzat Pehlivan ile uzunca bir sohbet etmişim gibi hissettim
kendimi. Sonra notlara baktım; günümüz insanına seslenen, altın nasihatlere sebep
olmuş kaygılara…  Yanıtlar sorunların/soruların açtığı ocaktandır genellikle; yarar-
lanılacak adres,  yararlanılmış adres, “kaynakça”dır. Deneme metninin çeşnisi
sayılır, okunmuş eserler kütüphanesinden nakil, dünyevi endişeler. Zengin bir
yazar/ eser listesi, okuru beslerken, deneme-derleme kitabını da bilgiyle bezemiş
olur. Evet, Nevzat Pehlivan, 123 yazarın 160 eserinden filizlenmiş bilgelik sözleriyle
kendi düşüncesinin iskeletini kurmuş. Az değil, kitaplar içerisinden yol kat ederek
insana yolculuk etmek… Günümüzün, tüketim kaosunda debelenen zavallı bireyi
için ‘çıkış’ı göstermiş; “(…) insan, insan olarak hangi  yüce değerlerini yitirmekte
ve kaybetmektedir?”(s.11) endişesini tetiklemekle. Keşke okusa da herkes kendini
yoklasa; tüketimden ve tükenişten kurtuluş reçetesinin yazıldığı çelişkiler/çatışkılar
ortamında.  Bir kitabı okumuş olmanın ödülü, kitaptan edinilen uyarıcı, uyandırıcı
duyu/düşün şimşekleridir. Kendini sorgulamaya fırsat bulmak, yani, yanıtlardan
yararlanmak az şey mi? Değil elbette! Sorulara ve yazılara patika aralamak, bir
kitabı okumakla başlar. O nedenle, Nevzat Pehlivan’ı, Bana İnsan’ı Verin-İnsana
Yolculuk kitabı dolayısıyla “Bursa’da Yazanlar, Bursa’yı yazanlar” antolojisine dahil
ettim. Çünkü Tirilye’den çıkıp insana hizmeti gözetmiş bir ömrün deneyimidir pay-
laşılan. Üzerine eğilip göz nuru dökülmüş satırlara ve emeğin yüceliğine saygı
gereği, kitaptan yararlanılmalı. Sayfalara dokunulması dileğiyle, naçizane,
yakınınızda bulundurun diyorum. Yola çıkmış insanoğlu bir hazinedir çünkü!

BANA İNSAN’I VERİN / Nevzat PEHLİVAN
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BASIN AÇIKLAMASI

-HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay’dan Uyarı...

-Kentsel Dönüşüme Dikkat!

BURSA-Kentsel dönüşümün bir mülkiyet dönüşümü olduğunu bu imar uygulamasının uzun

vadede insanların geleceğini planlamak olduğunun altını çizen HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk

Ay, Kentsel dönüşümün mutlak gerekliliğini savunduklarını ancak, henüz ‘Ulaşım Master

Planını’ bile tamamlamamış bir kentin sağlıklı dönüşmesinin de pek mümkün görünmediğini

vurguladı.

Kentsel dönüşüm sürecinin çok çok iyi yönetilmesi gerektiğini belirten HKMO Bursa Şube

Başkanı Ufuk Ay, kentsel dönüşüm sürecinde, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve vatan-

daşların bu sürecin içinde olmasının çok önemli olduğuna değindi.

AY: KENTSEL DÖNÜŞÜM SOSYAL BİR OLGUDUR

Kentsel dönüşümün geleceği planlamak olduğunu vurgulayan HKMO Bursa Şube Başkanı

Ufuk Ay, kentsel dönüşümün sosyal bir olgu olduğunu, çevre düzenine, tarihi dokuya uygun ol-

ması ve tamamlandığında yeni trafik ve çevre sorunları doğurmaması gerektiğini ifade etti.

Kentsel dönüşüm sürecinin insanlara daha yaşanabilir ortamlar sağlamak olduğunun altını

çizen Başkan Ufuk Ay, “Önemli olan, bu kentte yaşayan insanların daha iyi ortamlarda yaşaya-

bilmesini sağlayan planlamanın yapılabilmesidir. Üst ölçek-alt ölçek plan uyumunun sağla-

narak, halkın bilinçlendirilmesi ve kent yaşamına uygun ortamın oluşturulmasıdır. Kentsel

dönüşüm ile birlikte kentsel dönüşüm olgusunun var olmasına neden olan mühendislik hizmet-

lerinden ve planlamadan uzak kaçak yapılaşmayı engelleyecek bir iradenin de ortaya konması

gerekir. Kentsel dönüşüm alanlarının o ilin çevre düzeni planı bütününde belirlenerek, yeni çevre

sorunları en önemlisi de trafik sorunu doğurmaması gerekir. Kentsel dönüşüm alanları şehrin

Ulaşım Master Planlarına işlenerek, raylı sistemleri ve çağdaş toplu ulaşım sistemleri ile entegre

olması gerekir” dedi.

Bursa’nın henüz tamamlanmış bir Ulaşım Master Planı’nın olmadığına vurgu yapan Başkan

Ufuk Ay, “Kentsel dönüşüm çalışmalarına ana hatları ile bakıldığında yeni oluşturulması

düşünülen kentin ekonomik ve sosyal yapısı, tarihi ve kültürel dokusu, teknik ve mimari

özellikleri yoğrularak yeni yaşam alanlarının tasarlanmasıdır. Bu tasarımın içerisinde de önemli

yeri imar planları tutmaktadır. İmar planlarının yapılması , uygulanması, hak 

sahiplerine tapularının teslimi projenin başarısında önemli etkenlerdir” 

diye konuştu.

17.05.2012 tarihinde BAOB Yerleşkesi Ortak Toplantı Salonu‘nda HKMO Bursa Şubesi Başkanı Ufuk Ay‘ın katılım
sağladığı “Bursa Otoyol Platformu” ile ilgili Bursa Akademik Odaları (BAOB) ile ortaklaşa basın açıklaması 
düzenlenmiştir. Basın metni aşağıda bilgilerinize sunulur.



BASIN AÇIKLAMASI

AY : İMAR KANUNU DEĞİŞMELİ 

Kentsel dönüşüm çalışmalarının İmar Kanunu ile doğrudan ilintili olduğunun altını çizen

HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, “Fakat, uygulanan İmar Kanunu 1985’te yürürlüğe girmiş

ve geçen 27 yılda çeşitli değişikliklere uğramasına rağmen günümüz ve gelecek yılların ihtiy-

acını karşılamaktan çok uzak kalmış durumdadır. İmar Yasası yürürlüğe girdiğinde Türkiye’de,

Büyükşehir Belediyeleri, TOKİ uygulamaları, yapı denetimleri, kentsel dönüşüm çalışmaları gibi

bir çok oluşum mevcut değildi. Bunlar münferit yasal düzenlemeler olarak yürürlüğe girdi.

Ancak imara yönelik hareketlerin düzenleyicisi olan 3194 sayılı İmar Kanunu’na da paralel

olarak bir düzenleme yapılmadı. Bu da uygulamada büyük sorunlara neden olmaktadır. En

somut örnek ise  ‘Kentsel Dönüşüm’ uygulamalarıdır. Şimdi 2013 yılında çıkması beklenen

Torba Yasa’nın içerisinde İmar Kanunu’nda 19 madde, Yapı Denetim Kanunu’nda 15 madde,

Kat Mülkiyeti Kanunu ile Kıyı Mülkiyeti Kanunlarında 6’şar madde, Çevre ve Şehircilik Kanunu,

Belediye Gelirleri Kanunu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunlarında

değişiklikler yer alıyor. Bu yasa ile İmar hareketleri kökten değişecek. Aslında gelişmiş ülkelerde

olması gereken Teknik Müşavirlik Firmaları olgusu hayata geçecek. Ama sağlıklı bir şekilde

planlanmaz ise bu yenilik beraberinde bir sürü sorun ve karışıklığı getirir” şeklinde konuştu.

Başkan Ufuk Ay, torba yasanın bu hali ile çıkması halinde özellikle Yapı denetim yasası, imar

yasası ve kat mülkiyeti yasasındaki değişiklik taslakları ile serbest çalışan mühendislik ve mi-

marlık bürolarının birçoğunun iş alanlarının daraltılacağını ve ayrıca 2010 yılında faaliyete geçen

5368 sayılı yasa ile kurulmuş olan Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik büroları  gibi bir çoğu-

nunda iş alanlarının tamamen yok olacağını büyük  kısmının da taşeronlaşacağını belirtti.

Mühendislik ve mimarlık alanlarında istihdam sorunu oluşacağına da dikkat çeken Başkan Ay,

“Bu nedenle düzenlemede geçmişten kazanılmış olan hakların yok olmaması için serbest

çalışan Mühendislik ve Mimarlık şirket yada bürolarının iş alanları da dikkate alınmalıdır. Ayrıca

TMMOB yasasında yapılması öngörülen değişiklikle de  odaların devlet kurumlarına bağlı şube

müdürlüğü seviyesine indirgenmesi etkinliğinin azaltılması anlamına gelecek, odaların kendi

meslektaşlarını dahi teknik ve idari olarak denetleyememesi, kamu hizmeti yürütmekte olan

odaların ekonomik kaynaklarının neredeyse tamamının yok olması ile ayakta kalmaları ve

faaliyetlerini yürütmeleri mümkün görülmemektedir. İktisadi teşebbüs kurması ile 

faaliyette bulunması da serbest çalışan meslektaşları ile rekabet 

ortamına neden olabilecektir. Torba yasa içerisindeki yasa 

değişiklikleri bu ve benzeri nedenlerden ötürü tekrar gözden 

geçirilmelidir” dedi.



BASIN AÇIKLAMASI

ÇARE; AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KANUNU

Kentsel dönüşümün, imar planı ve mevcut yasal mevzuat çerçevesinde ancak, 16/5/ 2012

günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un uygulanmasıyla mümkün olabileceğini belirten Başkan

Ufuk Ay,  “Bu kanun Bursa’yı yakından ilgilendiriyor. Çünkü Bursa’da riskli yapılar çoğunlukta

ve kentin her bölgesi deprem kuşağı içerisinde yer alıyor. Hal böyle olunca risk tespit edilen böl-

gelerde dönüşüme hızlı bir şekilde başlanabiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği

lisanslı kuruluşlarca yapılan riskli bina tespitleri sonucunda riskli bina kararının çıktığı binalarda

oturanların taşınması için 60 günlük bir süre başlayacak. Bina sahiplerinin 15 günlük itiraz

süresi bulunuyor bu süreçte bu hak kullanılmaz ise bina idare tarafından yıkılıyor ve maliyeti

mülk sahiplerine ödetiliyor. Burada bir sorun da mülkiyet hakkında çıkıyor. Örneğin, bir taşın-

mazda paydaş olanlar veya kat mülkiyetli bir binada bağımsız bölüm sahibi olanlar, binalarının

riskli olması nedeniyle yıkılması gerekli olduğu zaman, yerine yeni yapılacak yapının veya ar-

sanın boş olarak bırakılması ya da müteahhide verilmesi hallerinde paydaşların ya da bağımsız

bölüm maliklerinin 2/3’ ünün onay vermesi halinde, taşınmazın tamamı üzerinde tasarrufta bu-

lunulmasına olanak veriyor. Özelikle belirtmek gerekir ki; paydaşların yıkım konusunda anlaşıp

anlaşmamaları gibi bir durum yok. Yani paydaşların tamamı kabul etse dahi ‘hakkında yıkım

kararı verilen binanın riskli olması veya riskli alanda bulunması ya da riskli alanda olmayan

güvenli bir yapı olduğu halde uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça yıkılması konusunda

karar verilen yapılar’ yapının yıkılması zorunlu. Burada paydaşların söz hakkı yok. 2/3 kuralı,

bina yıkıldıktan sonra yerine ikame edilecek yapının veya yapısız kalmasının kararı aşamasında

devreye giriyor. Özetle 6 ortaklı bir yapıda yıkım sonrası arsa payı üzerinde 5 kişinin hissesi

toplamda yüzde 40 olsa diğer bir kişinin hissesi yüzde 60 dahi olsa kişi 2/3 kuralına göre 1

paydaş olarak mı kabul edilecek? Yoksa arsa payının 2/3 nün kararımı uygulanacak? yasada ve

uygulama yönetmeliğinde bu konuda net bir belirtme yoktur. Bu konu ciddi bir sorun olarak

karşımıza çıkacaktır” dedi. 

MALİYET NASIL KARŞILANACAK?

HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, “Kentsel dönüşümde yaklaşık 7 milyon konut elden

geçecek. Evler taşınacak, binalar yıkılıp yeniden yapılacak.Türkiye'de milyonlarca kişi yer

değiştirecek. İnşaat süresince kiraya çıkanlara 500 lira kira yardımı yapılacağı söyleniyor.

60 bin liralık bir dairede oturan aile, yapılan dönüşüm sonrasında 90 bin 

liralık bir konut sahibi olduğunda, aradaki 30 bin liralık farkı kendisi 

karşılayacak. Bu farkı ödeyebilmesi için de uygun kredi imkanlarından 

yararlanabilecek.Kullanılacak kredide 5 puanlık faizi devlet karşılayacak. 

İşyerlerine ise 4 puanlık faiz desteği sağlanacak. Kredinin vadelerinde
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ve faiz oranlarında konut büyüklüğü belirleyici olacak.Kredi borcu 120, 84 veya 60 aya yayıla-

cak, faiz oranı da o dönemdeki TEFE ile TÜFE’nin ortalamasına göre hesaplanacak. Geri

ödemeler inşaatın bitiminden sonra veya kredi sözleşmesinin imzalanmasından 24 ay sonra

başlayacak. Eğer bina kaçaksa ya da oturanlar işgalci konumundaysa enkaz bedelini bakanlık

verecek. Geri kalan daire bedelini işgalci konumundakiler ödeyecek. Verilen dairenin, eskisin-

den daha ucuz olması durumunda ise, aradaki farkı devlet karşılayacak. Hesaplamalara göre,

risk raporu, yıkım ve enkaz kaldırma maliyeti konut başına 4 bin lirayı buluyor. 7 milyona yakın

konut için düşünüldüğünde maliyet milyarlarca lirayı buluyor. Sadece İstanbul'da 2 milyon

konutun değişmesinin 400 milyar dolara malolacağı hesaplanıyor.

Proje kapsamında finansman için 2B arazilerinin satışı ve bedelli askerlikten elde edilen

kaynağın bir bölümü konut yapımında kullanılacağı söyleniyor. Ama devletin bu yolla bu

maliyetleri karşılaması pek gerçekçi gözükmüyor” şeklinde konuştu.

ASIL MESELE DÖNÜŞÜMÜ KENTE ENTEGRE EDEBİLMEKTE

HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, “Çıkabilecek sorunlara Bursa genelinde baktığımızda

Arabayatağı- Şirinevler arasındaki 7 mahallede yapılacak dönüşüm projesinde en büyük sorun

hak sahipleriyle yapılacak anlaşmalarda çıkabilecektir. Çünkü o bölgedeki parsellerde kaçak

yapılaşma sorunu bir hayli fazla. Yollar dar ve yüksek katlı yapılaşma ile sosyal donatı alanları

mevcut değildir. Bursa’da Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki  Kanun’un

uygulanması sanırım en sorunsuz 1050 Konutlar- Ataevler gibi bahçeli düzen ve bir plan

dahilinde yapılaşmış alanlarda  yapılabilecektir.. Oradaki riskli bina tanımına giren yapılar

başarılı bir planlamayla çözülecek, çünkü modern bir planlama yapabileceğiniz alan ve çevre

uyumu mevcuttur.. En azından şehir merkezinden uzaklaşılarak yapılacak dönüşüm çalış-

malarında Doğanbey projesini bekleyen trafik sorununu en asgaride yaşarsınız” dedi. Başkan

Ay, son olarak stadyum projesine değinerek ‘asıl kentsel dönüşümün bu projede olduğunu

vurguladı. Başkan Ufuk Ay, “Proje gerçekten yapısal anlamda çok başarılı, ulaşım sorununu

(beklide Bursaray’a stada ilave bir istasyon ekleyerek), çevresel uyumunu da çözerek,

çevresindeki ticaret ve yaşam alanlarını dengeli bir şekilde hayata geçirerek ve buralarda

günün her saatinde yaşayan mekanlar oluşturarak, kentle entegre edilebilirse kentimiz gerçek

anlamda Ulusal anlamda da adından söz ettirecek ‘vizyon projeye’ kavuşmuş olacaktır” 

diyerek sözlerini tamamladı.
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BÜRO VE ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

2013 yılı tescil yenileme işlemlerinizi 31 Ocak 2013 tarihine kadar 

gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 31 Ocak tarihinden sonra Tescil Yenileme ücreti

% 50 gecikme bedeli ile alınır.

Yıllık Tescil Onayı için:

Büro/şirket teknik müdürü imzalı taahhütname 

Ticaret sicil memurluğundan alınan ve son ortaklık hisse durumunu gösteren 

belgenin aslı (2013 onaylı) 

Tescil Kartının aslı 

Tescil Yenileme ücreti 

Varsa üye aidatı

işlemler posta/kargo ile şahsen yapılabilir.

İşlemler için belgelerin aslı Şubemize ulaştırılmalıdır.

ŞİRKETLER İÇİN LÜTFEN DİKKAT:

Tescil bilgilerinde (adres, hisse, unvan vb.) değişiklik olması 

durumunda, değişikliğin yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin 

aslı ve şirket yetkilisinin yazacağı dilekçe de gereklidir.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO

MÜHENDİSLERİ ODASI

YİTİRDİKLERİMİZ
3267 sicil numaralı üyemiz Kenan Karaca 17.08.2012 tarihinde yaşamını yi-
tirmiştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

1084 sicil numaralı üyemiz Ersin Sezgin 26.08.2012 tarihinde yaşamını yitir-
miştir. Ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

8627 sicil numaralı üyemiz Ramazan Akıllı'nın babası 04.09.2012 tarihinde
yaşamını yitirmiştir. Ailesine ve  sevenlerine başsağlığı dileriz.

2102 sicil numaralı üyemiz Asım Akın yaşamını yitirmiştir. Ailesine, seven-
lerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası

YENİ DOĞAN
8043 sicil numaralı üyemiz Sadullah Türkan‘ın 29.05.2012 tarihinde bir
çocuğu olmuştur. Berkin adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek,
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz. 

5850 sicil numaralı üyemiz Ali Faruk Çolak‘ın 12.06.2012 tarihinde bir erkek
çocuğu olmuştur. Eren Alp adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diy-
erek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz. 

6055 sicil numaralı üyemiz Murat Sancak‘ın 14.06.2012 tarihinde bir
çocuğu olmuştur. Yusuf adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek,
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz.

6558 sicil numaralı üyemiz Gökhan Akçamur‘ın 11.08.2012 tarihinde bir kız
çocuğu olmuştur. Ada adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek,
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz. 

8829 sicil numaralı üyemiz İbrahim Varol‘un 06.10.2012 tarihinde ikiz
çocukları olmuştur. Berat ve Burak adını verdikleri bebeklere "aramıza
hoşgeldiniz" diyerek, meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz. 

Üyemiz Merdol Özüdoğru'nun 28.11.2012 tarihinde bir çocuğu olmuştur. 
Mehmet Deniz adını verdikleri bebeğe "aramıza hoşgeldin" diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine mutluluklar dileriz. 

İŞ YAŞAMI 
3257 sicil numaralı üyemiz Habip Aslan  Bursa Büyükşehir Belediyesi
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’na Daire
Başkanı olarak vekaleten atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar ve
mutluluklar dileriz.

8595 sicil numaralı üyemiz Ömer Zozik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğüne vekaleten atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar ve mutluluklar dileriz.


