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Harita Bülteni Haziran 2011

4 YAYIN KURULU

Bültenimizin bu sayısında “HKMO’dan Haberler”
bölümünde Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı’na geniş
yer ayırdık. Oda Genel Merkezince 1987 yılından bu yana
iki yılda bir düzenlenen 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultayı 18-22 Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara’da
yüksek bir katılımla yapıldı.

Ayrıca 13-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında HKMO Kocaeli 
Bölge Temsilciği’nin yürütücülüğünde 6. Genç Haritacılar 
Günleri, 15 Mayıs’ta On Binler TMMOB Mitinginde Buluştu, 
15 Haziran 2011 tarihinde TMMOB Oda Başkanları Ortak 
Toplantısı Yapıldı  haberi ve ardından da TMMOB Oda 
Başkanları Ortak Toplantısı Sonuç Kararları,  09 Nisan 2011 
tarihinde Ankara’da TMMOB 41. Dönem II. Danışma Kurulu 
Toplantısı, 31 Mart 2011 tarihinde Harita Genel Komutanlığı 
ev sahipliğinde Ankara’da Bakanlıklararası Harita İşlerini 
Koordinasyon ve Planlama Kurulu’nun (BHİKPK) Olağan 
Toplantısı “HKMO’dan Haberler” bölümünde yer almaktadır.

06 Mayıs 2011 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilen İmar
Uygulamaları ve Kentleşme Forumu’na, 24-26 Mart 2011
tarihinde Antalya’da yapılan Antalya Kent Sempozyumu’na
ve 27 Mayıs 2011 tarihinde Artvin’nde yapılan Harita
Mühendisliğinde Yardımcı Eleman konulu konferansa
ilişkin haberler “Panel-Forum-Sempozyum” bölümünde yer
almaktadır.

Oda Genel Başkanımız tarafından gerçekleştirilen Van Bölge
Temsilcilik Toplantısı, Kahramanmaraş İl Temsilciliği Toplantısı,
Adıyaman İl Temsilciliği Toplantısı, TMMOB Coğrafi Bilgi
Sistemleri Kongresi Düzenleme ve Danışma Kurulu Ortak
Toplantısı 19.04.2011 tarihinde Ankara’da yapılan GHG
2011 Yürütme ve Düzenleme Kurulu Genişletilmiş Toplantısı
haberlerini “HKMO’dan Kısa Kısa” bölümünde bulabilirsiniz.

Oda Yönetim Kurulumuzun 05 Ocak 2011 tarih 33/497 sayılı
kararı ve 1 Nisan 2011 tarihi itibari ile faaliyete geçen meslek
görevi ile ilgili her türlü hukuki konu ve hukuki sorunlarda
yardım alabileceğiniz “HKMO Hukuk Birimi” ile ilgili bilgiler
bültenimizin bu sayısında sizlere iletilmektedir.

“HKMO’dan Kısa Kısa” bölümde ayrıca, 2 Nisan 2011
tarihinde Kocaeli’nde yapılan Odamız 42. Dönem II. Danışma
Kurulu Toplantısı’nın, 22 Mart 2011 tarihinde Ankara’da Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde göreve başlayan genç
mühendislere verilen yemeğin ve Genel Başkan Ali Fahri
Özten tarafından yapılan çeşitli ziyaretlerin haberleri yer
almaktadır.

Bültenimizin “Basına ve Kamuoyuna” bölümünde, Gençlerin
Umutları Kırılmasın..., 15 Mayıs TMMOB Mitingi Basın
Açıklaması..., İller Bankası ‘A.Ş.’ Oldu, Çalışanların Hakları
Rafa Kaldırılıyor!, Libya’ya Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz
konularının yer aldığı basın açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

Oda Başkanımızın katıldığı, Kanal B’de “Habercinin Saati”
programında, Şanlıurfa’da yayın yapan Güneydoğu TV ve
Kanal Urfa TV’de, Derelerin Kardeşliği ve Susmayacağız
başlıklı konularda Odamızın görüşlerini dile getirdiği
haberler “Basından” bölümünde yer almaktadır Kanal B’deki 
programa Oda Başkanımızla birlikte 13. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı Kurultay Yürütme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Fatmagül Batuk da katıldı. TMMOB 
çalışmalarını “TMMOB Güncesi” bölümünden takip 
edebilirsiniz.

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

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

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

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

Dostça ve sevgiyle kalın.

Bu Sayıda

HKMO
Yayın Kurulu
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Harita Bültenimizin 81. Sayısı ile yeni-
den birlikteyiz.

Sizinle birlikte olamadığımız geçen bu 
“kısa” süre, önemli gelişmelerin ve yo-
ğun olayların yaşandığı “uzun” bir sürey-
di. Türkiye’nin geleceğini yakından ilgi-
lendiren iç ve dış olayların yaşandığı bu 
sürede en önemli olay 12 Haziran Genel 
Seçimleriydi.

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde iki 
dönemdir iktidar olan Adalet ve Kalkın-
ma Partisi % 49.9 oranında oy alarak se-
çimlerden birinci parti olarak çıktı. Ada-
let ve Kalkınma Partisi çıkardığı millet-
vekili sayısı ile bir dönem daha tek başı-
na iktidardır. Yeni dönem kurulacak olan 
hükümete ciddi görevler düşmektedir. 
Seçim meydanlarında halka söz verilen 
projelerin yaşama geçirilmesinde Adalet 
ve Kalkınma Partisi önemli bir sorumlu-
luk taşıyacaktır. Çünkü, özgür ve demok-
ratik bir anayasanın hazırlanması, ekono-
mik sıkıntılarını üretimle aşan, katılımcı 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ko-
nuşan bir Türkiye’nin yaratılması, baş-
ta bölge/komşu ülkeler olmak üzere tüm 
dünyada saygı duyulan bir Türkiye olgu-
sunun gerçekleştirilmesinde başarı ve ba-
şarısızlık, tek başına üçüncü kez iktidar 
olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kar-
nesine yazılacaktır. Bununla birlikte yaşa-
nılan gelişmeler Türkiye’nin gerçeği ola-
rak bir kez daha görülecektir.

21. yüzyılda kabul gören temel anlayış ül-
kelerin aydınlanma sürecini tamamlamış 
olmaları gerçeğidir. Günümüzde her ülke 
insanının, özgür düşünebilen ve davranış 
sergileyen duyarlı bir yurttaş olabilmesi 
için eğitim sürecini tamamlamış olması 
gerekir. Yaşamın her alanında algılama ve 
irdeleme yetisini geliştirmiş, düşünen ve 
sorgulayan bir toplumun yaratılması an-
cak böyle mümkündür. 

Değerli meslektaşlar,

1980 yılından bu yana uygulamaya ko-
nulan iktisadi politikalar ve program-
ların, 2011 yılına gelindiğinde ülkemiz 
ekonomisi açısından başarılı olduğu söy-
lenemez. Üretim alanlarının daralmış ol-
ması, işsizlik oranı, cari açık ve diğer eko-
nomik veriler olumlu bir tablonun olma-
dığını göstermektedir. Son yıllarda ülke-
mizde uygulanan ekonomi politikaları-
nın, sözde başarılı, özde ise başarısız ol-
duğu gözden kaçırılmaktadır. 

Ayrıca, Yunanistan, İtalya, İspanya gibi 
ülkelerde yaşanan ekonomik sorunların 
ve Türkiye ekonomisi içinde önemli yeri 
olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerin-
de başlayan “isyanlar”ın sonucu bu ülke-
lerin ABD ve AB’nin açık pazarı haline 
gelmesinin de, Türkiye için olumsuz bir 
etki yaratmaya devam edeceği görülmek-
tedir. 

Değerli arkadaşlar,

Bir önceki bültendeki “Merhaba” yazı-
mızda değindiğimiz kaygılarımız ger-
çek olmaya başladı: “Arap İsyanları” de-
diğimiz sürecin yarattığı sorunlar ülke-
nin içine taşacak denli bize yaklaştı. Coğ-
rafyamızdaki bu gelişmeler her geçen gün 
Türkiye’yi daha yakından ilgilendirmek-
tedir.

Suriye, Türkiye ile en uzun sınırı olan, 
bölgede önemli bir güney komşumuz-
dur. Sınırlarımızın içine on binin üzerin-
de Suriye vatandaşının akın etmesi, çadır 
kentlerin kurulması bize yıllar önce Irak 
sınırındaki durumu anımsattı. Irak’tan, 
Halepçe’deki büyük katliam sonucu bin-
lerce insan Türkiye’ye geçmiş, Birleşmiş 
Milletler ve AB ülkelerinin uyguladıkla-
rı emperyalist politikalar sonucu, insani 
yardım Türkiye’nin üzerine kalmıştı. 

Ne var ki Suriye’deki durum Libya ve 
Mısır’da yaşanan isyanların coşkusunun 
dışında ve çok daha değişik bir durum-
dur. “İsyancı”ların yıllanmış diktatör-
lüklere karşı dile getirdiği haklı ve meş-
ru taleplerinin “Atlantik ötesi” güçler-
ce kullanılıyor oluşu, kulağa hoş gelen 
“isyanlar”ın bu güçlerin büyük planları-
nın bir parçasına dönüşmesi gerçeği, so-
runu daha da karmaşık hale getirmekte-
dir. Dünya egemeni güçler acaba bölgede 
yeni ama küçük ve kendisine bağımlı, ko-
lay yönetilir devletler mi oluşturmak is-
temektedir? Mısır’da demokrasi adına bu 
tür bir “isyan”la iktidara gelen ordunun 
uygulamaları resmi şeriat devletlerinin 
uygulamalarını aratmamaktadır. Libya’da 
kilitlenmiş isyan dalgasında, Bingazi’ye 
sıkışmış isyancıların Amerikan bayrakla-
rıyla gösteriler yapması düşündürücüdür. 
Suriye’de ise muhalifl ere, ABD’ce aktarıl-
dığı yine muhalif örgütlerce resmi olarak 
açıklanan milyonlarca Dolar söz konusu-
dur. Anlaşıldığı kadarıyla “İsyan”lar(!), bir 
dizi ABD ve AB yandaşı ve işbirlikçi ör-
gütleri üzerinden yürütülmektedir. 

“Demokratikleşme”, “İnsan hakları”, 
“Özgürlükler” gibi kavramlar toplumun 
ve emekçi halkın yararına sahip çıkılan ve 
savunulan kavramlardı.  Ne yazık ki son 
dönemlerde dünya egemenleri bu onur-
lu kavramları çalarak sahte yüzleri ile hal-
kı kandırmakta, kendi yarattıkları dikta-
törleri yine bu kavramlarla tahttan indir-
mekte, gerçekte ise “çakma” demokrasici-
lik oynamaktadırlar.

Türkiye, 1923 ile 1950 yılları arasında yü-
rüttüğü dış politika ile, Ortadoğu ve Arap 
ülkeleriyle hep barışı tercih etmiş, bu ül-
kelerin iç işlerine karışmamayı temel bir 
prensip edinmişti. 1950’lerin başında bu 
ilke yıkılmış, Batı adına “Ortadoğu Ko-
mutanlığı” kabul edilmiş, Arap ülkeleri-
nin tepkisini çeken Bağdat Paktı ve daha 
sonra CENTO’nun sorumlu üyesi olun-
muş, böylece ülkemizin dış politikada iz-
lediği bağımsızlık ilkesi terk edilmiştir.  

Yıllar sonra 1950’lerde izlenen benzer po-
litikaların Türkiye’nin dış politika anlayı-

Merhaba
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şı olarak yeniden gündeme getirilmesi ve 
bu politikanın Batılı yayın organlarında 
övgüyle karşılanması, bölge üzerinde bu 
güçlerin yeni planlarının olduğunu akla 
getirmektedir. Türkiye’nin Batı adına bu 
role soyunması yalnızca kaygı verici de-
ğil, bu ülkelerdeki yangının ülkemize sıç-
raması olasılığı nedeniyle tehlikeli de gö-
rülmektedir. 

Değerli arkadaşlar,

Geçen on yıl içinde ülkemizin demokra-
tikleşme sürecine bakınca dalgalı bir se-
yir izlediğini görmekteyiz. Bugün geli-
nen noktada ise bir arpa boyu yol alınma-
dığı ortaya çıkmıştır. “Kürt Sorunu” gibi 
önemli bir sorun, “Alaturka” bir yöntem-
le çözülmeye çalışıldı. “12 Eylül”ün ürü-
nü DGM’ler bir kanunla kaldırıldı ama 
DGM yasaları, CMK 250, 251, 252. 
maddelerine yerleştirilerek DGM‘leri 
başka bir isimle devam ettiren Özel Yet-
kili Ağır Ceza Mahkemeleri kuruldu. İş-
kence yaparak bilgi almanın yerini “tele-
fon ve ortam” dinlemeleri aldı. Anayasa 
Mahkemesi ve HSYK düzenlemeleri ile 
yargının bağımsızlığı tartışmalı hale gel-
di. Gözaltı ve cezaevlerindeki tutuklu sa-
yısı iki kat arttı. Yayınlamadıkları kitaplar 
nedeniyle bile tutuklanan toplam gazete-
ci ve yazar sayısı 60‘ı geçti. “Medya” kuru-
luşları ekonomik ve siyasi baskılarla tek-
tipleştirilmeye çalışıldı.

Geçen on yılda YÖK’ün baskısındaki 
üniversiteler “polis” ve “özel güvenlik bi-
rimleri” ile zapt-ü rapt altına alındı. Aka-
demik ve bilimsel özgürlük ise “kadrolaş-
ma” kıskacı altında “sermaye”nin çıkarla-
rıyla bütünleştirildi. Her türden muhale-
fet bastırıldı, eleştiri ve demokratik pro-
testolara bile “tahammülsüz” hale gelindi. 
İşsizlik ve adaletsizliği protesto eden ve 
haklarını arayan emekçilere, parasız eği-
tim ve “adil” sınav sistemi isteyen öğren-
cilere, HES’lere itiraz eden, doğa için yü-
rüyenlere karşı “orantısız” güç kullanıldı. 

Değerli meslektaşlarımız,

TMMOB ve bileşeni Odalar kuruluş yılı 
olan 1954 yılından buyana Anayasanın 

135. maddesi ve 6235 sayılı kuruluş ya-
saları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren 
demokratik meslek kuruluşlarıdır. Bugü-
ne değin hiçbir siyasi iktidarın uzantısı ol-
mamıştır. Anayasa ve kuruluş yasalarının 
kendilerine verdiği özerklik yetkisi içe-
risinde mesleğin gelişmesi, meslektaşla-
rın haklarının korunması ve geliştirilme-
si, halk ile olan ilişkilerde dürüstlüğün ve 
güvenin hâkim kılınması, mühendisliğin, 
bilimin ve teknolojik gelişmenin ülkenin 
kalkınması ve gelişmesi yönünde kullanıl-
ması, emekten ve halktan yana ülke var-
lıklarının kamu ve toplum yararına kulla-
nılması, gelişmesi ve korunması için ge-
rekli bilimsel girişimlerde bulunması yö-
nünde yarım asırdan fazla bir zaman di-
liminde, çalışmalarını onurla sürdürmek-
tedir. 

380 bin üyesi olan TMMOB ve bileşe-
ni Odaların bu onurlu duruşu ve müca-
dele anlayışı, gelinen süreçte yok edilmek 
istenmektedir. Bilimi teknolojiye, tekno-
lojiyi uygulamaya dönüştüren, düşünen, 
sorgulayan ve üreten mühendislere, mi-
marlara artık gerek yoktur denilmektedir. 
Emekten, halktan, toplum ve kamu yara-
rından, barıştan, demokrasiden ve özgür-
lüklerden yana taraf olan, ülke değerleri-
ne, varlıklarına sahip çıkan aydın ve çağ-
daş mühendis ve mimarlar engel olarak 
görülmektedir. Özerklik ve diğer kamu-
sal yetkileri kısıtlanmalı ve denetim altına 
alınmaları için gereken yapılmalıdır, de-
nilerek süreç başlatılmıştır.

12 Haziran Genel Seçimlerine kısa bir 
süre kala TBMM 6 Nisan 2011 tarih-
li oturum ile “Kamu Hizmetlerinin Dü-
zenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürü-
tülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yet-
kileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Ko-
nularda Yetki Kanunu”nu kabul ederek 
Hükümete 6 ay süreliğine Kanun Hük-
münde Kararname (KHK) çıkarma yet-
kisi vermiştir. 

Aslında demokratik bir sistemde mec-
lis aktif durumda iken, yürütme erkinin, 
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma 
gibi bir yetkiyi alması, çağdaş demokra-

si adına doğru bir yaklaşım değildir. Ola-
ğan durumlarda bu yaklaşımı açıklamak 
mümkün görülmemektedir.

Yetki yasası özü itibariyle; mevcut bakan-
lıkların birleştirilmesi ve yeni bakanlıklar 
kurulması, bakanlıklara bağlı, ilgili ve iliş-
kili kuruluşların ilgileri, hiyerarşik ilişkile-
ri, görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının dü-
zenlenmesi, kamu kurum/kuruluşlarında 
istihdam edilen personelin çalışmaların-
da etkinliği artırmak üzere atanma, nakil, 
görevlendirme, görevden alınma, emekli-
ye sevk edilme gibi konuların usul ve esas-
larının belirlenmesini içermektedir.

Böylesine geniş bir yetkiyle donatılan si-
yasal iktidar 12 Haziran genel seçim ön-
cesi 11 adet kanun Hükmünde Karar-
name çıkarmıştır. Bunlardan biri de 
TMMOB ve meslek Odalarımızı yakın-
dan ilgilendiren, 08.06.2011 tarihli resmi 
gazetede yayınlanan Çevre, Orman ve Şe-
hircilik Bakanlığı‘nın Teşkilat ve Görevle-
ri Hakkında 636 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararnamedir. 

“Çevre, Orman ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararname” ile 
meslek odalarının yetkileri tırpanlanmak 
isteniyor. İlgili Bakanlığın görevleri ara-
sına, “...Bakanlığın görev alanı ile ilgili 
mesleki hizmetlerin ve bu meslek mensup-
larının kayıtlı oldukları meslek odalarının 
mevzuatını, norm ve standartlarını hazır-
lamak, geliştirmek, uygulanmasını sağla-
mak, ilgililerin kayıtlarını tutmak.” şek-
linde bir ekleme yapılmıştır.

Ayrıca Bakanlık bünyesinde ku-
rulan “Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü”nün görevlerinden biri-
si de “Bakanlığın görev alanına giren ko-
nularla ilgili olarak mimarlık ve mühen-
dislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzu-
at düzenlemelerini yapmak ve denetlemek” 
olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemelerle, 
TMMOB ve meslek Odaları, Bakanlığın 
birer alt birimi olarak kurgulanmıştır. 

TMMOB ve bağlı Odaların hak, yet-
ki ve görevleri, Anayasa ve TMMOB 
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Yasası’na rağmen, özünde düzenleyici bir 
işlem olan bir “kararname” ile Bakanlık 
bünyesindeki Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’ne devredilmek istenmek-
tedir. Bu devir işlemi, açıkça Anayasa’ya 
ve Yetki Yasası’na aykırı olup, demok-
ratik işleyişin hiçbir usul ve yöntemi ile 
de bağdaşmamaktadır. Anayasa’nın 135. 
maddesi yürürlükte iken, 6235 sayılı 
TMMOB Yasası mevcut iken, TMMOB 
ve bağlı Odaların asli görevlerinin Çev-
re, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’na dev-
redilmek istenmesi demek, TMMOB ve 
Odaların özerk yapısının kaldırılması an-
lamına gelmektedir. Siyasal iktidarın bu 
anlayışı karşısında önümüzdeki sürecin 
TMMOB ve mühendislik mesleği açı-
sından zorlu bir dönem olacağı kesindir. 
TMMOB ve bileşeni Odalar onurumuz-
dur. Mühendis ve mimarları onurlu bir 
mücadele süreci beklemektedir.

Değerli arkadaşlar,

Bilindiği üzere Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları ile ilgili tartış-
malı bir dönemden geçilmektedir. Yargıda 
devam eden davalar var. Lisans sınavının 
iptaline yönelik yargı kararı var ve tem-
yiz süreci devam etmektedir. Bu konuda 
benzer davalar sürmektedir. Diğer taraftan 
LİHKAB’nın önemli sıkıntı ve sorunları 
var. Ciddi bir belirsizlik yaşanmaktadır. 
Bu belirsizlik ortamında sorunların çö-
zümü ve sıkıntıların aşılmasına yönelik 2 
Nisan 2011 tarihinde Oda Danışma Ku-
rulu toplanarak bu yönde bir mevzuat ça-
lışması hazırlanmıştır. Olağanüstü Genel 
Kurul tarihi, yaşanılan belirsizlikler nede-
niyle yönetim kurulunca Sonbahar’a erte-
lenmiş, ancak hazırlanan bu mevzuat Oda 
Yönetim Kurulunca “Yönerge” olarak 28 
Haziran 2011 tarihinde yayınlanmıştır.  

Değerli meslektaşlarımız,

Odamız, yaşanılan ya da yaşanılmak-
ta olan onca sıkıntı ve sorunlara rağmen 
mesleki etkinliklerini üyelerimizin geniş 
katılımıyla gerçekleştirmektedir. Yapılan 
tüm etkinliklerin odağında “insan olgu-
su” kavramı her zaman önde tutulmakta-
dır. Bahar döneminde “13. Türkiye Hari-

ta Bilimsel ve Teknik Kurultayı”,  “Genç 
Haritacılar Günleri 2011” ve “15 Mayıs 
TMMOB Mitingi” gibi üç büyük etkin-
lik hayata geçirilmiştir. Bu etkinliklerin 
yanında Şubelerimizce düzenlenen pa-
nel, konferans ve diğer etkinliklere katıla-
rak destek ve katkı verilmeye çalışılmıştır.

Odamız tarafından 1987 yılından bu 
yana düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı’nın 13’üncüsü 18-22 
Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara’da, 
yüksek bir katılımla gerçekleşmiştir. De-
legeler, konuklar ve öğrencilerle birlikte 
2000 dolayında katılımcı kurultayımızı 
izlemiştir.

24 yıllık tarihi boyunca Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayları mesleki camiamız-
da bir paylaşım yeri olmuştur. Bu payla-
şım, temelde, sektörün farklı alanlarında 
ulusal ve uluslararası düzeyde görev yap-
makta olan meslektaşlarımızın deneyim 
ve birikimlerinin paylaşımının yanında 
ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmele-
ri anlama ve değerlendirme açısından da 
yararlı olmuştur.

15 Mayıs TMMOB mitingi, “Hakları-
mız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz için 
söyleyecek sözümüz var” çağrısı altında 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının ka-
tılımıyla, Ankara Sıhhiye Meydanı’nda 
gerçekleşti. On binlerce kişinin katıldı-
ğı ve büyük bir coşkuyla geçen miting-
de neo-liberal politikalar protesto edildi; 
kentleri yağmalayanlara, ormanları, kıyı-
ları talan edenlere, emek düşmanı politi-
kalar uygulayanlara ve emperyalizmin iş-
galci politikalarına alet olmayacağımızın 
altı çizildi. TMMOB örgütünün önemi 
vurgulandı. Odamız, Şube, Temsilcilik ve 
üyelerimizle birlikte miting alanında yeri-
ni aldı. Haklarımız, geleceğimiz, halkımız 
ve ülkemiz için yarına dair sözlerimiz bir-
likte dile getirildi. 

İki yılda bir düzenlenen Genç Haritacılar 
Günleri’nin bu dönem altıncısı düzenlen-
di. Kocaeli Bölge Temsilciğimizin yürü-
tücülüğünde ve Kocaeli Üniversitesi’nin 
katkılarıyla 13-15 Mayıs 2011 tarihle-

ri arasında Kocaeli Üniversitesi Umutte-
pe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinli-
ğe yaklaşık 750 öğrenci katıldı. Etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde ve programın oluş-
turulmasında “HKMO Öğrenci Birliği” 
kurumsal olarak aktif yer aldı. 

Değerli dostlar,

İzmir Şubemizin ev sahipliğinde her 
yıl gerçekleştirilen HKMO Yaz Eğitim 
Kampı’nın 10’uncusu, bu yıl 17-25 Ağus-
tos 2011 tarihleri arasında İzmir Dikili’de 
yapılacak. Yaz Eğitim Kampımızın bu yıl-
ki teması “Özgürlükler” olarak seçildi. Et-
kinliğimizle ilgili çalışmalar yoğun olarak 
devam etmektedir. Etkinliğe kayıtlar 10 
Temmuz 2011 tarihine kadar sürecektir. 

İki yılda bir düzenlenen ve sekretaryası 
Odamızca sürdürülen 3. TMMOB Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri Kongresi-2011 bu 
dönem 31 Ekim - 04 Kasım 2011 tarih-
leri arasında Antalya’da yapılacak. Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ger-
çekleştirilecek olan etkinliğin ana tema-
sı “Ortak aklın adresi!..” olarak belirlen-
di. Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşla-
rı, üniversiteler ve uygulama alanlarından 
geniş bir katılım beklenmektedir. 

Değerli meslektaşlarımız,

Kamusal ve demokratik bir meslek örgü-
tü olarak haklarımız, geleceğimiz, halkı-
mız ve ülkemiz için önemli bir kurum ol-
manın sorumluluğunun bilincindeyiz. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 
adil ve çağdaş bir Türkiye yaratmak için, 
dünyada ve ülkemizde yaşananlara seyirci 
kalmayan, olup bitenlerin bilincinde, sor-
gulayan ve konuşan bir toplumdan yana-
dır. Odamız bu yolda, karanlığa karşı ay-
dınlığı, savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı 
adaleti, sömürüye karşı emeği savunma-
ya, daha özgür bir Türkiye için onurlu ve 
dik yürüyüşünü sürdürmeye devam ede-
cektir.

Sevgi ve dostlukla...

Saygılarımızla...
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1987’den bugüne Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odamızca 
düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı’nın 13’üncüsü, 18-22 
Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara’da 
yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla yapıldı.

Kurultayın açılış konuşmalarında; 
Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Fatmagül Batuk, 1987 yılından 
bu yana iki yılda bir düzenlenen bu 
kurultayların mesleğimiz ve Odamız 
çalışmaları açısından büyük önem 
taşıdığını ifade etti ve kurultay 
çalışmaları hakkında özet bilgiler verdi. 
Sayın Batuk konuşmasında kurultayların 
önemine vurgu yaparak, başarılı bir 
kurultay geçirilmesi dileklerini sundu.

Kurultay Başkanı ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muhammed Şahin ise Bilimsel 

Kurultayların paylaşım mekânları 
olduğunu, bu kurultaylarda uluslararası 
düzeyde bilgilerin paylaşıldığını belirtti 
ve biz mühendislerin bu süreçte etkin 
bireyler olarak yer almamız gerektiğini 
vurguladı. Ayrıca; İTÜ’nin bilimsel 
ve sosyal çalışmalarından, üniversite 
sisteminden, geleceğe yönelik üniversite 
eğitimine ilişkin projelerinden bahsetti 
ve önümüzdeki yıllarda ortak dilin dijital 
dil olacağına dikkat çekti.

Oda Başkanımız Ali Fahri Özten 
ise konuşmasında: Ekonomik krizin 
Türkiye’ye etkisinden, özelleştirme 
politikalarından, yaşanılan bu 
değişikliklerin meslek grubumuza 
olan olumsuz etkilerinden, Orman ve 
Kadastro Kanunu, Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı, Mesleki Yeterlilik 
gibi kanun ve ikincil mevzuat 
değişikliklerinden, üniversitelerin ve 
eğitimin iyileştirilmesinden, anayasa 
değişikliklerinden ve hukukun 
bağımsızlığından bahsetti.

Harita ve kadastro mühendisliğinin 
teknik ve sosyal bilimleri içeren, 
teknolojik gelişmeler ile sürekli 
gelişen, insan ile yaşamı buluşturan ve 
yaşamın her anında var olan bir meslek 
olduğunu; mühendislerin, düşünen, 
sorgulayan üreten beyinler olarak, yaşam 

alanlarımız ve su rejiminin temelini 
oluşturan orman alanlarımızın ve mera 
alanlarımızın korunması ve geliştirilmesi, 
kentleşme ve kent olgusunun çağdaş 
düzeyde yaratılması, mülkiyet, tapu ve 
kadastro bilgilerinin güncel, güvenilebilir 
ve kullanılabilir nitelikte tutulması, 
toplulaştırma projeleri ile kırsal alan 
düzenlemesi ve tarım alanlarında 
verimliliğin artırılması, Coğrafi ve 
Kent Bilgi Sistemlerinin kurulması 
ve işletilmesi ile refahın yükseltilmesi, 
toplum ve kamu yararı ve ülke 
kalkınması yönünde çalışmalarımızın 
sürdürülmekte olduğunun önemini 
vurguladı ve kamu kuruluşlarında 
halen 4B ve 4C kapsamında istihdam 
edilen mühendislerin, sözleşmelerinin 
yenilenmemesi endişesi taşıdıklarına 
değindi.
Sayın Özten, seçime giden 
Türkiye’de seçmen profili hakkında 
değerlendirmelerde bulunarak, başarılı 

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Düzenlendi
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bir kurultay geçirilmesini diledi.
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, 
Harita ve Kadastro Mühendisliğinin 
diğer meslek disiplinleri ile iç içe 
olduğunu  ve birçok alanda faaliyetlerini 
etkin bir şekilde yürüttüğünü, birçok 
projeye temel oluşturan verileri üreten 
meslek disiplini olduğunu belirtti. 
Krizin faturasının halka yüklenmeye 
çalışıldığını, bu nedenle halkın daha da 
fakirleşmekte olduğunu, buna karşın 
zenginlerin daha da zenginleştiğini 
vurguladı ve eşitlik, özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi ve bir arada 
yaşama taleplerimizi topluca söylemek 

için,  haklarımız için, geleceğimiz için, 
halkımız için, ülkemiz için 15 Mayıs’ta 
Ankara`da TMMOB Mitingi’nde hep 
birlikte olma çağrısında bulundu. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürü Osman İyimaya konuşmasında 
özetle, kentleşme olgusuna vurgu 
yaparak, Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çalışmalar ve bu çalışmaların öneminden 
bahsetti ve kurultayımızın başarılı 
geçmesini diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ise, kurultay günde-
mine dair görüşlerini açıklayarak, örgüt-

lenmenin önündeki engellerden, demok-
rasi tartışmalarından ve medya özgürlü-
ğünden bahsetti. Ayrıca, seçime giden 
Türkiye’de parti olarak neleri hedefledik-
lerini, demokrasi ve özgürlüklerin geliş-
tirilmesinden, konuşan bir Türkiye’nin 
ve üniversitelerin var olması gerektiği-
ni belirtti ve kurultayımızın başarılı geç-
mesini diledi.Konuşmaların ardından, 
Oda Başkanı, Kurultay Yürütme Kurulu 
Başkanı, Kurultay Başkanı ve Cumhuri-
yet Halk Partisi Genel Başkanı’nın katı-
lımı ile “Ölçme Teknolojileri ve Yazılım 
Fuarı”nın kurdelesi kesildi.  Ardından, 
Türkiye’nin Bütünsel Dönüşümü Ekse-
ninde Yargı Sistemi ve Başkanlık Sistemi 
Tartışmaları ve Kamu Kurumu Projele-
ri Konulu Teknik Oturum gerçekleştiril-
di. Kurultay, ilerleyen günlerde teknik, 
bilimsel oturumlar ve öğrenci oturumları 
ile devam etti. Nükleer Enerji, Yurtiçi ve 
Yurtdışında Mühendislik Eğitimi, Hid-
roelektrik Santralleri ve Suyun Ticarileş-
mesi, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konulu 
öğrenci oturumu ve gençlik oturumu ya-
pıldı. Kurultay TUSAGA-Aktif, Fotog-
rametri, CBS ve Mühendislik Ölçmeleri 
Konulu teknik oturumlar ile devam etti.

Kurultay içerisinde, Oda Başkanımız 
A.Fahri Özten ve Kurultay Yürütme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatmagül 
Batuk, Kanal B TV “Habercinin Saati” 
programının canlı yayın konuğuydular. 
Sayın Özten ve Batuk konuşmalarında; 
harita ve kadastro mühendisliği ve 
çalışmaları, 13. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayımız hakkında 
değerlendirmelerde bulunarak, 
kurultayların, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin meslek alanlarımıza ve 
yaşam alanlarımıza olan yansımalarına 
vurgu yaptılar.

Ayrıca kurultaylarda, ülkemizdeki 
hukuk sisteminin ve bölgemizde bizim 
dışımızda gerçekleşen olayların bize 
yansıması ve olası etkilerinin tartışıldığı 
panellerin de yer aldığını belirterek, 
önemli bilgilendirmelerde bulundular.

Kurultay içerisinde; GNSS ve Tektonik, 
Kartografya, Kadastro, CBS UKVA, Fo-
togrametri 2, Taşınmaz Yöntemi, CBS 
2, Jeodezi 1, Yönetim, Uzaktan Algıla-
ma, Jeodezi 2 ve Eğitim, Afet Yönetimi 
ile Uzaktan Algılama Oturumları gerçek-
leştirildi. Kurultay programı çerçevesin-
de; “Kadastro ve Özel Sektör” konu içe-
rikli özel oturumlar ile ABD-AB ve Av-
rasya Kıskancında Türkiye’nin Değerler 
Ekseninin Dönüşümü konulu panel ger-
çekleştirildi.

Kurultayın kapanış oturumunda, 
kurultay hakkında genel bilgiler ve 
hazırlanan kurultay sonuç bildirgesi 
sunuldu. Sonuç bildirgesi üzerine 
görüşler alınarak, değerlendirmeler 
yapıldı ve kurultay sonuç bildirgesinin 
kesinleşmesinden önce kurultay 
delegelerine iletilerek görüşlerinin 
iletilmesi belirtildi.

Bu oturumda ayrıca, önceki dönem 
Kurultay Başkanlarına teşekkür 
plaketleri, en iyi sözlü sunum ve 
poster bildiri sahiplerine plaket ve 
Gülseren Yurttaş anısına düzenlenen 
fotoğraf yarışmasında dereceye giren 
fotoğraf sahiplerine ödül verildi. Oda 
Yönetim Kurulu tarafından kurultayın 
gerçekleşmesinde büyük emek harcayan 
ve özverili çalışmalarda bulunan 
Kurultay Yürütme Kurulu üyelerine 
teşekkür plaketleri verildi.
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Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası tarafından 1987 yılından beri 
düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı’nın 13’üncüsü 
18-22 Nisan 2011 tarihleri arasında 
Ankara’da, yüksek bir katılımla 
gerçekleşmiştir. Delegeler, konuklar 
ve öğrencilerle birlikte 2000 dolayında 
katılımcı kurultayımızı izlemiştir.
24 yıllık tarihi boyunca Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayları sektörümüzde 
bir paylaşım yeri olmuştur. Bu paylaşım, 
temelde, sektörün farklı alanlarında 
ulusal ve uluslararası düzeyde görev 
yapmakta olan meslektaşlarımızın 
deneyim ve birikimlerinin paylaşımıdır. 
Söz konusu deneyim ve birikimler kimi 
zaman mevcut yöntemler ile geliştirilen 
yeni uygulamaları, kimi zaman yeni 
yöntem ve kavramları, kimi zaman bilim 
ve teknolojideki gelişmeleri, kimi zaman 
da farklı disiplinlerle yapılan ortak 
çalışmaları içermiştir. Bununla birlikte 
her ne olursa olsun kurultayların temel 
hedefi sektör mensuplarımız arasındaki 
iletişimi güçlendirmek olmuştur.
Kurultayların bir diğer amacı da 
teknik konuların yanı sıra ulusal ya da 
evrensel düzeydeki ekonomik, sosyal, 
siyasal, politik, kültürel vb. gelişmeleri 
meslektaşlarımızın tartışmasına 
açarak sosyal ve toplumsal bilincin 
oluşmasına ve bu bilincin yayılmasına 
katkıda bulunmaktır. Kurultayımızda 

düzenlenen iki panel ülkemizde ve 
dünyada yaşanan bu gelişmeleri anlama 
ve değerlendirmeye dönüktür.

Kurultay kapsamında eğitim programları 
da yer almıştır. Üyelerimizin talepleri 
doğrultusunda belirlenen “Uzaktan 
Algılamanın Temelleri” ve “Uydu 
Görüntüleri Kullanılarak Mekansal 
Veri Üretimi” başlıklı eğitim çalışması 
HKMO MİSEM Salonunda iki gün 
sürmüştür.

Yeniden İnsan İçin

“Mühendislik her zaman yeninin 
simgesi oldu, gelişimin ve geleceğin 
simgesi oldu. Son zamanlarda ise ‘yeni’ 
esas amacından, insandan koparıldı. 
Ulusötesi tekellerin dayatmaları, 
reform adı altında sundukları yapısal 
değişiklikler ‘yeni’ olarak önümüze 
sürüldü. Ancak uygulamaya konulan bu 
programlarda temel olgunun “insan” 
olmadığı geç de olsa görüldü.
‘Yeni’ ile insanın bağına tekrar vurgu 
yapılmasının gerekliliğine olan inançla 
yola çıkılarak ‘Yeniden insan için bilim, 
teknoloji ve mühendislik’, ‘Yeniden 
insan için Doğa, Tarım ve Kent’, 
Yeniden insan için Medya’, ‘Yeniden 
insan içinÖrgütlenme.’, ‘Yeniden insan 
için Demokrasi’ diyoruz. ‘Yeni’ aramıza 
dönüyor, yarını yeniden, hemen kurmak 
için.”

Emperyalizm, yayılmacı politikaları 
doğrultusunda Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerini yapılandırmaya 
devam etmektedir. Bu coğrafyada 
kendi yarattığı diktatörleri tasfiye 
etmekte, halkı kullanarak süreci sözüm 
ona demokrasi adına yürütmektedir. 
Gerçekte ise; kendi çıkarları için bölgeyi 
açıkça işgal etmektedir.

1980’den bu yana uygulamaya 
konulan ekonomik, sosyal, kültürel, 
politik programların içeriğinde emek, 
demokrasi, özgürlük ve barış yoktur. Bir 
başka deyişle odağında insan yoktur.
Yoksulluk ve işsizlik insanlığın karşısında 
iki büyük sorun olarak varlığını devam 
ettiriyor. İktidar sahipleri ise yoksulluk 
ve işsizliği bitirmeyi değil yönetmeyi 
tercih ediyorlar. Yoksulluk ve işsizlik 
iktidar politikalarının bir aracı olarak 
“insanın” karşısına dikiliyor. “Yeniden 
insan için” yoksulluğun yönetilmesine 
karşı insanı merkezine alan bir yaklaşımı 
temsil etmekte ve insanlığın geleceğine 
dair umutlarını yeşertmektedir.

Demokrasinin güçler ayrılığı prensibi 
olarak bilinen yasama, yürütme ve 
yargı organlarının ayrılıkları ilkesi 
geride bıraktığımız dönemde ortadan 
kaldırılmaya çalışılmıştır. Yürütme 
erki, antidemokratik baraj sisteminin 
yardımıyla yasamayı etkisi altına almış, 
bununla yetinmeyerek yargı sistemi 
başta olmak üzere ülkedeki kurumları 
dönüştürmeye girişmiştir. Ülkede 
yasama, yürütme ve yargı erklerinin 
tümü iktidar adına tek bir elden 
yürütülmek istenilmektedir. Bu irade 
kendisini açıkça ifade etmektedir. Bunun 
sonucu olarak bir korku imparatorluğu 
yaratılmıştır.

Bugün, korku imparatorluğunu 
yaratanlar dahi yarattıkları sistemi 
kontrol edememekten korkmaktadırlar.
Demokrasi ve özgürlük kelimelerinin 
içinin boşaltıldığı bir döneme tanıklık 

13. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı Sonuç Bildirgesi
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etmekteyiz. Özel Yetkili Mahkemeler, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
devamı olarak varlığını sürdürmekte, 
gözaltı sürelerinin keyfi kullanımı ile 
yargılamadan cezalandırma yöntemi 
uygulanmaktadır. 12 Eylül 2010 
tarihinde ileri demokrasi hamasetleriyle 
yapılan anayasa değişiklikleri, 
demokratikleşme ve özgürleşmeye katkı 
sağlamamıştır. Yapısı değiştirilen yargı 
kurumları, siyasal iktidara daha bağımlı 
hale getirilmiş, yargı bağımsızlaşmak bir 
yana siyasallaştırılmıştır.

Siyasal iktidarın yürütme, yasama ve 
yargıyı kontrol ettiği, daha da öteye, 
bunun tek kişiye dayalı monarşik bir 
çağrışım yaptığı günümüz Türkiye’sinde 
başkanlık sisteminin tartışmaya açılması 
tesadüfi değildir. Başkanlık sistemi ABD 
dışında ihraç edildiği hiçbir ülkede 
başarılı olmamıştır. Başkanlık sistemiyle 
siyasal iktidarın tek elde toplanması 
demokratik geleneklerin güçlü olmadığı 
ülkelerde tek adamlık ve diktatörlük 
sonuçları doğurmuştur.
“Yeniden insan için” böyle bir ortamda 
eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye olan 
inanca vurgu yapmaktadır.
Ülkemizde ve dünyada sosyal, 
siyasal, ekonomik ve kültürel alanlara 
yönelik gelişmeler hızla yaşanmakta 
iken bu süreci görmek ve insan için 
yönlendirmek, temel hedefimiz 
olmalıdır. 

O nedenle, “Yeniden İnsan İçin” 
diyerek, aydınlık ve mutlu geleceğimizi 
selamlıyoruz.

Teknik Oturumlar;

Yaklaşık 2000 kişinin izlediği 
kurultayda, “Deprem Sonrası Hasar 
Tahmini”, “Coğrafi Bilgi Sistemi 
Uygulamaları”, “Arsa ve Arazi 
Düzenlemeleri”, “Tarihi ve Kültürel 
Mirasın Korunması”, “Jeodinamik 
Çalışmalar”, “Çevre Kirliliği”, “Afet ve 
Acil Durum Yönetimi”, “Kıyı Yönetimi 
ve Deniz Kadastrosu”, “Taşınmaz 
Değerleme”, “Üç Boyutlu Kadastro”, 
“İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı”, “Yüksek 
Öğretim Sorunları”’na kadar geniş bir 
yelpazede bildiriler sunulmuştur.
Jeodezik çalışmaların önemli bir 
ayağını da tektonik hareketlere 
bağlı yer değiştirmelerin izlenmesi 
oluşturmaktadır. Yer bilimcilerin 
tektonik hareketleri yorumlamak 
için ihtiyaç duyduğu ölçme 
çalışmaları, hareketi anlamlı şekilde 
yorumlayabilmek için gereken 
duyarlılığa sahip olmalıdır. Yersel 
amaçlarla kurulmuş mikro-jeodezik 
ağlarda GPS ölçmelerindeki zamansal 
ve teknik yetersizlikler nedeniyle 
deformasyon analizi sonuçları yanıltıcı 
olabilmektedir. Jeodezik ağlarda hız 
vektörlerinin elde edilmesi uzun zamana 

yayılan gözlemler ve prezisyonlu 
çalışmaları gerektirmektedir.

Türkiye Ulusal Düşey Kontrol 
Ağında referans olarak kullanılan 
jeoit için yaklaşık 9 cm olarak verilen 
konum doğruluğu arttırılmalıdır. 
Bu amaçla, kıyı ve denizlerde uydu 
altimetresi, karada yersel ölçmelerin 
yanı sıra havadan gravite ölçmeleri 
gerçekleştirilmeli, nivelman ağının 
yenilenmesi çalışmaları yürütülmelidir.
Geçtiğimiz yıllar içerisinde Coğrafi 
Bilgi Sistemleri kullanımı tüm 
sektörler düzeyinde yaygınlaşmış, 
meslek alanımızın ağırlıklı olduğu çok 
disiplinli bir sektör haline dönüşmüştür. 
Yaygınlaşmanın sonucu olarak ihtiyaç 
ve beklentiler yeniden şekillenmektedir. 
Günümüzde CBS kullanıcıları için 
veri yerine servis hizmetlerinin 
sağlanması ihtiyacı daha ön plandadır. 
Servis yönelimli mimariler ile CBS 
kullanıcılarına sunulan hizmetin 
standartları yükselecektir. Türkiye 
Ulusal CBS altyapısının kurulmasındaki 
belirsizlikler ise sürmektedir. Yapılmış 
ihalelerle ilgili süreçler sektörce takip 
edilerek TUCBS kurulumunun bir 
an önce hayata geçirilmesine katkı 
sağlanmalıdır.
Kamu kurumlarında servis hizmetlerine 
yönelik projeler geliştirilmekte, bazı 
kurumlar veri paylaşımlarını internet 
ortamında yapabilmektedirler.
Kıt kaynakların etkin kullanımı 
için kurumlar arası çalışmaların 
ilke edinilmesinin de ötesinde yasal 
zorunluluk olarak hayata geçirilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır.

Meslektaşlarımızın, altyapı 
şebekelerinde optimizasyon bazlı 
konumsal algoritmalar yardımıyla 
karar destek sistemleri geliştirilmesi 
üzerine çalışmaları ilgi çekmiştir.
Meslek disiplinimizin farklı kurum 
ve enstitülerde kullanılmasına ilişkin 
örnekler gün geçtikçe artmaktadır. Çevre 
kirliliği üzerine çalışmalarını sürdüren 
enstitülerde harita mühendislerinin 
görev almaya başlamasının ardından, 
CBS ve uzaktan algılama tekniklerini 
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kullanan çeşitli projeler hayata 
geçmiş, çevre kirliliği araştırmalarına 
meslektaşlarımızca önemli katkılar 
sağlanmıştır.

Kültür ve tabiat varlıklarının kayıt altına 
alınması ve korunmasında daha önceki 
dönemlerde Harita Mühendisliğinden 
yararlanılmamış olması önemli kayıplara 
neden olmuştur. İlgili kurumlarda 
meslektaşlarımızın göreve başlamalarıyla 
bu durum fark edilmiş ve önemli 
çalışmalar başlatılmıştır. Kültür ve tabiat 

varlıklarının korunması önemli olduğu 
kadar meslektaşlarımız için yeni bir 
çalışma alanını ifade etmektedir. Genç 
mühendisler de yaptıkları sunumlar 
ile konunun ardında olduklarını 
göstermişlerdir.

Coğrafi bilginin iletimi ve iletişimi 
konusunda etkin rol alan mesleğimizin 
uçuş haritaları, hologram haritalar gibi 
yeni harita sunuş ortamları üzerinde de 

çalışmalar yürütmesi gerekliliğine işaret 
edilmiştir.

Uzaktan Algılama tekniklerinin, Lidar 
ve Yersel Lazer Tarama teknolojilerinin, 
disiplinler arası projelerin çok önemli 
bir parçası olduğu, dolayısıyla 
meslektaşlarımızın ortak çalışmalarda 
liderlik görevlerini üstlenmeyi 
hedeflemelerinin altı çizilmiştir.
Arazi toplulaştırma çalışmaları 
son dönemde meslek alanımızın 
gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. 
Ülkemiz kırsal alanlarındaki parsel 
boyutlarının işletmeye uygun 
olmaması dolayısıyla ortaya çıkan 
düşük verimlilik toplulaştırmaya olan 
ihtiyacı arttırmaktadır. Toplulaştırma 
işlemlerinin arazi düzenlemeleri 
içerisinde kullanımı hızla artış 
göstermekte, pek çok mühendislik 
projesi öncesi toplulaştırma çalışmaları 
yürütülmektedir. Toplulaştırma işlemleri 
sonrasında sulamada % 60’lara varan su 
tasarrufunun sağlandığı, önümüzdeki 
dönemde çok ciddi miktarda kırsal alan 
için arazi toplulaştırmasının yapılmasının 
planlandığı ifade edilmiştir. İhalelerde, 
konsorsiyum veya mühendislik 
hizmeti olarak ayrı ihale edilmesinin, 
arazi toplulaştırma projelerini daha 
nitelikli kılacağı ve kamu yararına 
gerçekleşmesini sağlayacağı dile 
getirilmiştir.

Önümüzdeki on yıl içerisinde 
ciddi miktarda kadastro yenilemesi 
yapılmasına gereksinim olduğu, 
yenileme çalışmalarında özel sektöre de 
önemli görevler düşeceği hatırlatılmıştır. 
Özel sektörün yapılanmasında ve 
sağlıklı gelişmesinde önemli rolü 
olan eşitlik ilkesi, rekabet koşulları ve 
tekelleşmenin önlenmesi hususunda 
kamu kurumlarının duyarlı olması 
vurgulanmıştır.

Türkiye kadastrosu, kamu hizmetlerinin 
projelendirilmesinde temel altlık olacak, 
kamu yönetimini kolaylaştıracak bir bilgi 
sistemine dönüşme aşamasındadır.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 
yürütülen “Taşınmaz Değerlerinin 
Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması 
Çalıştayı” çok önemli bir adım olarak 
değerlendirilmiştir.

Taşınmaz değerleme faaliyetlerinin 
özellikle Almanya ve İspanya 
uygulamalarına benzer olarak kadastro 
idarelerine verilmesi ve yasal, kurumsal 
ve teknik altyapının oluşturulması 
önerilmiştir.

Taşınmaz değerleme verilerinin ulusal 
bir veri tabanında tutulması gerektiği 
belirtilmiş, değerlemede kullanılan 
matematiksel yöntemlere ilişkin model 
önerileri sunulmuştur.
Kıyı ve deniz alanlarında artan insan 
kaynaklı kullanımın bu alanlarda 
mülkiyetin ve sınırların tanımlamasını 
gerekli kıldığı, bu nedenle deniz 
kadastrosu kavramının geliştirilmesi 
vurgulanmış, bu alandaki çalışmalar 
dünyadaki örnekleri ile birlikte 
tartışılmıştır.
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Özel mühendislik ölçmelerinde 
hassas nokta konumlama tekniğinin 
kullanılabilirliği üzerine çalışmalar 
aktarılmış, hidrografik ölçmeler alanına 
ilişkin örnekler verilmiştir.

Sayısal Arazi ve Yükseklik 
Modellerinin kalite değerlendirme 
sürecinin yönetmeliğimizde yer alması 
gerektiği vurgulanmıştır.

Üniversitelerimizde yüksek kontenjanlar, 
ağır ders yükleri, akademik kadro 
eksikliği ve ikinci öğretimin getirdiği 
yıpratıcı koşullar akademik çalışmaları ve 
ar-ge süreçlerini engellemektedir.
Kamu kurumları ve üniversiteler, 
teknoloji ve yazılım geliştirme 
çalışmalarında ortak projeler 
geliştirmelidir.

Sonuç olarak;
Kurultayımız beş günlük bir zaman 
diliminde başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Kurultayda sunulan bildiri sayısı ve 
çalışmaların bilimsel ve teknik niteliğinin 
yüksek oluşu, delege katılımının 
yüksekliği, yaşanan tartışmaların 
canlılığı, “Ölçme Teknolojileri ve 
Yazılım Fuarına” ve “Gülseren Yurttaş 
Anısına İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği 
Fotoğraf Yarışma” olan ilgi bu başarının 
göstergelerindendir.

Ülkemizde 104’ü kamu 53’ü vakıf 
toplam 157 üniversite bulunmaktadır. 
Her yıl 36 bin civarında mühendis bu 
üniversitelerden mezun olmaktadır ve 
% 26’sı işsizdir. Dolaysıyla, hızla artan 
üniversitelerin sayısı beraberinde yeni 

sorunlar da getirmektedir. Anayasamıza 
göre devlet, “.. ülkeye ve insanlığa 
hizmet etmek üzere..”, “çağdaş eğitim-
öğretim esaslarına dayanan”, “milletin 
ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan 
gücü yetiştirmek amacıyla”, “..bilimsel 
özerkliğe sahip” üniversiteler kurmakla 
sorumludur. Bu sorumluluğun doğru 
olarak yerine getirilmesi önemlidir. 
Ne yazık ki gerek meslek örgütlerinin, 
gerekse ilgili kurumların görüşleri 
alınmayarak, eğitim, üretim, çalışma 
yaşamı ilişkisi kurulmamaktadır. 
Üniversitelerin içerisinde bulunduğu 
durumun baş sorumlularından olan, “12 
Eylül kurumu” YÖK kaldırılmalıdır.
27 Mart 2011 tarihinde 1.7 milyon 
gencin girdiği Yüksek Öğretime Geçiş 
Sınavında (YGS) yaşanan ve sonrasında 
yetkililerin yaptığı açıklamalarla büyüyen 
“Şifreleme” skandalı milyonlarca 
öğrencimizi, gencimizi, ailelerini ve tüm 
toplumu rahatsız etmiştir. Bu olayın 
gerçek yüzü hızla aydınlatılmalı, varsa, 
sorumluları ortaya çıkarılmalı, gençlerin 
ve ailelerinin mağduriyeti mutlaka 
giderilmelidir.

Kurultayımızda ele alınan ve 
bildirgemizde özetlenen konular 
meslektaşlarımız ve Odamız 
açısından büyük değer taşımakta, 
bundan sonra geliştirilecek sektörel 
politikalar açısından önemli bir 
altlık oluşturmaktadır. Kuşkusuz, 
kurultayımıza ilişkin yapılacak eleştirel 
değerlendirmeler ve görüşler bundan 
sonra gerçekleştirilecek olan benzeri 
etkinliklerin başarısının güvencesi 
olacaktır.

Bilimde, teknolojide, mühendislikte, 
tarımda, sanayide, örgütlenmede, insanı 
hatırlatmanın zamanı geldi. İnsanlığın 
geleceğinin karanlık olmasına izin 
vermek istemiyoruz.
Bu nedenle, hep 
birlikte  Yaşasın  “Yeniden İnsan 
İçin” diyoruz.
 
TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita 
ve Bilimsel Teknik Kurultayı
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odamızca düzenlenen 
“Genç Haritacılar Günleri”nin altıncısı 
HKMO Kocaeli Bölge Temsilciği’nin 
yürütücülüğünde ve Kocaeli 
Üniversitesi’nin katkılarıyla 13-15 
Mayıs 2011 tarihleri arasında Kocaeli 

Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirildi.

Genç Haritacılar Günleri 
2011 etkinliğine Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden 33, Aksaray 
Üniversitesi’nden 38, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi’nden 50, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden 18, Gümüşhane 
Üniversitesi’nden 41, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden 45, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nden 42, Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi’nden 42, 
Erciyes Üniversitesi’nden 45, Selçuk 
Üniversitesi’nden 51 ve Kocaeli 
Üniversitesi’nden 120 olmak üzere 
toplam 527 öğrenci katıldı.

Etkinliğe ayrıca Düzenleme Kurulu 
başkanı Arif Delikanlı, Düzenleme 
Kurulu Üyesi Ayhan Kalyoncu, 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Sebahattin Bektaş, Kocaeli TMMOB 

İKK temsilcileri, Oda Yönetim Kurulu 
ve Şube Yönetim Kurullarımızdan 
yöneticiler ile üniversitelerimizden 
öğretim üyeleri de katılım sağladı.

Etkinliğin 1. Günü

Etkinliğin ilk günü erken saatlerde, 
öğrenciler ve katılımcılar kayıtlarını 
yaptırdılar. Ardından Kocaeli 
Üniversitesi Kampüs İçi Sosyal Tesisi 
Kardelen Restaurant’ta yenilen öğle 
yemeğinden sonra, Kocaeli Üniversitesi 
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde etkinliğin açılışı 
yapıldı. “Genç Haritacılar Günleri” 
etkinliğinin açılış konuşmaları sırasıyla; 
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve GHG 2011 Yürütme Kurulu 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Selim 
Çepni,  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hasret Çomak, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Başkanı Ali Fahri 
Özten, Türk Mühendis Mimar Odaları 

2011 “Genç Haritacılar Günleri” Kocaeli’nde Yapıldı

Yrd. Doç. Dr. Murat Selim Çepni 
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Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır 
tarafından yapıldı.

Sayın Çepni açılış konuşmasında, Genç 
Haritacılar Günlerinin anlamı ve içeriği, 
geçmişten bugüne GHG Etkinliklerini 
ve GHG 2011 etkinliği hakkında ön 
bilgilendirme yaptı.

Etkinlik çalışmaları, düzenleme ve 
yürütme kurulunun çalışmaları, etkinlik 
programı, katkı ve destek veren kurum 
ve kuruluşlar ve öğrenci komisyonlarının 
çalışmları hakkında bilgiler sundu. 

Etkinliğin Kocaeli Bölge Temsilciliği 
yürütücülüğünde yapılmasının önemini 
vurguladı. 

Çomak, GHG 2011 gibi büyük bir 
etkinliğin Kocaeli Üniversitesi’nde 
yapılmasının coşku ve heyecanını 
yaşadıklarını belirterek Üniversite ve 
Bölüm hakkında bilgiler verdi.

Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
Özten konuşmasına tüm katılımcıları 
selamlayarak başladı. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası’nın kuruluşu, 
amaçları, çalışmaları ve HKMO 
ulusal ve uluslar arası etkinlikleri ile 
mühendislerin-mimarların sorunları 
hakkında bilgiler verdi.

Özten konuşmasında, Türkiye’de harita 
ve kadastro mühendisliği eğitimini ele 
alarak eğitimin her kademesinde eşit, 
parasız, ezberden uzak, verileri kabul 
etmek yerine araştırma yeteneğini 
geliştirerek eğitimde sorgulayan, 
düşünen, dayanışma duygusuna sahip, 
bilimsel kriterleri önemseyen bir eğitim 
anlayışının gelişmesi gerektiğinin altını 
çizdi.

Bununla birlikte, üniversitelerin özerk 

ve demokratik olması gerektiğinden söz 
eden Özten, mühendislik eğitiminin 
meslek içi eğitim programları ile 
desteklenmesiyle bilimi teknolojiye, 
teknolojiyi uygulamaya dönüştüren, 
daha donanımlı mühendislerin yetişmesi 
gerektiğini belirtti. 

Özten konuşmasında, ekonomik krizin 
Türkiye’ye etkisinden, özelleştirme 
politikalarından, yaşanılan bu 
değişikliklerin meslek alanımıza olan 
olumsuz etkilerinden bahsetti.
Ayrıca, ülkemizde, birçok meslekte 
olduğu gibi, mühendislik mesleğinde 

A. Fahri Özten Mehmet Soğancı 
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de bazı sorunlarla karşılaşıldığını belirtti 
ve “teknoloji fakülteleri” sorununa 
değindi. Ayrıca yabancıların Türkiye’de 
çalışmaları ile ilgili sürece vurgu yaptı. 
“Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanun”da değişiklik içeren “Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”a yönelik kısa 
bilgilendirmelerde bulundu.

TMMOB Başkanı Soğancı, 
konuşmasında TMMOB ve bağlı 
odalarının yapısını dile getirirken 
mesleki demokratik kitle örgütleri 
ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli 
ve demokratik işbirliği içerisinde 
olduğundan bahsetti.

Soğancı konuşmasında “Seçim dönemine 
girmiş bir Türkiye’de 23 odada 
380000’e ulaşan üye sayımızla, örgütlü 

yapımızla birlikte, bu ülkenin onurlu 
mühendisleri, mimarları, şehir plancıları 
olarak, şüphesiz siz öğrenci üyelerimizle 
eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi 
ve bir arada yaşama taleplerimizi 
topluca söylemek için,  haklarımız için, 
geleceğimiz için, halkımız için, ülkemiz 
için 15 Mayıs’ta Ankara`da TMMOB 
Mitingi’nde hep birlikte olacağız. Bu 
salonda söylediklerimizi orada hep 
birlikte bir kez daha söyleyeceğiz.” 
diyerek TMMOB’nin düzenlediği ve 
tüm Odaların katılım sağlayacağı 15 
Mayıs Mitingine tüm meslektaşların 
katılmasının önemini dile getirdi.
Kocaeli Vali Yardımcısı Sayın Çakır 
konuşmasında, katılımcıları Kocaeli 
ilinde ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti belirtti. 

Kocaeli Üniversitesi’nde ve Kocaeli’nde 
geçmişten bugüne yapılan ortak 
çalışmaları dile getirdi. Üniversite 
eğitimine vurgu yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından ilk 
ders bölümüne geçildi. Arif Delikanlı 
deneyimleri ile Türkiye’de harita 
sektörü, harita hizmet ve faaliyetleri ile 
sektörümüzdeki gelişmeleri de içeren 
“Mesleğimizin Dünü, Bugünü ve Yarını” 
konulu ilk dersi son derece etkileyici bir 
şekilde anlattı. 

İlk dersin ardından HKMO Öğrenci 
Birliği Başkanı tarafından “Geçmişten 
Günümüze HKMO Öğrenci Etkinlikleri 
Tanıtımları” yapıldı.

Daha sonra tek kişilik tiyatrosunu 
yazan ve oynayan Hasan Uysal, gelen 
misafirleri anılarıyla güldürürken 
düşündürüp, düşündürürken 
eğlendirerek hoş zaman geçirmelerini 
sağladı.
İlk günün akşamı, Kocaeli Üniversitesi 
Kampüs İçi Sosyal Tesisi Kardelen 
Restaurant’ta Gala yemeği verildi. Farklı 
üniversitelerin müzik atölyelerinden 
gelen öğrencilerin gece boyunca devam 
eden müzik ziyafeti ile coşkulu bir “Genç 
Haritacılar Yemeği” gerçekleştirildi.

Etkinliğin 2. Günü

Etkinliğin 2. günü forumlar, 
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tartışmalar, kısa filmler, şiir ve tiyatro 
gösterileri gerçekleştirildi. Aksaray 
Üniversitesi’nce “Yenilenebilir Enerji”, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nce 
“Taşınmaz Mal Değerlemesi”, Erciyes 
Üniversitesi’nce “Video Simülasyonu” 
ve Selçuk Üniversitesi’nce “Meke 
Gölünün Fotogrametrik Ölçümleri ve 
Uçurtma Fotoğrafl amaları ile İklimsel 
Değişiklikler Sonucu Değişen Su 
Seviyesinin İzlenmesi” ve “Beyşehir 
Taş Köprünün Fotogrametrik 
Ölçüm Teknikleri ile Mimari 
Rölevesinin Hazırlanması ve 3 Boyutlu 
Modellenmesi”, Kocaeli Üniversitesi’nce 
“Ülkemizde ve Yurtdışında Mühendislik 
Eğitimi”, Karadeniz Üniversitesi’nce 
“HES’ler ve Suyun Ticarileştirilmesi” 
konularında sunumlar yapıldı. Sinema, 
şiir ve tiyatro atölyelerinin çalışmaları 
sergilendi. Ayrıca öğrenci ve eğitim 
sorunlarının tartışıldığı bir de “Forum” 
gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde 
Oda Başkanı Özten talep üzerine Oda 
çalışmaları ve mesleğimizin uygulama 
sürecindeki gelişmelerini içeren bir 
konuşma yaptı. 

Aynı gün yeni kurulan ve etkinliklerini 
hızla sürdüren Genç Harita 
Mühendisleri Komisyonu tarafından, 
komisyonun kuruluş amacını ve 

çalışmalarını anlatan bir tanıtım sunumu 
yapıldı.

Gün boyu süren etkinliklerin ardından 
Genç Haritacılar Partisi’nde öğrenciler 
doyasıya eğlendiler.

Etkinliğin 3. Günü

Etkinliğin 3. günü piknik için Sapanca 

Gölü kenarındaki SEKA piknik 
alanına gidildi. Gün boyunca farklı 
üniversitelerden gelen öğrenciler bir 
arada olmanın, paylaşmanın değerini 
büyüttüler.

Eğitici, öğretici, coşkulu ve verimli 
bir Genç Haritacılar Günleri Etkinliği 

de başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 
HKMO Öğrenci Kolu yönetmeliği 
çerçevesinde HKMO Öğrenci Birliği 
ve Öğrenci Temsilcilikleri’nin katkı 
ve desteği, Yürütme ve Düzenleme 
Kurulunun özverili çalışmaları ile her 
yönüyle etkili bir Genç Haritaclar 
Günleri etkinliği tamamlandı. Etkinliğin 
gerçekleşmesinde büyük emek harcayan 
başta öğrenci arkadaşlar olmak üzere 

HKMO
Mayıs 2011

herkesi kutluyoruz. Geleceğin Haritasını 
özgürce çizeceklerini bir kez daha 
gösterdiler. Teşekkürler ediyoruz.
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Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
mühendis, mimar ve şehir plancıları, 
“Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, 
ülkemiz için söyleyecek sözümüz var” 
çağrısıyla Ankara Sıhhiye Meydanı’nda 
buluştu. 23 Odanın yanında Odamız 
Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, 
Adana, Trabzon, Zonguldak, Antalya 
Şubelerimizin katılımı ile yerini aldı.
15 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden 
itibaren TMMOB’ye bağlı 23 Odanın 
pankartları altında Tren Garı’nda 
toplanmaya başlayan mühendis, mimar 
ve şehir plancıları taşıdıkları dövizlerle 
meslek alanları üzerinden Türkiye’nin 
sorunlarına dikkat çekerek, Sıhhiye 
Meydanı’na yürüdüler.

On binlerce kişinin katıldığı ve 
büyük bir coşkuyla geçen mitingde; 
neo-liberal politikalar protesto 
edilerek, “TMMOB Seçim Bildirgesi” 
oylandı. Seçim bildirgesinde kentleri 
yağmalayanlara, ormanları, kıyıları talan 
edenlere, emek düşmanı politikaların 

uygulayıcılarına, emperyalizmin savaş 
ve işgal politikalarına destek olanlara oy 
verilmeyeceğinin altı çizildi.
“Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, 
demokrasi adına ülke varlıklarına ve 
kentlerimize sahip çıkıyoruz,  “ diyen 
harita ve kadastro mühendisleri, 
“Tekellere değil halka gıda yasası” 
diyen gıda mühendisleri, “Madenlerin 
gerçek sahipleri halktır” diyen maden 
mühendisleri, “Nükleer santrale 
hayır” diyen elektrik mühendisleri, 
“Yaşamı kuran biziz, yaşamımızı yıkan 
AKP” diyen makine mühendisleri, 
“TOKİ yağması durdurulmalıdır” 
diyen mimarlar, “İmamın mühendisi 
olmayacağız” diyen inşaat mühendisleri 
attıkları sloganlar ile renkli görüntüler 
sergilediler.

Bandista’nın müzikleri eşliğinde 
miting alanına giren coşkulu kalabalık, 
sloganlarla “Eşitlik, özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi ve bir arada 
yaşama” taleplerini dile getirdi.  

TMMOB’nin örgütlü bulunduğu tüm 
illerden yoğun katılımın olduğu mitinge, 
DİSK, KESK, TTB, emek-meslek 
örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle 
örgütleri de destek verdi.  

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı miting konuşmasına 
Nazım Hikmet’in bir şiirini okuyarak 
başladı. Soğancı konuşmasında  “AKP 
iktidarının emperyalizme bağımlı 
sömürü düzenini dinle imanla cilalayarak 
piyasanın mutlak hakimiyetini 
kurduğunu belirterek, “AKP kendinden 
önceki tüm iktidarlara rahmet okutuyor. 
Artık kesinlikle görülmüştür ki AKP 
zengin dostu yoksul düşmanıdır. 
Emperyalizmin ve büyük sermaye 
güçlerinin ülkemizde şimdi AKP eliyle 
uyguladığı düzen altta kalanın canı 
çıksın düzenidir” diye konuştu.  

AKP’nin, toplumun kodlarını 
değiştirdiğini ifade eden Soğancı, 

On Binler “TMMOB Mitingi”nde Buluştu
15 Mayıs’ta Haklarımız, Geleceğimiz, Halkımız, Ülkemiz İçin “TMMOB Mitingi” İle Alanlardaydık
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“Referandumla birlikte ‘ileri 
demokrasiye’ geçildiği müjdesinin 
ardından bunun bir “ucube demokrasi” 
olduğu kısa zamanda görüldü. AKP, 
referandumu kazanarak kendi 12 
Eylül’ünü yürürlüğe koydu. Şimdi 
güçlendirilmiş, pekiştirilmiş 12 Eylül 
rejimi altında yaşıyoruz” dedi.  

AKP’nin TMMOB’ye yönelik 
politikalarına da değinen Mehmet 
Soğancı, şöyle devam etti:  

“AKP’nin Başbakanı, Bayındırlık Bakanı 
orada burada TMMOB’yi de düzene 
sokacağını söylüyormuş. 50 yıllık 
tarihimizde biz bunları çok duyduk. 
Ama onlar bu ülkenin mühendisini, 
mimarını, şehir plancısını bilmez, 
anlamaz. Görsünler TMMOB’yi bugün 
bu alanda. İktidarın verdiği güçle giderek 
küstahlaşan AKP-Cemaat Koalisyonuna 
karşı gerçek özgürlükler ve demokrasi 
mücadelesi ise ancak buna karşı bir 
direniş hattının kurulması ile mümkün 
olabilir. Bunun adresi bellidir, sokaktır.”

Miting, Mehmet Soğancı’nın 
konuşmasının ardından Sevinç Eratalay 
konseriyle sona erdi. 

Mitinge, geleceğin genç mühendisleri 
olacak öğrenciler de katılarak 
geleceklerine bugünden sahip çıkmanın 
önemine vurgu yaptılar. Her yaştan 
mühendis, mimar ve plancılarının yer 
aldığı miting, TMMOB’nin son yıllarda 

düzenlediği en görkemli mitinglerinden 
biri oldu. 

“Haklarımız, Geleceğimiz, Halkımız, 
Ülkemiz” için düzenlenen “TMMOB 
MİTİNGİ”ne katkı ve destek olan 
duyarlı davranan tüm Şube Yönetim 
Kurullarına, İl/İlçe Temsilciliklerimize ve 
üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

HKMO
Mayıs 2011
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TMMOB Oda 
Başkanları Ortak 
Toplantısı Yapıldı

TMMOB Yönetim Kurulu ve 
Oda Başkanları`nın katılımı ile 15 
Haziran 2011 tarihinde ortak toplantı 
gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri Odası toplantı 
salonunda gerçekleştirilen toplantıya 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Selçuk Uluata, Sayman Üye 
Mustafa Erdoğan, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hüseyin Yeşil, Ekrem Poyraz, 
Murat Akbaş, Alâeddin Aras, Fatma 
Berna Vatan, H. Gürel Demirel, Ayşegül 
Oruçkaptan, Ergin Özügür, Oda 
Başkanları Murat Taşdemir (ÇMO), 
Cengiz Göltaş (EMO), Abdullah 
Zararsız (FMO), Feramuz Aşkın (Gemi 
Mak. O), Petek Ataman (GIDAMO), 
Ali Fahri Özten (HKMO), H. Serdar 
Harp (İMO), Metin Altan (JFMO), 
Dündar Çağlan (JMO), Mehmet 
Besleme (KMO), Mehmet Torun 
(MADENMO), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Âdem Taşçı (Meteoroloji MO), 
Eyüp Muhcu (Mimarlar O), Necati Uyar 
(ŞPO), Melike Anıl Bingöl (TMO), 
Turhan Tuncer (ZMO), İç Mimarlar 

Odası Genel Sekreteri Abdullah Alkan, 
Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri 
Redife Kolçak ve TMMOB Genel 
Sekreteri N. Hakan Genç katıldı.

Toplantının gündemi, 12 Haziran Genel 
Seçiminin değerlendirilmesi, TMMOB 
ve bileşeni Odaları yakından ilgilendiren 
Bakanlıklar yapısındaki değişim ile yeni 
kurulan bakanlıklar, görev ve teşkilat 
yapıları idi.

Toplantıda 12 Haziran Genel Seçiminin 
değerlendirilmesi Oda’lar tarafından 
yapıldı. Siyasal iktidar tarafından 
uygulamaya konulan programlar, meslek 
alanlarımızdan hareketle oluşturulan 
mesleki politikaların hayata geçirilmesi 
vb. konular üzerine değerlendirilmeler 
yapıldı.

Toplantının ikinci gündem maddesi 
üzerine yapılan görüşmelerde; bir önceki 
dönem TBMM’den alınan Kanun 
Hükmünde Kararname yetkisi ile genel 
seçim öncesi Resmi Gazetede yayımlanan 
Bakanlıkların yeniden yapılandırılması 
çerçevesinde genel değerlendirilme 

yapıldı. Özellikle   “Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı”nın kurulması, 
bakanlığın görev ve yetkileri ile bakanlığa 
bağlı kurulacak olan genel müdürlükler 
üzerine konu başlıkları hakkında görüşler 
sunuldu. Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın görevleri arasında 
TMMOB ve bileşeni Odalar üzerine 
beraberinde çok ciddi tartışmaları 
gündeme getirecek bazı hükümlerin 
yer aldığı belirtildi. Konu üzerine genel 
bir açıklama yapılmasına karar verildi. 
Ayrıca söz konusu düzenlemeye yönelik 
konunun her yönü ile ele alınarak 
uzun soluklu bir sürecin başlayacağı 
hususlarına vurgu yapıldı. Konunun 
tüm Oda birimleri ile paylaşılarak 
geniş tabanlı bir çalışma programının 
oluşturulmasının altı çizildi.

HKMO
Haziran 2011
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Sevgili Arkadaşlar,

“Birlikte karar alma, birlikte üretme, 
birlikte yönetme” anlayışımız gereği 15 
Haziran 2011 tarihinde Birlik Yönetim 
Kurulumuz Oda Yönetim Kurulu 
Başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

“Genel Seçimlerin sonuçları ile 8 
Haziran’da Resmi Gazete’de yayımla-
nan başta Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname ve 
diğer Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
ile ilgili olarak” gerçekleştirdiğimiz toplan-
tıda yaptığımız çeşitli tespit ve değerlen-
dirmeleri örgütümüzle paylaşmak istedik.

Genel Seçim Sonuçları Üzerine:

AKP, 12 Haziran Genel Seçimlerinde oy 
oranını da artırarak bir kez daha iktidar 
olmaya hak kazandı.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Mayıs 
2010’da gerçekleştirdiğimiz TMMOB 
Genel Kurulu’nun sonuç bildirisi ülke-
nin bu dönemini de kapsayan ve örgütü-
müzün yüz akı bir siyaset belgesidir. Ya-
şananlar ve olası gelişmelerin öngörüle-
ri Sonuç Bildirimizde tüm açıklığı ile ta-
nımlanmıştır.

Öte yandan, Genel Seçimlere gi-
den Türkiye’de tüm odalarımızın kat-
kı ve önerileri ile “TMMOB Seçim 
Bildirgesi”ni Mayıs ayı başında kamu-
oyu ile paylaşmıştık. 15 Mayıs 2011’de 
de Ankara’da “Haklarımız, Geleceğimiz, 
Halkımız ve Ülkemiz için” sloganıyla dü-
zenlediğimiz TMMOB Mitingi’nde se-
çim bildirgemizi okuyarak, kimlere oy 
vermeyeceğimizi hep birlikte alanda oy-
lamıştık. Haziran başında da TMMOB 
Genel Kurul kararı ile tüm odalarımı-
zın raporlarından oluşan “Mesleğimiz, 

Meslek Alanlarımız, Haklarımız Üzeri-
ne AKP İktidarının Tahribatı” kitabımızı 
kamuoyu ile paylaşmıştık.

Özetle seçim süresince TMMOB ve 
bağlı odalarımız “mesleki demokratik 
kitle örgütü” sorumluluğunu yerine 
getirmişlerdir.

Seçimler, herkesin şikâyet ettiği ancak 
nedense bir türlü değiştirilmeyen, 
antidemokratik Siyasal Partiler 
Yasası, Seçim Yasası ve % 10 barajı ile 
gerçekleştirilmiştir. Perşembenin gelişi 
çarşambadan belli olan bir seçimle de 
iktidarın devamlılığı sağlanmıştır.

“Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan” 
AKP’nin, kendinden yana bir Türkiye’yi 
oluşturma projesinin tüm hızıyla bu 
dönemde de devam edeceği aşikârdır.

TMMOB’den baktığımızda ise; “11 
Haziran ile 13 Haziran arasında 
örgütümüz ve üyemiz açısından, 
ülkemizde yaşananlar ve yaşatılacaklar 
açısından bir fark oluşmamıştır” sözünü 
netlikle ifade ediyoruz.

TMMOB, Genel Kurul Sonuç 
Bildirisinde söylediklerimiz çerçevesinde 
AKP’nin üçüncü döneminde de 
görevlerini aynı kararlılıkla yerine 
getirmeyi sürdürecektir. Bu dönemde de 
TMMOB’nin yapacakları, geçmişimizin 
teminatı altındadır.

Yeni Bakanlıkları Oluşturan Kanun 
Hükmünde Kararnameler Üzerine:

TBMM tatile girmeden önce 6 Nisan 
2011 tarihli oturumunda,  “Kamu 
Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli 
Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine 
İlişkin Konularda Yetki Kanunu”nu kabul 
ederek Hükümete Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) çıkarma yetkisi 
vermiştir.

Söz konusu yetki yasasında, mevcut 
bakanlıkların birleştirilmesi, bağlı, 
ilgili ve ilişkili kuruluşların ilgilerinin 
yeniden belirlenmesi, yeni bakanlıkların 
kurulması, bakanlıkların bağlı, ilgili 
ve ilişkili kuruluşlarının hiyerarşik 
ilişkileri, görev, yetki, teşkilat ve 
kadrolarının düzenlenmesi ve kamu 
kurum/kuruluşlarında istihdam 
edilen personelin çalışmalarında 
etkinliği artırmak üzere atanma, nakil, 
görevlendirme, görevden alınma, 
emekliye sevk edilme gibi konuların usul 
ve esaslarının belirlenmesi biçiminde 
yetki sınırı çizilmiştir.

Ancak AKP, Meclis’in olağanüstü yetki 
devrini de aşarak ve Anayasa’ya aykırı 
olarak bakanlıkların teşkilatlanması 
ile meslek alanlarımıza ve meslek 
odalarımıza ilişkin düzenlemelere hemen 
koyulmuştur. Anayasa ve Yetki Yasası’na 
aykırılık taşıyan bu düzenlemeler 
Meclis’te uzlaşma ve tartışma ortamından 
kaçırılarak başka bir görünüm altında 
KHK’lerin konusu edilmiştir. Görünen 
odur ki, torba yasası usulü dahi külfet 
olarak görünmüş ve parlamenter 
sistemin kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen 
sonlandırılmıştır.

Kanun-i Esasi dahi kanun kuvvetinde 
kararnameyi, devleti bir tehlikeden veya 
genel güvenliğin bozulmasından koru-
mak için bir zorunluluk belirdiği durum-
lara hasretmiş iken, Parlamento görev-
de iken ve dahası seçim öncesi bu ope-
rasyonun yapılması manidardır. Ortada 
zorunlu ve ivedi bir durum yokken, Par-
lamento ve sosyal tarafl ar dışlanarak ka-
rarname ile bakanlık ve kurumların tas-
fiyesinin demokratik usul ve yöntemler-
le bağdaşmadığı açıktır. Askeri darbele-
ri eleştirerek, “ileri demokrasiyi” savunan 
bir iktidarın, 12 Mart Darbesi ve 12 Ey-
lül hukukunun ürünü olan Kanun Hük-
münde Kararname yetkisini kullanma-
sının demokratik yol ve yöntemlerle ne 
kadar örtüştüğü açıktır. Ayrıca, parla-
mento çoğunluğu elinde iken olağanüstü 

Genel Seçim Sonuçları, KHK’ler, Yeni 
Kurulan Bakanlıklar ve Görevlerimiz 
Üzerine  TMMOB Örgütlülüğüne

TMMOB Oda Başkanları Ortak Toplantısı Sonuç Kararları
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yollara başvurulması, tartışmaya dahi ta-
hammülsüzlüğün bir göstergesidir.

Bu durumu 11 Nisan 2011 tarihinde 
“Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
Ülke Yönetilemez. Bu Yasanın TBMM’ye 
İadesi Bir Zorunluluktur!” başlıklı basın 
açıklamamızda da belirtmiştik.

AKP, anılan Yetki Yasası’na dayanarak se-
çimden hemen birkaç gün önce 11 adet 
KHK yayımlayarak, uzun süredir tasa-
rımında olan ancak uygulamaya koya-
madığı “yeni kamu yönetimi” anlayışına 
geçmede bir sorun görmemiştir.

8 Haziran 2011 itibarı ile yayımlanan 
Kanun Hükmünde Kararnamelere göre, 
kapatılan ve birleştirilen bakanlıkların 
yerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Orman 
ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakan-
lığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı 
kurulmuş bulunmaktadır.

Bu bakanlıkların görev ve yetkilerinin; 
mesleğimize, insanımıza ve ülkemize 
ne getirip ne götürdüğünün açığa 
çıkarılması şimdi önümüzde önemli bir 
görev olarak duruyor. Başta Birliğimiz 
ve Birliğimize bağlı odalarımız olmak 
üzere, siyasal partilerin, emek ve meslek 
örgütlerinin, akademik dünyanın 
değerlendirmelerini kamuoyu ile 
paylaşması yeni dönemde bize düşecek 
mücadelenin boyutlarının belirlenmesi 
açısından bir sorumluluktur.

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı 
üzerine:

636 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname ile de Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı 
lağvedilerek bu iki Bakanlık “Çevre, 
Orman ve Şehircilik Bakanlığı” adı 
altında birleştirilmiştir.

Meslek alanlarımıza ve mesleğimize 
dair örgütümüzü en çok ilgilendiren bu 

Bakanlığın görev tanımı kapsamında 
bünyesine katılan kurumsal yapılanma 
değerlendirildiğinde:

İzlenen parçacı, rant temelli politika-
lar nedeniyle çevre tahribatında en faz-
la paya sahip  “imar, yapılaşma” ile doğa 
koruma, ormanlar ve su yönetimi aynı 
çatı altında toplanarak
kurumsal kontrolün yok edilmesinin; Su, 
orman, mera, yaylak, kışlak, tarım alan-
ları gibi doğal kaynaklar ve çevre ile ilgi-
li tüm yasal düzenlemelerin etkisiz hale 
getirilmesinin; Kıyılarda, yaylaklarda, 
meralarda, akarsularda, ormanlarda ya-
pılacak; HES, termik santraller, nükle-
er santraller, madencilik faaliyetlerinin; 
kentsel dönüşüm, Galataport gibi proje-
lerin hayata geçirilmesinin, Doğal, kültü-
rel ve tarihi mirasın engel olmaktan çıka-
rılmasının önü açılacağı; Bakanlığın, Ba-
kanlar Kurulunca yetkilendirilen alan-
lar ile enerji ve telekomünikasyon tesis-
lerine ilişkin olarak üst ölçekli plan yap-
maktan parselasyon planını yapma, ruh-
sat aşamasına kadar tüm süreçte yetkili 
kılınması, yerel idareler üzerindeki vesa-
yetin arttırılması, merkezi idarenin key-
fiyet alanının genişletilmesinin önünde-
ki engellerin kaldırılacağı açıkça görül-
mektedir.

Bu ve benzeri amaçları sadece Çevre, 
Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nı 
değil diğer bakanlıkları da meslek 
alanlarından yola çıkarak deşifre 
etmek bağlı odalarımızın görev ve 
sorumluluğundadır.

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı 
İçinde Bir Düzenleme ile Mühendislik, 
Mimarlık, Şehir Plancılığı Mesleği 
ve Örgütümüz Teslim Alınmak 
İstenmektedir.

Öyle görülüyor ki; ülkenin yargısını, 
eğitimini, tüm kurumlarını “düzene 
sokan” AKP zihniyetinin “ustalık 
dönemi”ndeki hedefl eri arasında 
TMMOB’yi de “düzenlemek” var.

AKP İktidarı, çevreyi tahrip eden, 
kentlerimizi; kıyılarımızı; ormanlarımızı 

yağmalayan, kamusal değerlerimizi 
sermayeye peşkeş çeken anlayışının 
önünde engel olarak gördüğü 
TMMOB’yi yeniden yapılandırıp 
işlevsizleştirmeye ve yok etmeye çalışıyor.

Son iki yıldır, Devlet Denetleme Kuru-
lu incelemeleriyle, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nın Birliğimiz üzerinde vesayet 
denetimini uygulama çalışmalarıyla ken-
dini gösteren “TMMOB’nin yeniden şe-
killendirilmesi ve meslek odalarının dü-
zene sokulması projesi”ndeki son nok-
ta Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı 
bünyesinde “Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü”nün kurulması ve bu genel 
müdürlüğe verilen görevler olmuştur.

636 sayılı “Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname”de bakanlığın görevleri 
arasında aşağıdaki hususlar yazılıdır:

MADDE 2- (1) Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair 
imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını 
hazırlamak, uygulamaları izlemek ve 
denetlemek, Bakanlığın görev alanı 
ile ilgili mesleki hizmetlerin ve bu 
meslek mensuplarının kayıtlı oldukları 
meslek odalarının mevzuatım, norm ve 
standartlarını hazırlamak, geliştirmek, 
uygulanmasını sağlamak, ilgililerin 
kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı 
bünyesinde kurulan Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında 
da aşağıdaki hususlar sayılmıştır:

MADDE 12- (1) Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimar-
lık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavir-
lik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yap-
mak, uygulamaları denetlemek ve izlemek.

b) Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa 
düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt 
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ve proje müellifl iği, harita plan, proje ve 
yapım kontrol müşavirliği, bilirkişilik, her 
türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üze-
re yapı müteahhitliği gibi hizmet alanla-
rında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin gö-
rev, yetki ve sorumluluklarına ve kayıtları-
nın tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, 
mesleki yeterlilikleri ile kuruluş yeterlilikle-
rini değerlendirerek bunlara tescil ve yeter-
lik belgeleri vermek veya verilmesini ve ka-
yıtlarının tutulmasını sağlamak.

c) Kamu ve özel sektöre ait her türlü yapı 
ve tesisin projelerinin ve yapım işlerinin 
denetlenmesinde görev alacak mimar ve 
mühendisler ile yardımcı kontrol elemanla-
rının, yapı denetim kuruluşlarının ve mü-
şavirlik kuruluşlarının niteliklerine, gö-
rev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas-
ları belirlemek, mesleki yeterlilikleri ile ku-
ruluş yeterliliklerini değerlendirerek bunla-
ra belge verilmesini ve kayıtlarının tutul-
masını sağlamak.

ç) Bakanlığın görev alanına giren 
konularla ilgili olarak mimarlık ve 
mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin 
mevzuat düzenlemelerini yapmak ve 
denetlemek.

d) Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çev-
resel etki değerlendirilmesi iş ve işlemlerin-
de görev alanların niteliklerine, görev, yet-
ki ve sorumluluklarına ilişkin esasları be-
lirlemek, mesleki yeterlilikleri ile kuruluş 
yeterliliklerini değerlendirerek bunlara bel-
ge verilmesini ve kayıtlarının tutulması-
nı sağlamak.

e) Çevresel etki değerlendirmesi raporu 
hazırlanması, çevre laboratuarları, çevre 
danışmanlık firmaları, belediyelerin 
çevre koruma tesislerinin projelerinde ve 
işletilmesinde görev alacak elemanları 
eğitmek, proje ve tesis kriterlerini 
geliştirmek, mesleki yetkinliği artırmak.

Anayasa’nın 135. maddesi yürürlükte 
iken, 6235 sayılı TMMOB Yasası halen 
geçerlikteyken; TMMOB ve bağlı odala-
rın asli görevlerinin Çevre, Orman ve Şe-
hircilik Bakanlığı’na devrinde bir sakınca 
görülmemiştir. TMMOB ve bağlı oda-

ların hak, yetki ve görevleri, Anayasa ve 
TMMOB Yasası’na rağmen özünde dü-
zenleyici işlem olan kararname ile Bakan-
lık bünyesindeki Mesleki Hizmetler Ge-
nel Müdürlüğü’ne devredilmiş durum-
dadır. Bu devir işlemi, açıkça Anayasa’ya 
ve Yetki Yasası’na aykırı olup, demokra-
tik işleyişin tüm usul ve yöntemleri ile de 
bağdaşmamaktadır. 

Şimdi bu projelerin sahipleri, 
bu projenin Bakanlığını, Genel 
Müdürlüğünü oluşturanlar ve buralara 
atanacaklar iyice anlasın:

Bilim ve tekniğin gelişimi, mühendis, 
mimar, şehir plancıların yeterliliği ve 
bunların meslek odalarının kuralları bir 
bakanlığın bürokrasisi içinde yer alan 
bir genel müdürlüğe teslim edilemez. 
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ürettiği düşünce ve emekleri Dünya 
Ticaret Örgütü’nün taşeronlarına 
teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir, 
kutsaldır. Bu ülkenin kalkınmasında ve 
refahında mutlaka ve mutlaka mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının emekleri 
hak ettiği yeri alacaktır. Bilim ve onun 
ürettiği hizmet, yönetenlerin iki dudağı 
arasında yürürlüğe koyacakları normlarla 
hayatta karşılığını bulamaz, bilim ve 
akıl bütün idari metinleri, kararları aşar 
gider. Aklın ve bilimin ışığına inanmış 
ve bu ülkenin emekten ve halktan yana 
olan mühendis, mimar, şehir plancıları 
ve onların örgütlülüğü hiçbir düzenleyici 
işlemle ıslah edilemez. Bilimin kendisi 
devrimcidir. Kendi statükosunu 
yaratanlar, kendi statükolarında yok 
olmaya mahkûmdurlar, bunu biz değil 
tarihi yazanlar söylemektedir.

Emperyalizme bağımlılık temelinde vahşi 
kapitalizmin hizmetinde olanlar, sosyal 
devleti tamamen yok eden, tüm değerleri 
yok sayarak her şeyi rant üzerinden 
kurgulayanlar, bilmelidir ki;

Örgütümüzün yetkilerini kısıtlamaya, 
meslek alanlarımızı yeniden 
yapılandırmaya yönelik düzenlemeleri 
hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz

Sevgili Arkadaşlar,

Bu Süreçte Örgütümüzü Önemli 
Görevler Beklemektedir:

Oda Başkanlarımızla 15 Haziran günü 
yaptığımız toplantıda kararlaştırıldı-
ğı gibi; kamuoyunu ve üyelerimizi bilgi-
lendirmek, her türlü hukuki mücadele-
yi yürütmek, Çevre, Orman ve Şehirci-
lik Bakanlığı ve Mesleki Hizmetler Ge-
nel Müdürlüğü’nün çalışmalarını takip 
etmek ve sürekli eylem planını yürürlü-
ğe koymak üzere tüm örgütlü gücümüzle 
çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Ülke sorunlarının çözümü için mesleki 
bilgi ve birikimlerimizin ışığında 
kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Şimdi hep birlikte bir kez daha 
söylüyoruz:

TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-
verme alanıdır. Bu ülkenin, bu ülke 
halkının, bizim, hepimizin önemli 
bir mevzisidir. Bu ülkenin ve bu ülke 
halkının TMMOB’ye ihtiyacı vardır. Bu 
herkes tarafından böyle bilinmelidir.

TMMOB, kurumsal kimliğine, 
mühendislere, mimarlara, şehir 
plancılarına yönelik her türden baskıya 
karşı duracak, Türkiye’nin demokrasi 
mücadelesi içerisinde demokrasi güçleri 
ile, emek ve meslek örgütleri ile birlikte 
yürümeye devam edecektir.

Genel Kurulumuzun sonunda 
“TMMOB çalışmalarını bu dönem 
üç kelime ifade edecektir” demiştik: 
Mücadele, mücadele, mücadele.

Biz iyi biliyoruz: Güç görevler, güçlü 
örgütlenmeler ile yerine getirilir.

Haydi, TMMOB örgütlülüğünü 
güçlendirmek için görev başına.

Hepimize kolay gelsin.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Şanlıurfa’da “İmar Uygulamaları ve Kentleşme” Forumu Düzenlendi

“İmar Uygulamaları ve Kentleşme” 
Forumu 06 Mayıs 2011 tarihinde 
Şanlıurfa’da DSİ Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Diyarbakır 
Şubemizce düzenlenen ve Şanlıurfa 
İl Temsilciliğimizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen foruma, Şanlıurfa 
Belediye Başkanı, Şanlıurfa Harran 
Üniversitesi Rektörü, İl Kurum 
Yöneticileri, HKMO Genel Merkez 
ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
meslektaşlarımız, kamu ve özel sektörde 
çalışan çok sayıda mühendis, mimar ve 
şehir plancısı katıldı. 
Forum, Harita ve Kadastro 
Mühendisliği’nin çalışma alanları ve 
Odamızın işleyişini anlatan tanıtım filmi 
ile başladı. 

Ardından yapılan açılış konuşmalarında, 
Odamız Şanlıurfa İl Temsilcisi Uğur 
Büyükhatipoğlu, ev sahibi olarak 
katılımcıları ağırlamaktan duydukları 
mutluluğu dile getirerek, mesleki 
birlikteliği ve verimli çalışmayı sağlayan 
etkinliklerin Şanlıurfa için önemini 
vurguladı. Bu anlamda önemli bir 
buluşmanın gerçekleştiğini dile getirdi. 

Odamızın Diyarbakır Şube Başkanı 
Yusuf Bilen, konuşmasında, Şube 
etkinliklerine yönelik kısa bir 
bilgilendirmede bulundu. İmar 
uygulamaları ve kentleşme olgusunun 
kentlerimiz,  mesleğimiz ve Odamız 
çalışmaları açısından büyük önem 
taşıdığını ifade etti. Bilimsel ve Teknik 
çalışmalara özen gösterildiğini belirtti. 
Etkinliğe katkı ve destek veren herkese 
teşekkür etti.

Odamız Genel Başkanı A. Fahri 
Özten konuşmasında, HKMO’nun 
kuruluşu, yetki ve sorumlulukları, 
çalışma anlayışı ve genel işleyişi 
hakkında bilgilendirmede bulundu. 
İmar uygulamaları ve Kentleşme 
olgusunun önemine vurgu yaparak 
ülke kentlerinin önemli bir bölümünün 

plansız ve kaçak yapılaştığını, güvenli 
ve sağlıklı yaşanabilir alanların kısıtlı 
olduğunu, ülkemizdeki arsa ve arazi 
düzenlemelerinde hukuksal ve teknik 
olarak yeni düzenlemelere ve imar 
uygulama araçlarına gereksinmelerin 
olduğunu ve bu sebeple  “kentleşme” 
sorununun başlıca çözümünün planlama 
kararlarından geçtiğini belirtti. Ayrıca, 
CBS ile ülkemiz kaynaklarının doğru, 
verimli, ekonomik kullanılmasının 
sağlanacağını, CBS’in insan ve doğa 
odaklı politikalar üretilmesinin önünü 
açabilecek çağdaş bir araç olarak 
değerlendirilebileceğine değindi. Sayın 
Özten konuşmasında; “Nüfus artışı ile 
belli yerleşim merkezlerinde yoğunlaşan 
insan topluluklarının, zanaat ve ticaretle 
gelişip farklılaşması, çeşitlenmesi, sanat 
ve eğitimle değişmesi, örgütlenme ve 
uzmanlaşmanın yaygınlaşması, etik, 
kimlik, kavram ve kuralların oluşumu, 
kenti tanımlar. Kent, bu kültür toplamını 
kentliye ve çevresine sunan yaşam 
alanıdır.” dedi. 

Sayın Özten, kentsel dönüşüm konusuna 
da değinerek, “Kentsel Dönüşüm”ün 
mevzuat yönünden her yönü ile eksik 
bir alan olduğunu ve mevcut düzenleme 
ile ilgili olarak da yargı sürecinin 
devam ettiğine vurgu yaparak “Kentsel 
dönüşüm, eski binaların yıkılıp yerlerine 
yeni ve modern binaların yapılmasından 

çok daha geniş bir değişim sürecidir. 
Kentsel dönüşüme gidilen yol üzerinde, 
geniş nüfus hareketleri, son derece önemli 
sosyal dönüşümler ve kent hayatının her 
alanında büyük sonuçlar yaşanmaktadır. 
Bütün bu nedenlerden ötürü kentsel 
dönüşümün daha sağlıklı işleyebilmesi için 
inşa sürecinin yanı sıra, siyasi, ekonomik, 
kültürel ve özellikle de sosyal dayanışmanın 
ve sosyal kontrol mekanizmalarının göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Bilindiği gibi, insanlığın, binlerce yıllık 
uygarlık mücadelesinin mekanı olan 
kentler,’özgürlük ve uygarlığın’da kaynağı 
olarak algılanmış, demokrasi yönetimine 
tanık olmuş, ev sahipliği yapmıştır.” dedi. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürü Osman İyimaya, konuşmasında 
özetle kentleşme olgusuna vurgu 
yaparak, Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çalışmalar ve bu çalışmaların öneminden 
bahsetti. TUS uygulamaları ve Yapı 
Denetim Kuruluşlarına değinen Sayın 
İyimaya, “Yapı Denetim Kuruluşlarının 
görevlerinin denetim hizmeti olduğunu, 
denetim hizmeti sürecinde bünyelerinde 
ilgili meslek ile ilgili denetçi mühendis 
bulunmadığı durumlarda da bu hizmeti 
serbest bürolardan hizmet satın alma 
yöntemiyle yürütmeleri gerektiği”ni 
belirtti ve etkinliğin başarılı geçmesini 
diledi.
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Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba konuşmasında, forumun, 
“İmar Uygulamaları ve Kentleşme” 
konulu seçilmesinin anlamlı olduğunu 
belirtti ve ülke kentlerinin gelişimi ve 
meslek alanlarının bütünlüğü amacında 
yapılan bu tür etkinliklerin önemine 
vurgu yaparak, Belediye olarak yapılması 
gereken görev ve sorumluluklarını 
belirtip belediye çalışmalarından 
örnekler verdi ve başarılı bir forum 
gerçekleştirilmesini diledi. Etkinliğin 
gerçekleştirilmesinden dolayı Odamıza 
teşekkür etti.

Forum çerçevesinde HKMO CBS 
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Çetin 
Cömert başkanlığında, “Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ve Kentsel Dönüşüm” 
konulu teknik oturum yapıldı.

Oturumda, kentlerde hızla artan 
nüfus karşısında, planlama, arsa 
üretimi, kentsel altyapının yeterince 
geliştirilememesi (ulaşım, su, kanal 
vb.) sosyal, kültürel alanlar, küçük ve 
organize sanayi bölgeleri ve benzeri 
alanların yetersizliği ve çevre sorunlarının 

çözülememesi gibi sorunların Coğrafi 
Bilgi Sistemleri ile ilişkilendirilmesine 
değinildi. Günümüzde artık tek 
başına, “yalıtılmış” CBS’lerin bir 
değerinin olmadığını, çünkü günümüz 
uygulamalarının çok farklı kurumların 
verilerine ihtiyaç duyduğunu, bu 
nedenle farklı kurumlardaki CBS’lerin 
birbirleri ile veri ve “servis” değişimi 
yapabilmelerinin kaçınılmaz olduğunu, 
bunu sağlayacak altyapının da UKVA 
olduğu dile getirildi.

Bu oturumda ikinci bildiri, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Kentsel 
Dönüşüm Şube Müdürü Suphi Şahin 
tarafından sunuldu. Kentsel dönüşüm 
projelerinin sağlıklı işleyebilmesi için 
gerekli inşa süreci ve bunun yanı sıra 
siyasi, ekonomik, kültürel ve özellikle 
de sosyal dayanışmanın ve sosyal 
kontrol mekanizmalarının göz önünde 
bulundurulması gerektiği, kentsel 
dönüşüm projelerinin içine yerel halkın 
aktif katılımı sağlanarak, karar alma 
süreçlerinde birlikte hareket edilmesinin 
büyük önem taşıdığı ifade edilerek, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi kapsamında 

yapılan kentsel dönüşüm proje örnekleri 
sunuldu.

Forumun ikinci oturumunda, Odamız 
Genel Başkanı A. Fahri Özten 
yöneticiliğinde “İmar Uygulamaları 
ve Kentsel Dönüşüm” konulu 
panel gerçekleştirildi. Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürü Osman 
İyimaya, ODTÜ Öğretim Görevlisi 
Cemal İşleyici, Diyarbakır Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi ve DİSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Selahattin Elçi ve Şanlıurfa 
Belediyesi Emlak İstimlak Şube Müdürü 
Akın Kılıç panelist olarak katıldılar. 
Panelde genel olarak, kırsal alanlardan 
kent merkezlerine yapılan hızlı 
ve plansız göç ve bu göçlerle kent 
kimliği yaratılmasının önündeki 
olumsuzlukların planlama üzerindeki 
etkilerinden bahsedildi. 3194 Sayılı İmar 
Kanununa yönelik değişiklik çalışmaları, 
Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı, Planlı 
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile Teknik 
Uygulama Sorumluluğu, Kıyı Kanunu, 
Yapı Denetim Kanunu vb. birçok konu 
sorgulandı ve değerlendirmeler yapıldı. 
Ayrıca, “Şanlıurfa Belediyesi Bilgi Sistemi” 
kurulması ve işleyişi hakkında bilgiler 
verildi. Panelin “soru-yanıt” bölümünde 
ise imar uygulamaları ve kentleşme 
sürecine yönelik olarak uygulamada 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 
ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Karşılıklı 
bilgi paylaşımı sağlandı.

Etkinliğe, gerek meslektaşlarımızdan ve 
diğer meslek disiplinlerinden gerekse 
yerel yazılı ve görsel basından ilgi 
büyüktü. Ayrıca etkinlik kapsamında 
Oda Başkanımız A. Fahri Özten görsel 
basında canlı yayın konuğu oldu. 
Etkinliğin hazırlanmasında ve 
gerçekleşmesindeki çalışmalarından 
dolayı Diyarbakır Şube Yönetim 
Kurulumuza ve Şanlıurfa İl 
Temsilciliğimize ve görev alan tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
            

HKMO
Mayıs 2011
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Odamız 42. Dönem II. Danışma 
Kurulu Toplantısı 02 Nisan 2011 
tarihinde Kocaeli’nde, Şube Başkanları,  
Yazmanları, Saymanları ve Oda 
Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Temsilciliklerimizin katılımıyla yapıldı.

Danışma Kurulu toplantısının açılışında, 
Kocaeli Temsilcimiz Murat Selim 
Çepni, etkinliğin yapıldığı bölgenin ev 
sahibi olarak Danışma Kurulu Üyelerini 
selamladı. Temsilcilik hakkında kısa 
bilgilendirme yaptı. Odamız Genel 
Başkanı A.Fahri Özten Danışma 
Kurulu açılış konuşmasında özetle, 
Ülkede ve bölge coğrafyasında yaşanılan 
gelişmeler, özellikle Kuzey Afrika 
ülkelerinde yaşanılan toplumsal direniş 
ve ayaklanmalar, emperyalizmin bölgeye 
müdahalesi, Oda ve kurumlar arası 
ilişkiler, meslek alanımıza müdahaleler, 
Oda çalışmaları ve etkinlikleri, internet 
üzerinden Oda’ya karşı yapılan çirkin 
iftiralar ve saldırılar, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’na imzasız ve asılsız 
ihbar mektupları ile Oda aleyhinde 
yapılan iftira ve karalamalar hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle 
Oda’ya karşı bilinçli bir şekilde 
yürütülmeye çalışılan iftira ve karalama 
girişimlerine karşı Oda birimlerinin 
duyarlı olması gerekliliğinin altını çizdi. 
Odamız Genel Sekreteri Ertuğrul 
Candaş ise, Odamız bünyesinde yapılan 
faaliyetler ve basın açıklamaları hakkında 
kısa bilgilendirmelerde bulunurken, 
Odamız TMMOB Temsilcisi Mustafa 
Erdoğan, yıllardır reform adı altında 
uygulanan yapısal değişiklikler ve 
uygulamalar sonucu meslek alanlarımız 
dahil neredeyse her alanda yaşanılan 

ekonomik, sosyal, kültürel ve politik 
olumsuzluklara ve gelişmelere karşı 
dur demek için, eşitlik, özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi ve bir arada 
yaşama taleplerimizi bir kez daha 
yinelemek için 15 Mayıs’ta Ankara da 
yapılacak olan TMMOB Mitingi’ne 
geniş katılımın önemli olacağını belirtti. 
TMMOB Demokrasi Kurultayı, 
TMMOB 2. Kadın Kurultayı ve 
TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı ve 
Engelli Mühendisler konularında özetle 
bilgi aktardı

Toplantının gündemi, Büro Tescil 
Yönetmeliği ve LİHKAB Tescil 
Yönetmeliği’ne yönelik düzenleme 
çalışmaları, TMMOB Demokrasi 
Kurultayı, TMMOB 2. Kadın Kurultayı, 
Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları ve İşsizlik Kurultayı, Engelli 
Mühendisler Kurultayı, TMMOB 
Mitingi ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürlüğü, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü kurumlarının 
ilgili mevzuat çalışmaları ve Genel  
Değerlendirmeler   olarak belirlendi.

“TMMOB Demokrasi Kurultayı”, 
“TMMOB 2. Kadın Kurultayı”, 
“TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı” 
ve “TMMOB Engelli Mühendisler 
Kurultayı” ve “15 Mayıs 2011 
TMMOB Mitingi” konularında yerel 
toplantılar hakkında bilgilendirmeler 
yapıldı. Bu etkinliklerde şubeler ile 
temsilciliklerimize önemli görevler 
düştüğü dile getirildi.  Katılımın 
arttırılması yönünde daha duyarlı 
hareket edilmesi belirtildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü ile olan kurumsal ilişkiler 
ve meslek alanımıza yönelik mevzuat 
çalışmaları hakkında bilgilendirmeler 
yapıldı.

Gündemin genel değerlendirme 
bölümünde Oda aleyhine bilinçli olarak 
karalama ve çirkin saldırıda bulunan 
üyeler hakkında Oda hukuk birimi ile 
görüşülerek gereğinin yapılması yönünde 
karar alındı. 

HKMO 42. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı
(Genişletilmiş Başkanlar Kurulu) 02 Nisan 2011 Tarihinde Kocaeli’nde Yapıldı

HKMO
Nisan 2011
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HKMO
Nisan 2011

Van Bölge Temsilciliği ve Bağlı 
Temsilcilikler Toplantısı Oda Yönetim 
Kurulumuz, Van ve bağlı illerinden 
temsilcilerimiz ve üyelerimizin katılımı 
ile 06 Nisan 2011 tarihinde Van’da 
gerçekleştirildi.

Toplantı açılışında Van Temsilcimiz 
Ümit Keser ev sahibi olarak katılımcıları 
ağırlamaktan duydukları mutluluğu 
dile getirdi, ardından Van Bölge 
Temsilciliği’nin oluşumu sürecinde 
bölgede görev yapan üyelerimizin istek 
ve taleplerini, sürecin başlangıcı ile ilgili 
bilgileri, yapılan düzenlemeye ilişkin 
bölge üyelerinin desteklerini bildirdi. 

Odamız Genel Başkanı A.Fahri 
Özten konuşmasında, Odanın genel 
işleyişi hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. Oda olarak ilk defa Van’da 
meslektaşlarla buluşulduğunu, bu 

durumun bir eksiklik olduğunu fakat 
bundan böyle Bölge Temsilciliği 
yapısı ile daha aktif bir birim olarak 
gereken katkı ve desteğin verileceğini 
ifade etti. Her geçen gün harita 
mühendislerinin sayısının hızla arttığını, 
kurumsal yapımızın genişlemekte 
olduğunu ve meslektaşlarımız ile 
Odanın buluşmasında önemli bir 
sürecin yaratıldığını belirtti. Ayrıca, 
meslek alanlarımızın diğer kurum ve 
disiplinlerce sürekli müdahale altında 
olduğuna değindi. İnsanların geçici, 
kurumların ise kalıcı olduğunu, bu 
nedenle kurumların anlayış ve benliğinin 
korunması gerektiğini ve bu amaçla 
yapılacak birleştirici çalışmaların 
önemli olacağına değindi. Ayrıca, Şube 
ve Temsilciliklerimize düşen görev 
ve sorumlulukların daha da artmış 
olduğunun altını çizdi. Bundan böyle 
Oda üye ilişkilerinde ve kurumsal işleyiş 

içerisinde belge ve doküman temininin 
Van Bölge Temsilciliği bünyesinde 
sağlanacağını ifade etti.

Odamız II. Başkanı Sayın H. Hasan 
Tuzcu ise, Odamız bünyesinde yapılan 
etkinlikler ve basın açıklamaları 
hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, 
mesleki paylaşımların da önemini 
vurguladı.

Toplantıda Van Bölge Temsilciliği 
kapsamında paylaşılacak olan görev 
ve sorumluluklardan söz edilirken, 
diğer yandan çeşitli illerden gelen 
katılımcıların istek ve önerileri 
doğrultusunda değerlendirmelerde 
bulunuldu. Genel olarak, Van Bölge 
Temsilciliği kapsamında yapılacak olan 
etkinlikler ile mesleğimize sağlanacak 
katkıların önemi vurgulandı.

Son olarak, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, 
demokrasi ve bir arada yaşama 
taleplerimizi topluca söylemek için 15 
Mayıs 2011 Pazar günü Ankara`da 
yapılacak olan “TMMOB Mitingi”nde 
buluşma çağrısı yapılarak, katılımcılara 
teşekkürlerimiz sunuldu.

Van 
Bölge Temsilciliği 
Toplantısı Yapıldı
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TMMOB 41. Dönem II. Danışma 
Kurulu Toplantısı 09 Nisan 2011 
tarihinde 336 kişinin katılımıyla 
Ankara’da gerçekleştirildi. 

TMMOB 41. Dönem Çalışma 
Programının ve ülke gündemindeki 
gelişmelerin görüşülmesi gündemiyle 
toplanan Danışma Kurulu, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın, TMMOB’nin 41. Dönem 
çalışmaları ve yapılması planlanan 
etkinliklerle ilgili yaptığı sunumuyla 
başladı. Sunumunda, TMMOB üye 
sayısı, yabancı uyruklu Mühendis-
Mimar-Şehir Plancısı sayısı, TMMOB 
Çalışma Grupları, basın açıklamaları, 
kurum ve kuruluşlara gönderilen 
görüş ve raporlar, Resmi Gazetede 
yayımlanan Yönetmelikler, Etkinlikler, 
Yerel Kurultaylar, Kent Sempozyumları, 
Hukuki Çalışmalar ile Örgüt içi ve 
İKK’larla yapılan toplantılar hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda sırasıyla, Murat 
Taşdemir (ÇMO), Mehmet Torun 
(MADENMO), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Harun Yalçınkaya (Diyarbakır 
İKK), Ali Fahri Özten (HKMO), Turhan 
Tuncer (ZMO), Ali Ekinci (MMO), 
Serdar Harp (İMO), Ferdan Çiftçi 
(İzmir İKK), Nedim Kara (Kocaeli İKK), 
Abdullah Bakır (İMO Adana),  Fikri 
Düşünceli (Bursa İKK), Hüseyin Kargın 
(M.O. İstanbul), Süleyman Balkon 
(EMO Van), Mustafa Altıokka (Adana 
İKK), Tevfik Peker (TMMOB), Hüseyin 
Atıcı (MMO Adana), Selçuk Soylu 

(MMO), Kaya Güvenç (TMMOB Eski 
Başkanı), Cemalettin Küçük (Metalurji 
MO), Kadir Dağhan (GIDAMO), Erdal 
Apaçık (EMO), Cemal Gökçe (İMO 
İstanbul), Cengiz Göltaş (EMO), Erhan 
Karaçay (EMO İstanbul) konuştu. 

Toplantıda söz alan üyeler de 
gündemdeki TMMOB çalışmaları, 
15 Mayıs TMMOB Mitingi ve 12 
Haziran TBMM Genel Seçimleri üzerine 
değerlendirmelerini yaparak görüş ve 
önerilerini sundular.

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
konuşmasında özetle, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanılan 
ayaklanma, direniş ve halk hareketlerini 
değerlendirdi ve “…Çağımızın bilim 
ve teknoloji çağı olarak adlandırılması 
yanında Irak’a, Afganistan’a, Libya’ya 
kısaca Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya 
bakıldığında yaşanılan süreç, bize 
çağımızın emperyalizm çağı olduğunu 
bir kez daha gösteriyor” dedi.

Özten konuşmasında, Türkiye’de 
yaşanılan ekonomik, politik ve sosyal 
konulara değinerek “...Türkiye’nin 
ekonomik göstergelerinin gizlendiğini 
açıkça söylemeliyiz. Dış ticaretten 
sorumlu devlet bakanı her ay “İhracat 
rekoru” kırdığımızı söylüyor. Örneğin 
Şubat ihracatımız bir yıl öncekinin aynı 
ayına göre yüzde 24 artmış! Ayrıca 2010 
yılında ihracat artışının % 13 olduğunu 
söylemektedir. Oysa TÜİK rakamlarında 
aynı aya baktığımızda ithalatımızın % 

48 arttığını, 2010 yılındaki ithalatın 
ise % 51 olduğunu görüyoruz. Diğer 
taraftan 2011 yılının ilk iki aylık dış 
ticaret açığı 15 milyar dolardır. Böyle 
giderse yıl sonu dış ticaret açığı  75 
milyar doları aşacaktır! (2010 yılında bu 
rakam 71 milyar dolardı!) Buna karşın, 
Forbes dergisinin her yıl yayınladığı 
dolar milyarderleri sayısına göre maşallah 
birinci sıradayız. Öyle ki Japonya’da 26 
kişi, Fransa’da 14 kişi, İtalya’da toplam 
15 kişi dolar milyarderi iken, yoksul 
ülkemizde tam 39 dolar milyarderi 
vardır! Son bir yıl içinde dolar milyarderi 
kervanına 10 kişi katılmıştır” konularına 
vurgu yaptı.

Özten konuşmasında ayrıca 15 Mayıs 
TMMOB Mitingi, ÖSYM de gündeme 
gelen “Şifreleme” iddialarında yaşanılan 
güvensizlik ortamı ve son dönem 
TBMM’den çıkartılan yasalar üzerine 
değerlendirmelerde bulundu. 

TMMOB 41. Dönem 
II. Danışma Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

HKMO
Nisan 2011
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Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) adına sekretaryası Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) 
tarafından yürütülen “TMMOB Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi 2011” ve 
beraberinde gerçekleştirilecek olan 
“Coğrafi Bilgi Teknoloji Fuarı” hazırlık 
çalışmaları sürüyor.

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi ile ülke genelinde farklı 
disiplinler tarafından farklı amaçlar 
için kullanılan ve ülkemiz açısından 
büyük önem taşıyan Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) uygulamalarının, CBS 
altyapısı ve kurumsallaşma çabalarının 
bilimsel ortamlarda tartışılarak 
biçimlendirilmesine, deneyimlerin ve 
karşılaşılan sorunların paylaşılmasına, 
çözüm önerilerinin tartışılarak 
geliştirilmesine katkı sağlanması 
hedefl eniyor.

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi Düzenleme ve Danışma 
Kurulu ortak toplantısı 12.03.2011 
tarihinde MİSEM’de yapıldı. Birinci 
Düzenleme Kurulu Toplantısında 
gelen görüş ve önerilere paralel olarak 
Yürütme Kurulunca yapılan hazırlıklar 
kapsamında “Kongre Merkezi, Kongre 
Hazırlık Takvimi, Ana Tema, Slogan, 
Çağrı Metni, Anahtar Kelimeler, Afiş, 
Broşür vb.” konularda değerlendirme 
yapıldı. Kongrenin “Ortak Aklın 
Adresi” sloganı ve “Birlikte Üretmek, 
Yönetmek ve Paylaşmak İçin” ana 
temasıyla düzenlenmesine karar verildi. 

31 Ekim - 04 Kasım 2011 
tarihlerinde Antalya’da  düzenlenecek 
olan, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Kongresi ’ne, Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni 
geliştiren ve gelişmesine destek veren, 
uygulayan, kullanan ya da ilgi duyan 
tüm kesimleri delege veya bildiri/poster/
sergi ile katılmaya, deneyim ve bilgileri 
paylaşmaya davet ediyoruz.

Kongreye ilişkin bilgilere;  
http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs 
İnternet adresimizden ulaşabilirsiniz.

Bildiri özetlerinizi 
27 Mayıs 2011 tarihine kadar 

http://www.hkmointeraktif.org/etkinlik/
cbs2011/  
adresinden üye kaydınızı gerçekleştirerek 
gönderebilirsiniz.

TMMOB Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi 
Düzenleme ve 
Danışma Kurulu Ortak 
Toplantısı

12 Mart 2011 Tarihinde 
Misem’de Yapıldı
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HKMO
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Bakanlıklararası Harita İşleri Koordinasyon ve Planlama Kurulu 
(BHİKPK) Genel Kurul Toplantısı  Yapıldı

Bakanlıklararası Harita İşleri              
Koordinasyon ve Planlama Kurulu 
(BHİKPK)’nun Olağan Genel Kurul 
Toplantısı Harita Genel Komutanlığı 
ev sahipliğinde 31 Mart 2011 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Kurul gündeminde, 
2010-2011dönemine ilişkin komisyon 
çalışma raporlarının sunulması, 2011-
2012 dönemi için komisyonlara 
verilecek görevlere ilişkin önerilerin 
sunulması, komisyonlara verilecek 
görevler ile komisyonlarda görev alacak 
kurum temsilcilerinin belirlenmesi ve 
oylanması yer aldı. BHİKPK Olağan 
Genel Kurul Toplantısı Hrt. Gn. K. 
Vek. ve  BHİKPK Krl. Bşk. Vek.  Dr. 
Mühendis Albay Mustafa Şimşek’in 
açılış konuşmasıyla başladı. Oda 
Başkanımız A. Fahri Özten toplantıda 
yaptığı konuşmasında Oda hakkında 
bilgiler sundu ve Odamızın Kurul 
üyeliği konusundaki üyelik taleplerini 

dile getirerek kurulun bu güne değin 
yaptığı çalışmaların Oda tarafından 
önemsendiğini belirtti.

Ayrıca toplantıda,  2011-2012 dönemi 
için komisyonlarda görev alacak Odamız 
temsilcileri;
Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon 
Komisyonuna;
Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker
Yrd. Doç. Dr. Halil Akıncı
Doç Dr. Halil Akdeniz

Program ve Planlama Komisyonuna,
Prof. Dr. Haluk Özener
Müh. Hüseyin Ülkü

Yönetmelikler Komisyonuna,
Prof. Dr. Halil Erkaya
Prof. Dr. Çetin Cömert
Yrd. Doç. Dr. Hakan Akçın
Yrd. Doç. Dr. Hasan Tahsin Bostancı
Müh. Özkan Talay
Şeklinde bildirildi.

HKMO Hukuk Birimi-Hukuk Danışmanlığı Duyurusu
TMMOB Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası tarafından 
sürdürülen etkinliklere bir yenisi 
daha ekleniyor ve HKMO Genel 
Kurulu kararı ile gündeme gelen “Oda 
Üyelerinin Mesleki Hukuki Sorunlarında 
Hukuki Yardım” süreci başladı. Oda 
Yönetim Kurulumuzun 05.01. 2011 
tarih 33/497 sayılı kararı ile “HKMO 
Hukuk Birimi” 01 Nisan 2011 tarihi 
itibari ile faaliyete geçti.  

Oda üyelerimiz;
Kamuda çalışıyor ise, 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve 
buna dayanılarak çıkarılmış her 
türlü mevzuat (kurum görevde 
yükselme ve yer değiştirme esaslarına 
dair yönetmelikler, disiplin 
yönetmelikleri, sözleşmeli personel 
çalıştırılmasına ilişkin yönetmelik, 
vb.)

Özel sektörde çalışıyor ise 4857 
Sayılı İş Yasası ve buna dayanılarak 
çıkarılmış her türlü mevzuat (işçi 
sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, vb.)
SGK Mevzuatından doğan sorunlar 
(5510 Sayılı Yasa) 
Serbest olarak kendi işlerini yapıyor 
ise Kamu İhale Mevzuatı, Türk 
Ticaret Yasası ve mevzuatı, Borçlar 
Yasası ve mevzuatı, İcra Yasası ve 
mevzuatı, İş Yasası ve mevzuatı vb. 
Meslek ve görevi ile ilgili diğer her 
türlü hukuki konu

ile ilgili karşılaşacakları sorunlarda 
Odayı bir hafta öncesinden  yazılı 
bilgilendirmek koşulu ile Salı günleri 
14:00 - 19:00 saatleri arasında Oda 
adresimizde bulunacak Oda Hukuk 
Danışmanından hukuki yardım 
alabileceklerdir.  

Bilgi ve gereği için sunarız.

İnternet Adresi: 
http://www.hkmo.org.tr/hukukbirimi/
İrtibat Telefonu: 312-2325777
Faks no: 312-2308574
e-mail:  hukukbirimi@hkmo.org.tr
İrtibat Adresi: Sümer-1 Sokak No:12/4 
Kızılay/ANKARA
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Artvin-Çoruh Üniversitesi’nde 27 Mayıs 
2011 Tarihinde gerçekleştirilen “Harita 
Mühendisliğinde Yardımcı Eleman” 
konulu konferans HKMO Trabzon Şube 
Başkanı Fazıl Uzun ve Genel Sekreter 
Ertuğrul Candaş’ın açılış konuşmalarıyla 
başlamıştır. 

Odamız Genel Sekreteri Ertuğrul 
Candaş konuşmasında özetle; 
HKMO’nun kuruluşu ve genel işleyişi 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 

Harita mühendislerinin sayısının hızla 
arttığını, üniversitelerde plansızca 
bölümlerin açıldığını, teknikerler 
için de sürecin aynı işlediğini ve 
bu uygulamaların şimdiden büyük 
sıkıntılar yarattığını vurguladı. Bu 
kapsamda, siyasilerden, üniversitelerden, 
akademisyenlerden ve öğrencilerden 

HKMO’nun beklentilerini açıkladı. 
Ayrıca, Artvin İl Temsilciliği kapsamında 
yapılan/yapılacak olan etkinlikler ile 
mesleğimize sağlanacak katkıların 
önemini vurguladı. Bu etkinliğin 
düzenlenmesinde etkin görev alan başta 
Artvin İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ayşe 
Yavuz Özalp olmak üzere Trabzon 
Şube Yönetim Kuruluna ve ilgili 
Komisyonlarına teşekkür etti.

Açılış konuşmalarından sonra, 
KTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Veysel Atasoy tarafından “Harita 
Mühendisliğinde Yardımcı Eleman” 
konulu konferans verildi. Konferans 
konusu, içeriği ve takdimi itibarıyla 
oldukça başarılı bulunarak ilgiyle 
dinlendi. Çoruh Üniversitesi Orman 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fehmi 
Türker başta olmak üzere toplantıya 
katılan bir çok meslektaş, öğrenci ve 
akademisyen tarafından Yrd. Doç. 
Dr. Veysel Atasoy’a sorular yöneltildi. 
Bilgiler alındı. Konferans sonunda, 
Prof. Dr. M. Fehmi Türker tarafından 
Odamıza, Şubemize ve Temsilciliğimize 
teşekkür edilerek bu etkinliklerin 
Artvin’de artırılmasının gerekliliği 
belirtildi.

HKMO Genel Sekreteri Ertuğrul 
Candaş, Trabzon Şube Başkanı Fazıl 

Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan 
Uzun, Hasan Soylu, Şakir Seyhan, 
Şenol Adanur, Sosyal Etkinlikler 
Komisyonu Başkanı Sibel Seyhan ve 
Artvin İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ayşe 
Yavuz Özalp’in de katılımlarıyla Artvin 
İlindeki Kamu ve Özel Sektörde çalışan 
meslektaşlarımızla toplantı yapılmış 
olup bu toplantıya 27 meslektaşımız 
katılmıştır. 

Toplantıda genel olarak;  Artvin 
İl Temsilciliği kapsamında 
meslektaşlarımızla yapılması gereken 
konular paylaşılmış, bölgedeki sorunlar 
ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

“Harita 
Mühendisliğinde 
Yardımcı Eleman” 
Konulu Konferans 
Artvin’de Yapıldı

HKMO
Mayıs 2011

Yrd. Doç. Dr. Veysel Atasoy
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1  Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Günü, Ankara’da Türk-İş 
Ankara İl Temsilciliği, DİSK Ankara 
Bölge Temsilciliği, KESK Ankara 
Şubeler Platformu, TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara 
Tabip Odası ile işçi ve emekçilerin geniş  
katılımı ile kutlandı.

Sendikalar, meslek ve sivil toplum 
örgütleri, siyasi partiler ile öğrenciler 
saat 11.00’de Tren Garı önünde 
toplanarak, kortej oluşturuldu ve Sıhhiye 
Meydanı’na doğru yürüyüşe geçildi.
Odamız  üyeleri kortejin TMMOB 
kolunda, Oda Pankartımızın arkasında 
yerini aldı Kortejin en önünde “Yaşasın 
1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma” 
yazılı ana pankart yer aldı. Onun 
ardında da DİSK’in bando takımı 

korteje eşlik etti. Davullar, düdükler, 
halaylar, türküler ve marşlar eşliğinde 
şenlik havasında başlayan yürüyüşte 
birçok yurttaş, emekçi yer aldı. 
Liseliler; sınavdaki skandalları, attıkları 
sloganlarla protesto etti. Sendika  üyesi 
işçilerin arasında bulunan çocuklarının 
tişörtlerinde yazılı “Yaşasın 1 Mayıs” 
tablosu oluşturdu.

Muhalefet milletvekillerinden de 
katılım olan  yürüyüş sırasında kadın 
sivil toplum örgütleri de kadına yönelik 
şiddeti pankart ve sloganlarla protesto 
etti. Çevreciler ise mitinge ellerinde 
çiçeklerle geldi.

Miting alanına gelindiğinde, devrim 
ve demokrasi mücadelesinde yaşamını 
yitirenler anısına saygı duruşu ve 1 Mayıs 

Marşı’nın ardından tertip komitesi adına 
ortak metin okundu. Miting halaylarla, 
türkülerle coşkulu bir şekilde devam etti.
DİSK, Türk-İş, KESK, TMMOB 
ve TTB adına DİSK Ankara Bölge 
Temsilcisi konuşma yaptı. 1 Mayıs 
2011’i güvencesiz, esnek, kuralsız 
çalışmanın, taşeronlaşmanın 
yaygınlaştırıldığı koşullarda 
karşıladıklarını dile getiren konuşmacılar, 
emekçilerin yarısının kayıt dışı 
çalıştığını, sendikal örgütlenmenin 
önündeki engellerin korunduğunu, 
örgütlenen işçilerin işten atıldığını, 
iş cinayetlerinin durmak bilmediğini 
söyledi. Torba Yasa ile 52.000 
belediye işçisinin “tarihin en büyük 
sürgünlerinden” birisi ile karşı karşıya 
bırakıldığını dile getiren konuşmacı; 
sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve 
demokrasi istediklerini söyledi. 
Konuşmacı ayrıca, “Kürt kökenli 
siyasetçilerin ve yerel yöneticilerin 
tutuklanmasına, basına sansür ve 
yasak konulmasına ve gazetecilerin 
topluca cezaevlerine doldurulmasına 
karşıyız” dedi. KESK Ankara Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü İbrahim 
Kara da konuşmasında “AKP’nin çılgın 
projesi çalışanları sermayeye köle, 
emeği ile geçinenleri açlığa mahkûm 
etmektir. Eğitim, sağlık hizmetlerini 
piyasalaştırmaktır. Heykellerin yıkıldığı 
vandalizmi etkin kılmaktır” dedi.

Baskı, Zulüm ve Sömürüye Karşı Daha Coşkuyla, Umutla, Heyecanla ve Dirençle 

1 Mayıs’ta Alanlardaydık… 

HKMO
Mayıs 2011

Oda Yönetim Kurulumuz 11 Nisan 2011 tarihinde Türkiye 
Elektrik İletim  A.Ş. (TEİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Sayın Kemal Yıldır’ı ziyaret etti.

Görüşmede gündemdeki çeşitli konulara değinildi. Ziyarette 
öne çıkan konu başlıkları; 13. Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı`na  kurumsal  davet ile kurumda çalışan 
meslektaşlarımızın katılımının sağlanması, Ülkemizde  yaşanan 
özelleştirme gerçeği hakkında özet Oda görüşlerimiz, Kamu İhale 
Yasası kapsamında yapılan kurum ihalelerinde yaşanan problemler 
dile getirildi.

HKMO
Nisan 2011

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürü Ziyaret Edildi
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Devlet Su İşleri Genel Müdür 
Vekili Sayın İsmail Uğur ile Emlak 
ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı 
Sayın Mustafa Karataş 04 Nisan 
2011 tarihinde Oda Yönetim Kurulu 
tarafından ziyaret edildi.

İlk görüşme Karataş ile yapıldı.  
Gündemdeki Toplulaştırma konuları 
hakkında değerlendirme yapıldı. 
Odanın yürütmekte olduğu etkinliklerin 
önemine vurgu yapılarak, etkinliklere 
kamu kurumlarında çalışanlarının 
katılım sağlamasının önemi gündeme 
getirildi.  

Ardından DSİ Genel Müdürü Vekili 
İsmail Uğur ziyaret edildi. Ziyarette, 

öncelikle yeni görevinde başarılar 
dilenerek 13. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı’na davet yapıldı. 
İki yılda bir yapılan kurultaylar 
hakkında bilgilendirme yapılarak,  
yapılan ziyaretlerin Odamız ve DSİ 
açısından önemli olduğu, üye sayılarıyla 
ve istatistiklerle üyelerimizin Kurum 
faaliyetleri içerisinde önemli bir yerde 
olduğundan bahsedildi.  DSİ’de çalışan 
Harita ve Kadastro Mühendislerinin 

özlük hakları, ek ücret sorunları da 
konuşulan konular arasında yer aldı. 
Ayrıca son olarak kurumun Personel 
İşleri Daire Başkanı Salih Naci Uncu 
da ziyaret edilerek Kurultaya özellikle 
kurumun taşra personelinin katılımı 
konusunda yaşanan bazı sorunlara ilişkin 
somut çözüm önerilerimiz yapıldı.

HKMO
Nisan 2011

04 Nisan 2011 
Tarihinde Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Ziyaret Edildi

Adıyaman İl Temsilciliği Toplantısı Oda 
Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizin 
katılımı ile 07 Mayıs 2011 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında; Odamız Genel 
Başkanı A. Fahri Özten konuşmasında; 
HKMO’nun kuruluşu, yetki ve 
sorumlulukları, çalışma anlayışı 
ve  Odanın genel işleyişi hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. Her geçen 
gün harita mühendisleri sayısının hızla 
artması, kurumsal yapımızın genişliyor 
olması ve meslektaşlarımız ile Odanın 
buluşmasında önemli bir sürecin 
yaratıldığını ve meslek alanlarımızın 
diğer kurum ve disiplinlerce sürekli 
müdahale altında olduğunu ve bu 
sebeple Temsilcilik yapısına daha aktif 
bir birim olarak ilave katkı ve desteğin 
verilmesi gerektiğini belirtti. Adıyaman 
Temsilciliği kapsamında yapılacak olan 

etkinlikler ile mesleğimize sağlanacak 
katkıların önemini vurguladı.
Odamız II. Başkanı H. Hasan 
Tuzcu ve Oda Örgütlenme Sekreteri 
Özkan Talay konuşmasında; Odamız 
bünyesinde yapılan etkinlikler hakkında 
bilgilendirmelerde bulunurken, mesleki 
paylaşımların da önemini vurguladılar.
Toplantıda; Adıyaman İl Temsilcimiz 
Halise Dilek; ev sahibi olarak 
katılımcıları ağırlamaktan duydukları 
mutluluğu dile getirdi ve  Adıyaman 
İl Temsilciliği yapısında bölgede görev 
yapan üyelerimizin istek ve taleplerini 
bildirdi.

Toplantı çerçevesinde; İl Temsilciliği 
bünyesindeki kamu ve özel sektörde 
çalışan üyelerimizin, sorunlarına karşı 
bilgilendirmelerde bulunuldu.Tapu 
Planları Tüzüğü, Teknik Uygulama 
Sorumluluğu, Vaziyet Planı, Bağımsız 

Bölüm Planı, Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendislik Müşavirlik ve Lisanlı 
Harita ve Kadastro Mühendisliği 
Hizmetleri, Yapı Denetim kuruluşları, 
imar uygulamaları vb. mesleki konular 
hakkında görüşler dile getirildi.

Toplantıda genel olarak;  Adıyaman 
Temsilciliği kapsamında paylaşılacak 
olan görev ve sorumluluklardan 
söz edilirken, gelen katılımcıların 
istek ve önerileri doğrultusunda 
değerlendirmelerde bulunuldu ve 
katılımcılara teşekkürlerimiz sunuldu.

07 Mayıs 2011 Tarihinde  
Adıyaman İl Temsilciliği Toplantısı Gerçekleştirildi

HKMO
Mayıs 2011
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Kahramanmaraş İl Temsilciliği Toplantısı  Yapıldı

HKMO
Mayıs 2011

Kahramanmaraş İl Temsilciliği 
Toplantısı Oda Yönetim Kurulumuz ve 
üyelerimizin katılımı ile 07 Mayıs 2011 
tarihinde gerçekleştirildi.
Üyelerimizin katılım sağladığı toplantıda 
Odamız Genel Başkanı Ali fahri Özten, 
Oda 2. Başkanı H. Hasan Tuzcu ve 
Oda Örgütlenme Sekreteri Özkan Talay  
kısa birer konuşma yaparak, Odamız 
etkinliklerini ve çalışmalarını özetle 
aktardılar. 

Kahramanmaraş İl temsilcimiz Serdar 
Erayman, İl Temsilciliği olarak 
meslektaşlarımız ile daha önce yaptıkları 
bilgi paylaşımı ve değerlendirmelerde 
öne çıkan ortak konuları dile getirerek, 
yapılan tespitleri, yaşanılan sorun ve 
sıkıntılar ile önerileri aktardı.
Toplantıda, üyelerimiz, mesleki, 
sosyal ve toplumsal alanlara ilişkin 
değerlendirmeler yaparak, hem durum 
tespitinde bulundular hem de nelerin 
yapılması gerekliliği yönünde çözüme 
dair görüş ve önerilerini dile getirdiler. 
Toplantıda gündeme gelen, tartışılan 

başlıca konular, Teknik Uygulama 
Sorumluluğunun ve  Tapu Planları 
Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin 
bölgede yaşanılan sıkıntılar ve aşılması 
için gerekli çözüm önerilerinde 
bulunulması, kamulaştırma 
davalarında bilirkişi olarak görev 
yapacakların belirlenmesinde meslek 
alanımıza yönelik yargı birimlerinin 
bilgilendirilmeleri ve mesleğimizin bu 
alanda tanıtılması için çalışmaların 
yapılması, orman ve maden alanlarına 
yönelik yürütülen ve meslek alanımız 
içinde kalan bazı hizmetlerin Büyük 
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 
Yönetmeliğine göre yerine getirilmesi 
ve bu amaçla ilgili kurumlar ile devam 

eden görüşmelerin sonuçlandırılması, 
meslek içi eğitimlerin İl Temsilciliği 
ve bölge düzeyinde yapılması için 
çalışmaların sürdürülmesi, Serbest Harita 
Kadastro Mühendislik Müşavirlik ve 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 
ve Büroları’na ilişkin uygulamalarda 
yaşanılan sıkıntılar ve aşılması için 
girişimlerde bulunulmasına yönelik idi.

Kahramanmaraş Temsilciliği 
kapsamında paylaşılacak olan görev ve 
sorumlulukların önemi vurgulanarak, 
katılımcıların istek ve önerileri 
doğrultusunda değerlendirmelerde 
bulunuldu ve en kısa tarihte tekrar 
toplantı gerçekleştirilmesi kararı alındı. 
Ayrıca; TMMOB İKK tarafından 
düzenlenen 2. Geleneksel Halı Saha 
Futbol Turnuvası kapsamında Odamız 
Genel Başkanı A.Fahri Özten’e 
Kahramanmaraş İl Temsilciliğimiz 
Takımı forması hediye edildi ve 
teşekkürlerimiz sunuldu.

Oda Yönetim Kurulu 30 Mart 2011 
tarihinde Tapu ve Kadastro Genel 
Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür 
Vekili Sayın Gökhan Kanal’ı ziyaret etti.
Ziyarette, yeni görevine başlayan Sayın 
Kanal’a başarı dileklerimiz sunuldu. 
Görüşmede gündemdeki çeşitli konulara 
değinildi. Ziyarette öne çıkan konu 
başlıkları, 13. Türkiye Harita Bilimsel 
ve Teknik Kurultayı’na katılım ve davet, 
TKGM Teşkilat Yasası ve ikincil mevzuat 
çalışmaları, Taşınmaz Değerlendirmesi 
çalışmaları, TKGM’nce son dönem 
ihaleye çıkılan hizmetler için hazırlanan 
Teknik ve İdari Şartnamelere yönelik 

Oda görüşü ve raporu, Tapu Planları 
Tüzüğü, Mesleki Denetim ve LİHKAB 
şeklindeydi.

Görüşmede ayrıca Sayın Genel Müdür 
Vekili Gökhan Kanal, Odanın çalışmaları 
ve etkinliklerinin kamuoyunda öneminin 

herkes tarafından bilindiğini belirterek 
Odanın başarılı etkinlikler yürüttüğü 
ve  TKGM’nin bu etkinliklere katkı ve 
destek verdiğini ifade etti.

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdür Vekili Ziyaret 
Edildi

HKMO
Mart 2011
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GHG 2011 Yürütme ve Düzenleme Kurulu 
Genişletilmiş Toplantısı Yapıldı

İki yılda bir Odamız ve üniversiteler 
işbirliğinde yapılmakta olan ve bu yıl 
VI.’ının 13- 15 Mayıs tarihlerinde 
Kocaeli Üniversitesinde gerçekleştirilecek 
olan Genç Haritacılar Günleri 2011 
etkinliğinin Yürütme ve Düzenleme 
Kurulu ortak toplantısı 19.04.2011 
tarihinde 13. Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı kapsamında gelen öğrenciler 
ile beraber Sheraton Oteli- Ankara’da 
yapıldı. Toplantı  Yıldız Teknik, İstanbul 
Teknik, Ondokuz Mayıs, Karadeniz 
Teknik, Gümüşhane, Erciyes, Aksaray, 

Afyon Kocatepe, Zonguldak Karaelmas 
Üniversitelerinden Öğrenci Birliği 
Temsilcileri ile diğer Yürütme ve 
Düzenleme Kurulu üyeleri yanı sıra 
üniversitelerin diğer öğrencilerinin geniş 
katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda, Yürütme Kurulu Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Murat Selim Çepni 
tarafından bir önceki toplantıda 
alınan kararlar ve geçen süreçte 
yapılan çalışmalar katılımcılarla 
paylaşıldı. Ardından Arif Delikanlı ve 
Ayhan Kalyoncu geçmişten bugüne 

düzenlenen GHG Etkinliklerinden 
gelen deneyimlerini aktarırken bu 
sene düzenlenecek olan GHG için 
heyecanlarını paylaştılar.

Oda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 
da Yönetim Kurulu tarafından yürütülen 
çalışmalar aktarıldı.
Toplantıda alınan kararlar ise şu 
şekildedir.
• Gelen talepler doğrultusunda 

üniversitelerden gelecek öğrencilerin 
kalacak kontenjanların mümkün 
olduğu kadar arttırılıp bir sonraki 
toplantıda kesin sayının verilmesine

• Öğrencilerin taslak programda 2. 
Günü için program oluşturup bir 
sonraki toplantıda görüşülmesine

• Açılış dersini Arif Delikanlı veya 
Ergun Öztürk’ün yapmasına

• Bir sonraki toplantının en geç 
5 Mayıs 2011 tarihine kadar 
yapılmasına karar verildi.

 
Genç Haritacılar 
2011 Yürütme Kurulu

HKMO
Mayıs 2011

HKMO
Mayıs 2011

Oda Yönetim Kurulu tarafından BOTAŞ
Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Dairesi
Başkanlığı 05 Nisan 2010 tarihinde
ziyaret edildi. Ziyarete Daire başkanı
sayın Arif Eren, Başkan Yardımcısı İsmail
Hakkı Çiçek ve kurum mühendisleri
katıldılar.

Görüşmede Oda ve etkinlikleri hakkında
ön bilgilendirme yapıldı. 18-22 Nisan
2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultayı’na katılımın geniş tutulması
istenildi. Ayrıca TMMOB CBS Kongresi

hakkında genel değerlendirmede
bulunuldu ve BOTAŞ olarak bu etkinliğe
bildiri sunularak katkı verilmesinin
anlamlı olacağı belirtildi. Meslek
guruplarınca ortak üretim sürecinin
yaratılmasının önemine değinildi.

Görüşmede; BOTAŞ dahil diğer
kurum ve kuruluşlarca yürütülen

kamulaştırma işlemlerinde genel
olarak kamulaştırılan taşınmazın
değerinin öne çıktığı, aslında gelişmiş
ülkelerdeki kamulaştırma işlemlerinde
öncelikle insan olgusunun öne çıktığı
ve sürecin sosyal yönünün daha önem
kazandığı, kurum ve kuruluşların belli
standartlarda veri üretmeleri gerektiği,
son yıllarda harita mühendisliğinin
öneminin gittikçe artmakta olduğu
ve bir çok kamu kuruluşunun ilk kez
harita mühendislerini istihdam etmeye
başladıkları, bilim ve teknolojideki hızlı
ilerleme ve CBS ne olan gereksinim vb.
konuları dile getirildi.

05 Nisan 2011 
Tarihinde BOTAŞ 
Ziyaret Edildi
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Oda Yönetim Kurulunca Harita Genel 
Komutanlığı 21 Mart 2011 tarihinde 
ziyaret edildi. Oda Başkanı Ali Fahri 
Özten, İkinci Başkan Hacı Hasan Tuzcu, 
Genel Sayman Asiye Ülkü Karaalioğlu, 
Örgütlenme Sekreteri Özkan Talay, 
Üye Metin Erel ve Oda Müdürü Timur 
Bilinç Batur’un katıldığı ziyarette Harita 
Genel Komutanlığı’ndan Komutan 
Vekili Mustafa Şimşek, Erkân Başkanı 
Osman Alp, Teknik Hizmetler Başkanı 
Onur Lenk ve Plan ve Prensipler Dairesi 
Başkanı Mustafa Ata ile birlikte ortak bir 
görüşme yapıldı.

Ziyarette, Harita Genel Komutanlığı’nda 
son dönem atamalarında görev alan 
yöneticilere başarı dileklerimiz sunuldu. 
Ziyarette öne çıkan konu başlıkları;

Meslek alanımıza yönelik 
ortak çalışmalar ve yaklaşımlar, 

Bakanlıklararası Harita İşlerini 
Koordinasyon ve Planlama Kurulu’nun 
(BHİKPK) Mart ayı sonunda 
yapılacak Genel Kurulunda, Büyük 
Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 
Üretim Yönetmeliği’nde yapılacak 
değişiklik (özellikle Hidrografik 
Ölçmeler) konuları, Odanın BHİKPK 
kapsamındaki konumu, 18-22 Nisan 
2011 tarihlerinde yapılacak olan HKMO 
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı’na katkı, destek ve davet, 

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresine katılım hususları şeklindeydi.

Harita Genel Komutanlığı, Odanın 
mesleki alana yönelik bilimsel ve 
teknik çalışmalarda, sempozyum ve 
kurultaylarda her zaman katkı ve 
destek olduklarını ve bu sürecin devam 
edeceğini ifade ettiler.

Harita Genel 
Komutanlığı Ziyaret 
Edildi

HKMO
Mart 2011

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
farklı birimlerinde 657 sayılı yasa 
kapsamında göreve başlayan ve Ankara’da 
eğitime katılan genç meslektaşlarımıza 
22 Mart 2011 tarihinde akşam yemeği 
verildi. TKGM’de farklı illerde yeni 
göreve başlayan ve meslek içi eğitim için 

Ankara’da bulunan meslektaşlarımıza 
geleneksel hale gelen ve her dönem 
verilen akşam yemeğine genç 
mühendisler, Oda Yönetim Kurulu 
üyeleri ile TKGM Yardımcısı Bilal 
Curabaz katıldılar. Yemekte Oda Başkanı 
A. Fahri Özten, TKGM Yardımcısı Bilal 

Curabaz ve önceki dönem Oda Başkanı 
Hüseyin Ülkü birer konuşma yaptılar.

Konuşmalarda, Oda ve çalışma anlayışı 
ve ilkeleri, son dönem Oda çalışmaları, 
mesleki dayanışma, TKGM’nün 
çalışmaları, teşkilat yasasındaki 
değişikler, kamuda çalışan mühendislerin 
özlük ve ekonomik sorunları vb. konu 
başlıklarına değinildi.

Yemekte genç meslektaşlarımızla 
değişik konularda sohbetler yapıldı. 
Kendilerinden beklentilerin önemine 
vurgu yapıldı. 

Genç meslektaşlarımıza kamuda başlayan 
mesleki yaşamlarında başarılar diliyoruz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Göreve Başlayan 
Genç Mühendislere Yemek Verildi

HKMO
Mart 2011
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Malatya Bölge Temsilciliğimiz Oda 
Başkanımız A. Fahri Özten tarafından 17 
Haziran 2011 tarihinde ziyaret edildi.

Ziyarette Temsilcimiz Fikret Ercan, 
Temsilci Yardımcımız Şükrettin Güldaş 
ve katılan üyelerimizle bir de ortak 
toplantı yapıldı. Bölge Temsilcilik 
hizmet binasının bu dönem hizmete 
girmesi, Temsilcilik işlemlerinin hizmet 
binamızda yürütülmesi ile Bölge 
Temsilciliğimizin kurumsallaşması 
yönünde önemli bir adımın 
gerçekleştirildiğine vurgu yapılan 
toplantıda, son dönemdeki mesleki 
gelişmelere yönelik bilgi paylaşımı ve 

bazı tespitler yapıldı.

Toplantıda; Tapu Planları Tüzüğü, 
Vaziyet Planı, Aplikasyon Belgesi 
Hazırlanması,  Yapı Denetim 
Kuruluşları, Röperli Kroki, Yapı 
Kullanım İzin Belgesi verilmesi 
aşamasında aranacak belge ve 
dökümanlar, LİHKAB ve yaşanılmakta 
olan hukuki gelişmeler, Maden 
Sahaları İle İlgili Yönetmelik, Taşınmaz 
Değerlemesi, Emlak Müşavirliği, 
HKMO Büro Tescil Yönetmeliği, 
Toplulaştırma Hizmetleri vb. konular 
üzerine bilgi alış verişinde bulunuldu 
ve tespitler yapıldı. Oda tarafından 

bu yönde gerekli adımların atılması 
istenildi.

Bölgeye ilişkin mesleki alanımıza 
yönelik genel değerlendirmede; bazı 
bürolarca yapılan imzacılık durumu, 
çevre yolu yapımında ilgili kurumlarca 
toplulaştırma yönteminin teknik olarak 
kabul görülmesi yaklaşımlarına karşın 
ilgili kurumlar nezdinde girişimlerin 
yapılması, Temsilciliğimiz bünyesinde 
kurulacak komisyonlarla daha aktif 
hareket edilmesi, Genel Merkezin katkı 
ve destekleriyle yakın tarihte bir etkinlik 
yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarda 
görev yapan meslektaşlarımızın meslek 
alanlarımıza sahip çıkılmasında daha 
duyarlı davranmalarının gerekliliği, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 
yürütülen ihalelerde özellikle küçük 
büroların süreçten kopmakta olduğu, 
“Cors-tr” için Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan 
ücretlendirmenin yüksek olduğu ve 
bu konuda Oda tarafından gerekli 
girişimlerin yapılmasının önemi 
konularındaki görüşlerin altı çizildi.

Malatya Bölge Temsilciliği Ziyaret Edildi

Antalya İl Koordinasyon Kurulu, 18 
meslek odası ile 24-26 Mart 2011 
tarihlerinde Dedeman Oteli’nde Antalya 
Kent Sempozyumu gerçekleştirildi. 
6 oturumda kentsel yerleşimden 
tarım arazilerine, çevreden enerjiye, 
denizcilikten turizme farklı konular 
masaya yatırıldı. 

Odamızdan 25 Mart 2011 Cuma günü 
yapılan 3. oturumda oturum başkanı 
olarak A. Fahri Özten ve konuşmacı 
Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker katılmıştır.
Oturum açılış konuşmasını yapan 
A.Fahri Özten özetle Tarım ve Orman 
Alanları ile ilgili Oda görüş ve önerilerini 
dile getirirken, 31.10.2011 - 04.11.2011 

tarihleri arasında yapılacak olan Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi 2011’e tüm 
üyelerimizin davetli olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker ise Kent 
Bilgi Sistemi üzerine yaptığı sunumda 
özetle; Kent Bilgi Sisteminin öneminin, 
uygulama alanlarının, görevlerinin, 
amacının üzerinde durdu.

Ayrıca oturumda konuşmacı olarak görev 
alan Orman Mühendisleri Odasından 
Doç.Dr. Yücel Çağlar ormanlar 
ve tahsisleri, Ziraat Mühendisleri 
Odasından Doç.Dr. Dursun Büyüktaş 
tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı 
hakkında önemli bilgiler verdi.
Antalya İl Koordinasyon Kurulu ve  18 
meslek odası ile beraber düzenlenen 
etkinliğe katılım ve ilgi büyüktü. Emeği 
geçen herkese, katkı ve destek veren kişi, 
kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Antalya Kent Sempozyumu Yapıldı

HKMO
Mart 2011
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13-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen “Genç Haritacılar 
Günleri 2011” Etkinlik Değerlendirme 
Toplantısı Kocaeli Bölge Temsilciliği’nde 
24.06.2011 tarihinde yapıldı.

Toplantıya; GHG Yürütme Kurulu 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Selim 
Çepni, Odamız Müdürü Timur Bilinç 
Batur ve Yürütme Kurulunda yer alan 
Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri katıldılar.

Toplantıda, Yrd. Doç. Dr. Murat Selim 
Çepni tarafından, etkinlik hazırlık 
sürecinde ve sırasında  yapılan çalışmalar 
değerlendirildi. Genç Haritacılar 
Günlerinin emek yoğun bir etkinlik 
olduğu, HKMO Öğrenci Birliğinin 

katkı ve desteğini verdiği, Yürütme 
Kurulu ve çalışma gruplarında görev alan 
öğrenci arkadaşların özverili ve gayretli 
çalışmaları ile etkinliğin başarılı bir 
şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca 
etkinliğin düzenlenmesi ve yürütülmesi 
sürecinde Odamız Genel Merkezinin 
katkılarından ve desteğinden bahsedildi.

Odamız Müdürü Timur Bilinç Batur, 
etkinliğin başarılı geçtiğini belirtti 
ve etkinlik sürecinde çalışmaları ve 
katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. 
Murat Selim Çepni’ye, Yürütme Kurulu 
ve Komisyonlarda görev alan öğrenci 
arkadaşlara ve emeği geçen herkese Oda 
Yönetim Kurulu adına teşekkür etti. 
Etkinlik değerlendirme toplantılarının 
önemi ve hazırlanan Sonuç 
Bildirgesi’nin daha sonra yapılacak 
olan Genç Haritacılar Günleri’ne altlık 
oluşturacağını belirtti.

Öğrenciler etkinlik ile ilgili görüşlerini 
ve önerilerini aktardılar. Taslak “Sonuç 
Bildirgesi” öğrenciler ve katılımcılarla 
paylaşılarak, kısa bir süre içerisinde 
sonuçlanacağı belirtildi. 

“Genç Haritacılar Günleri 2011” Etkinlik 
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

HKMO
Haziran 2011

Doğa ve yaşam savunucuları “Derelerin 
Kardeşliği” tarafından, sularımızın 
satılmasına, tarihimizin, kültürümüzün, 
doğanın ve yaşamın yağmalanmasına 
karşı Anadolu’dan, Mezopotamya’ya, 
Trakya’ya kadar, yaşama can veren bütün 
akarsulardan, vadilerden, derelerden 
Ankara’ya akması çağrısı ile 9 Nisan 
2011 Cumartesi günü Ankara’da bir 
miting yaptı.

Ülkemizin bütün vadilerindeki HES 
karşıtları ile nükleer ve termik santral 
karşıtları, doğa ve yaşam savunucuları 
sularımıza, derelerimize, vadilerimize, 
ovalarımıza, doğal yaşam alanlarımıza 
yapılan vahşi saldırıları durdurmak için 
Ankara’da mitingde bir araya geldiler.
 Yerli ve küresel şirketlerin, ülkemizin 
dört bir yanında doğamıza ve yaşam 
alanlarımıza el koymak için, suyumuzu, 

madenlerimizi, ormanlarımızı, tarım 
alanlarımızı mevzuat değişiklikleri ile 
ele geçirmek için her türlü girişimleri 
yapmakta oldukları bir süreç yaşanıyor. 
Yaşam alanlarımıza, suyumuza, 
toprağımıza göz koyanlar durmuyor. 
Bütün bu saldırılar, bulunduğu her 
yerde yerel halkın direnişiyle karşılaşıyor. 
Mücadelenin gücü bütünleşerek 
çoğalıyor!
Miting için Toros Sokak’ta buluşan doğa 
ve yaşam savunucuları, sloganlar ve 
türküler eşliğinde Kolej Kavşağı’na kadar 
yürüdüler. Kolej Kavşağı’nda yapılan 
konuşmaları ardından halaylar çekildi, 
horonlar oynandı ve türküler söylendi.  
Miting esnasında “HES’lere Hayır”, 
“Dereler Özgürdür Özgür Akacak”, 
“Tayyip Evinde Tüp Patlasın”,“Nükleer 
Santral İstemiyoruz”, “Termik Santral 
İstemiyoruz” sloganları atıldı ve 
izleyenler tarafından alkışlarla mitinge 
destek verildi.

Miting konuşmalarında, doğal kaynak 
olarak ülke yararına kullanılması 
gereken suyumuzun, madenlerimizin, 

ormanlarımızın, tarım alanlarımızın, 
yerli ve küresel sermayenin rant alanı 
haline dönüştürüldüğü, yüzyıllar 
boyunca yanı başlarında özgürce akan 
derelerin yine özgürce akmaya devam 
etmesinde yöre halkının da hakkının 
var olduğu ve derelerdeki mücadelenin, 
bütünlüklü “Su ve Enerji Hakkı” 
mücadelesine dönüştürülmesi gerektiği 
vurgulanarak yaşam hakkımıza müdahale 
edildiği ve çocuklarımıza yaşanabilir bir 
gelecek ve çevre bırakmak için,
“Nükleer ve Termik Santrallere Hayır!” 
ve “Su Hayattır Satılamaz!” denildi.
TMMOB ve bileşeni Odalar etkinliğe 
katılarak destek verdiler.

Dereler Ankara’ya Aktı, 
Yaşam Savunucuları 
Ankara’da Buluştu…   

HKMO
Nisan 2011
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Trabzon Şubemiz etkinlik alanında 
“Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ile mesleki sorunlar ve 
çözüm önerilerinin irdelenmesi” konulu 
üye toplantısı 27 Haziran 2011 tarihinde 
Şube toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

Toplantıya; Odamız Genel Başkanı A. 
Fahri Özten, Trabzon Şube Başkanı Fazıl 
Uzun, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane, 
Bayburt İl Temsilcilerimiz ve Serbest 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
katıldılar.

Toplantıda, Şube çalışmaları Şube 
Başkanımız Fazıl Uzun tarafından 
özetle aktarıldı ve Şube etkinlikleri 
hakkında bilgilendirme yaptı. Sayın 
Uzun Trabzon İKK tarafından ekim 
2011’de yapılacak olan “TMMOB 
Kent Sempozyumu” nun sekretarya 
görevinin Şubemizce yürütülmekte 
olduğunu, çalışmaları sürdürülen “KTÜ 
ile Mezuniyet Buluşması” etkinliği ve 
“Kariyer Günleri” etkinlikleri hakkında 
bilgi verdi. Şube İkinci Başkanı Doç. 
Dr. Recep Nişancı,  Mesleki Denetim, 

LİHKAB ve Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Yasası / Tarım Arazileri ile 
Köy Yerleşik Alanları ve İfraz Koşulları 
konularındaki çalışmaları aktardı.

Genel Başkanımız Sayın A. Fahri 
Özten; Odanın son dönem çalışmaları, 
HKMO‘nun yetki ve sorumlulukları, 
çalışma anlayışı ile kurum ve kuruluşlar 
ile Oda ilişkisi, Odanın genel işleyişi 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı çerçevesinde; üyelerimiz, 
mesleki, sosyal ve toplumsal alanlardaki 
sorunlara ilişkin değerlendirmeler 
yaparak, nelerin yapılması gerekliliği 
yönünde çözüme dair görüş ve 
önerilerini dile getirdiler. 

Toplantıda gündeme gelen ve tartışılan 
başlıca konular; Tapu Planları Tüzüğü, 
Teknik Uygulama Sorumluluğu, 
Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik 
Müşavirlik Hizmetleri ve Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendislik Hizmetleri, Yapı 
Denetim Kuruluşları, İmar Uygulamaları 
vb. mesleki konular idi. 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Yasası gereğince tarım arazilerinin 
sınıfl andırılması ve arazi parsel 
büyüklüklerinin belirlenmesi üzerine 
de bilgilendirmelerde bulu nuldu. Parsel 
büyüklüklerinin; mutlak tarım arazileri, 
özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, 
örtü altı tarımı arazileri ve marjinal 
tarım arazilerinde bölünebilecek en 

küçük parsel büyüklüklerinin yasa ve 
yönetmeliklerde belirtildiği, ancak bölge 
topoğrafik yapısı dikkate alınarak çay, 
fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak 
istekleri olan bitkilerin yetiştiği yerler ile 
seraların bulunduğu alanlarda, yörenin 
arazi özellikleri daha küçük parsellerin 
oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, 
Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük 
parsellerin oluşturulabilineceğinin altı 
çizildi. 

Toplantıda tarım arazilerinde tarımın 
devam ettirilmesi, ancak özellikle 
miras yolu ile intikallerde mülkiyet 
sorununun çözülmesinde bölge yapısı 
dikkate alınarak bölünebilecek parsel 
büyüklüklerinin yasanın bu hükmü 
çerçevesinde bilimsel ve teknik olarak 
belirlenmesi, köy yerleşik alanlar 
içinde konut amaçlı parsel üretimi 
konusunda da benzer çalışmaların 
yapılması, Trabzon İKK olarak Valilik 
nezdinde bu sorunun çözümü için 
girişimlerde bulunulması, KTÜ’den 
bilimsel ve teknik destek sağlanması 
konularında görüşler oluşturuldu. Rize 
ve Ordu illerinde bu konunun çözüme 
kavuşturulduğu belirtildi.

Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik 
Hizmetleri, LİHKAB, Yapı Denetim 
Kuruluşları, Tapu Planları Tüzüğü 
çerçevesinde Vaziyet Planı, Bağımsız 
Bölüm Planı konuları işlenerek 
çalışmalar ve işleyiş hakkında bilgi 
paylaşımı yapıldı.

Toplantıda genel olarak; üyelerimizin 
mesleki, teknik ve toplumsal 
alandaki çalışmaları, talepleri ve 
önerileri çerçevesinde konuların 
değerlendirilmesi yapıldı. Şubemizin 
bu ve benzeri etkinlikleri daha sık 
düzenlemeleri yönünde öneriler 
getirildi. Toplantı sonrası Şubemiz 
katılımcılara, katılımcılar Şubemize 
teşekkürlerini sundu. Bizler de etkinliğin 
düzenlemesinde ve gerçekleşmesinde 
emeği ve katkısı olan tüm arkadaşlara 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Trabzon Şube “Serbest Harita ve Kadastro 
Mühendisleri  Üye” Toplantısı Yapıldı
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İller Bankası, 26 Ocak 2011 tarihli 6107 
sayılı kanun ile İller Bankası Anonim 
Şirketi’ne dönüştürüldü ve kısa adı 
İlbank A.Ş. oldu. Ardından 23 Mart 
2011’de 7778 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde, İlbank A.Ş’nin Ana 
Sözleşmesi yayımlandı. 4 Nisan 2011’de 
ise, “İller Bankası Anonim Şirketi İnsan 
Kaynakları Yönetmeliği” yürürlüğe girdi. 
İlbank A.Ş’nin gerek yasası ve gerekse 
Ana Sözleşmesi ve yönetmeliğinde, İller 
Bankası’nın kamusal kimliğinden ve 
görev anlayışından sıyrılması yanında, 
İlbank çalışanlarını şaşkına çevirecek 
nitelikte yasaklar, güvencesizlikler ve 
keyfiliklerin yer aldığı görülmektedir.

İller Bankası’nın kamusal kimliğinden 
sıyrılması sürecine sokulmasına yönelik 
adımların atıldığı 2006 yılından bu yana, 
Odamızca konuya ilişkin birçok basın 
açıklaması, basın toplantıları, televizyon 
ve radyo programları yapılarak, “Tasfiye 
Sürecinde İller Bankası Gerçeği” adlı 
kapsamlı bir araştırmadan oluşan rapor 
ve kitabı hazırlandı. TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’na, bankanın ortağı 
olan 3 binin üzerindeki belediye’ye, 
kamuoyuna, sendikalara ve diğer kurum 
ve kuruluşlara ulaştırılan bu kitap ile 
İller Bankası’na sahip çıkma çağrısı 
yapılmıştı. 

1933 yılında belediyeler bankası olarak 
kurulan, daha sonra iller bankası adını 
alan banka, Yerel-Yönetim Ortaklığı 
niteliğinde, belediyelere ve yerel 
yönetimlere sağladığı düşük faizli 
krediler ve yaptığı her türlü teknik 
ve mühendislik desteği ile kamu 
ve toplum yararına hizmet üretimi 
yapmaktaydı.Reform adına gidilen 
yapısal değişiklik sonucunda bankacılık 
kurallarına tabi, özel bir banka işlevi 
gösterecek, uluslararası bankalardan 
yerel yönetimlere borç para sağlayan 
aracı finans kuruluşuna dönüştürüldü.
Bankanın deneyimli ve yılların 
birikimine sahip teknik kadrosu da 
bir çırpıda yok edilmektedir.  Bugün 
ise, İlbank A.Ş., çalışanlarına dayattığı 
ana sözleşme ve yönetmeliği, bu 
yapısal değişikliğin bir uzantısı olarak 
gündemdedir. 

İlbank çalışanlarının tabi olacakları 
İlbank Ana Sözleşmesinin beşinci 
bölümünde, Banka Personeli, Mali 
ve Sosyal Haklar hakkındaki 31. 
Maddesi’nde belirtilen şudur: “Banka 
hizmetlerinin gerektirdiği görevler 
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ve diğer 
kanunların sözleşmeli personel hakkındaki 
hükümlerine tabi olmayan  sözleşmeli 

personel eli ile yürütülür”. Madde de ifade 
edildiği üzere, banka çalışanlarının tabi 
olacakları iş sözleşmesinin, içeriği ve 
şekli kurum tarafından belirlenecektir. 
Peki, çalışanların yaşamını ve geleceğini 
belirleyecek olan bu sözleşmeyi 
hazırlayacak olan yönetim kurulu nasıl 
oluşmaktadır? Ana Sözleşmenin 18. 
maddesi göstermektedir ki, yönetim 
kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar 
Kurulu’nun belirlediği üyelerden 
oluşmaktadır. Bir diğer değişle, Yönetim 
Kurulunun her üyesi, Bakanlıkların, 
yani siyasal iktidarın denetiminde ve 
vesayetinde olacaktır. 

Yönetmelikte banka personeline 
verilen görev, kamu ve toplum 
yararları ve çıkarları değil banka 
yararlarının önde tutulmasının 
istenmesidir. Bu anlayış bankanın 
kamusal kimliğinden sıyrılmakta 
olduğunu göstermektedir.

Yönetmeliğin 35. maddesi, “Ataması 
yapılan personel, bir yıllık deneme süreli 
ve geçici olarak atanır” demektedir. 
Oysa 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 
15. maddesi, tarafl arca imzalanan 
sözleşmede deneme süresinin en çok 
“iki ay” olabileceğini ve bu deneme 
süresinin toplu iş sözleşmeleriyle 

İller Bankası “A.Ş.” Oldu, Çalışanların Hakları Rafa Kaldırılıyor! 
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“dört aya” kadar uzatılabileceğini 
belirtmektedir. İlbank çalışanlarının 
bu yaptırım ile maruz kaldıkları şey, 
“güvencesizlik”tir. Deneme süresinin 
uzatılması, çalışan için belirsizliğin ve 
güvencesizliğin uzaması demektir.

Yönetmelikteki bir diğer sorun 
“sözleşme sürelerinin yenilenmesi” 
hususundadır. Yönetmeliğin 35. 
maddesi “Personelle imzalanacak 
sözleşmeler, takvim yılı itibarıyla 
yıllık olarak düzenlenir. Sözleşme 
süreleri sona eren personelin 
hizmet sözleşmeleri, fesih kararı 
alınmadıkça, meydana gelecek ücret 
artışından yararlanmak suretiyle 
bir yıl süreyle yenilenmiş sayılır” 
demektedir. Burada gizli olan 
fakat görülmesi gereken “keyfilik”, 
süreli sözleşmelerde ihtara gerek 
kalmadan direk çalışanın işine son 
verilebileceğidir.

Bir diğer keyfilik ise, “yer değiştirme 
esasları”nda görülmektedir. 
Yönetmeliğin 43. maddesi, yer 
değiştirmeyi yaratacak durumlar 
arasına “.. İş gücü ihtiyacındaki 
değişimlerin karşılanması, Personelin 
nitelik ve yeteneklerine uygun 
işlerde çalıştırılması, inceleme ve 
soruşturma raporları, acil hallerde 
sonradan düzenlenecek raporlar gereği 
işlem yapılması..” gibi hükümleri 
de koymuştur. Buradaki sorun, 
sözü edilen durumların muğlâklığı 
ve belirsizliğidir. Herhangi bir 
yer değiştirme, bu hükümlere 
“uydurularak” mümkün hale 

getirilebilir durumdadır. Çalışanın 
yerinin değiştirilmesi “keyfiliğe” ve 
hatta “manipüle edilmeye” oldukça 
açık bir hale getirilmiştir.

Bunların dışında yönetmelik, İlbank 
çalışanlarına “siyasi faaliyette” 
bulunma ve “grev yapma” yasağı 
getirmektedir. Oysa “ İş Yasası”nda 
grev yapma, sendika kurma ve 
katılma, siyasi faaliyette bulunma gibi 
haklar bulunmaktadır. Dolayısıyla, 
İlbank çalışanlarına dayatılan bu anti-
demokratik yönetmelik, bu hakları 
tanımayan, çalışanları apolitikleştiren, 
evrensel hak arayış ve dayanışmayı 
öldüren niteliktedir.

İlbank A.Ş ye alınacak yeni personel 
ile ilgili olarak belirlenecek yöntem 
ve kriterler yönetim kuruluna 
bırakılmaktadır. Keyfilik bir kez daha 
öne çıkmaktadır.
İller Bankası, şimdi mevcut Kanun ve 
Yönetmelik ile, ülkenin en güvenilir 
kurumlarından biri olma vasfını 
yitirerek, çalışanlarına “güvencesizlik” 
ve “keyfilik” dayatan ve geleceklerini 
dolaylı olarak da olsa “siyasal 
iktidar”ın iki dudağı arasındaki karara 
bırakan bir kurum haline çevrilmiştir. 
İller Bankası ve yüzlerce çalışanı, 
neo-liberal piyasa koşullarına teslim 
edilmektedir. 

Sözleşmeye tabi tutulanlar 
demokratik, adil ve özgürlükçü 
olmayan bir yönetmelik ile karşı 
karşıyadır. Belirsizlik ve geleceğin 
karamsarlığı derinleşen bir 

huzursuzluğu ne yazık ki hakim 
kılmaktadır.

1980 yıllardan itibaren uygulamaya 
konulan neoliberal politikalar 
doğrultusunda reform adı altına yeni 
kimliğine kavuşan İlbank A.Ş, yerel 
yönetim hizmetlerinin ticari alana 
dönüştürülmesine öncülük edecektir. 
İlbank A.Ş. yerel yönetimlere uluslar 
arası finans sektörlerinden borç para 
bularak yerel yönetimleri tahkim yasası 
çerçevesinde dış sermayeye bağlı konuma 
taşıyacağı görülmektedir. Cari açığın 
ve dış borcun giderek yükseldiği bir 
dönemde dış borca bağımlılık daha 
da artacaktır. Yerel yönetim hizmetleri 
küresel sermayeye sunulmaktadır.

İller Bankasında yaşanılan süreç özetle, 
kamusal hizmet alanlarının tasfiyesinin 
yanında çalışma yaşamındaki keyfilik, 
güvencesizlik, belirsizlik, karamsarlık, 
hak aramaya yasaklarla dolu ileri bir 
sürecin hayata geçirilmesidir.

İlbank A.Ş’nin yarın çok farklı 
gelişmelere gebe olduğunu şimdiden 
söylemekte yarar var. 

Saygılarımızla

HKMO
Mayıs 2011
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19 Mart 2011 tarihinde Libya halkı füze 
ve bomba sesleriyle uyandı.
Anımsanacağı gibi 2010 yılının son 
aylarında Arap ülkelerinde halk 
hareketleri olmuş, Tunus ve Mısır’da, 
ABD müttefiki, yılların diktatörleri 
yıkılmış, Bahreyn, Ürdün, Yemen 
ve hatta komşumuz Suriye’de halk 
hareketleri demokratik bir öz taşıyarak 
artmıştı. Çok geçmeden benzer 
gelişmeler Libya’da da yaşandı.

Ancak Libya’daki ayaklanma, diğer 
komşu arap ülkelerinden farklı bir seyir 
izledi. Kaddafi iktidardan düşmedi. 
Halkın eğitim seviyesinin düşük 
olması, büyük ölçüde politikadan 
uzak muhalefetin örgütsüzlüğü, 
yasakların yarattığı kaos, ülkeyi ciddi 
bir bölünmeye taşıdı. Daha önce de, 
Mısır ve Tunus’tan sonraki hedefin 
Libya olduğu belliydi.  BM Güvenlik 
Konseyi de Tunus ve Bahreyn’deki 
sessizliğinin aksine, ani bir karar aldı. 
Bu karara dayanarak Amerika’nın 
koordinatörlüğünde Fransa, İngiltere 
ve Kanada, Libya’ya havadan 
“Operasyon!”a başladı. Avrupa ve Kuzey 
Amerika eksenli ülkelerin oluşturduğu 
“Koalisyon!”, Birleşmiş Milletler’den 
aldıkları dar kapsamlı hukuki 
gerekçelerin dışına çıkarak Libyalılara 
füze ve bombalarla ölüm yağdırdı. 
Şu anda ise “Operasyon”a kimin 
liderliğinde ve nasıl devam edileceği 

tartışılıyor. Yani Emperyalist devletlerin, 
kendi aralarındaki bu rekabetine 
tanık oluyoruz. ABD, askeri komuta 
yetkisini NATO’ya devretmek isterken, 
siyasi komutanın Arap ülkelerini de 
kapsayacak şekilde, ABD, Fransa ve 
İngiltere liderliğinde olması bekleniyor. 
Arap Birliği askeri harekâta karşı duruyor 
fakat Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri 
uçakları ile operasyona destek veriyor. 
Libya’ya silahlı müdahaleye sözde 
çekimser duran Almanya ve Rusya gibi 
ülkeler ise, ABD tarafından saldırıya ikna 
edilmeye çalışılıyor.

NATO sözcüsünün yaptığı 
açıklamada ise Türkiye’nin, BM kararı 
doğrultusunda Libya’ya uygulanacak 
silah ambargosunu denetleme görevi 
dâhilinde, NATO deniz gücüne 4 
firkateyn 1 denizaltı ve 1 yardımcı gemi 
ile katılmasının talep edildiği belirtildi. 
Bu talep doğrultusunda hazırlanacak 
tezkere, TBMM’de görüşülecek.

Fakat biliyoruz ki, bu “Operasyon”u 
kendi “ulusal çıkarları” için 
gerçekleştirdiklerini açıkça söyleyen 
bu ülkeler, daha önce de benzer 
bir “koalisyon!” kurarak, Irak’a, 
Afganistan’a saldırmış ve yüz binlerce 
sivilin ölmesine neden olmuştu. Bu 
saldırılarda “Uluslararası meşruiyet” 
diye bir durumun söz konusu 
olamayacağının en sıcak örneği Irak’ta 

bir türlü bulunamayan “Kitle imha 
silahları!” yalanında yaşanmıştı. Şimdi 
ise bu tiyatronun aynısını, çölün 
ortasında “Tonlarca hardal gazı” 
deposunu “Uydudan” saptadıkları 
yalanını yayarak oynuyorlar! Kaddafi’nin 
halkını bombaladığını söyleyerek, 
insan haklarından dem vuran, sahte 
gözyaşlarıyla günlerce yazanlar, çizenler 
ise emperyalist saldırının daha birinci 
gününde 100’e yakın Libyalının 
ölmesine sessiz kalıyorlar. Hiç kimse, bu 
saldırının son bulmasını isteyen, ciddi 
bir zulüm ile baş başa kalacak olan Libya 
halkının sesini duymuyor, duyurmuyor. 

Bu güçlerin denetimindeki basın yayın 
organlarına da anımsatmak istiyoruz 
ki “Operasyon!” diye adlandırılan 
bu “saldırı”, dünya jandarmalığına 
soyunmuş Amerika’nın ve Batı’nın 
güçlü devletlerinin emperyalist ve 
sömürücü planlarının uzantısıdır. Açıkça 
görmekteyiz ki, ABD liderliğindeki 
bu emperyalist güç, üçüncü dünya 
ülkelerinin meşruiyetini tanımamakta, 
güçsüz devletlerin zayıf ve savunmasız 
halklarına tarihin büyük acılarını 
yaşatmaktadır. Hiçbir diktatörlüğün 
ve zalimliğin savunulamayacağı gibi, 
emperyalist ve sömürgeci müdahaleye ve 
bu müdahalenin sebep olduğu insanlık 
dramına da sessiz kalınamaz. Hiçbir 
hukuk kuralı tanımayan bu “Örgütlü” 
emperyalist güçler, devletlerin sınırlarını 
kendi çıkarları doğrultusunda yeniden 
çizmeye çalışmaktadır. Bu emperyalist 
“Proje!”nin başladığı yeri biliyoruz 
ancak nerede duracağını bilemiyoruz. 
Günün birinde sıranın İran’a, Suriye’ye 
ve Türkiye’ye gelmeyeceğini artık kimse 
söyleyemez!

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası olarak, ABD’nin başını çektiği, 
emperyalist yayılmacılığa, işgallere hayır 
diyoruz. Bu insanlık dışı saldırıya sessiz 
kalmadığımızı duyuruyor ve Libya’ya 
yönelik bu emperyalist saldırganlığı 
kınıyoruz. 

Libya’ya Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz !

HKMO
Mart 2011
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27 Mart 2011 tarihinde yapılan YGS 
sınavında yaşanan ve sonrasında 
yetkililerin yaptığı açıklamalarla büyüyen 
skandal, milyonlarca öğrencimizi, 
gencimizi, ailelerini ve tüm toplumu 
rahatsız etmektedir. Günlerdir süren 
tartışmalardan sonra gençlerimiz yurdun 
dört bir yanında alanlarda demokratik 
haklarını kullanarak geleceğine sahip 
çıkıyor. Yaşanılan süreci sorguluyor. 
Bu karşın bir Vali Yardımcısı gençleri 
yuhalamadan kendisi alamıyor. 

Bugün gelinen durumda genel inanış, 
hemen hemen liseyi bitiren her gencin 
sınavına girmek zorunda olduğu ÖSYM 
gibi önemli bir kurumun, artık eski 
güvenilirliğinin kalmadığıdır.

YGS sınavında “şifreleme” yöntemiyle 
öğrenciler arasında haksızlık 
yapılmış mıdır? Sınavın hatasız 
yapıldığını söyleyen yetkililer, tutarsız 
açıklamalarıyla aslında şüpheleri daha 
da artırmışlardır. Savcılığın başlattığı 

incelemenin ne zaman sonuçlanacağını 
ise kimse bilmemektedir.

Bilindiği gibi, ÖSYM’ye, son KPSS 
sınavında da “soruları dışarı çıkarma” 
suçlaması yapılmış, 350 kişi 120 sorunun 
tümünü bilmiş, hatta aynı aileden üç kişi 
tüm soruları bilerek tarihi bir başarıya 
imza atmıştı! Büyük tartışmalardan sonra 
sınavlar iptal edilmiş, Devlet Denetleme 
Kurumu harekete geçmiş, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma 
açmıştı. Zamanın ÖSYM Başkanı 
da istifa etmek zorunda kalmıştı. Ne 
var ki istifa edenler istifa ettikleriyle 
kalmış, Savcılık ve Devlet Denetleme 
Kurumu’nun incelemelerinin üzerinden 
on aya yakın bir süre geçmesine karşın 
bir sonuç çıkmamıştır.

Bugün yaşanan YGS sınavında da 
“şifreleme” yöntemini kullananların 
sınavlarının iptal edilmesi gerekmektedir. 
“Şifreleme”nin kimler tarafından, 
nasıl, niçin yapıldığı bir an önce ortaya 
çıkarılmalıdır? Çünkü bir kaç ay sonra 
da LYS sınavı yapılacak, öğrenciler 
fakülte ve bölümlere yerleştirilecektir.
 
Bütün bu tartışmalar şunu göstermiştir 
ki eğitim sistemimiz “Sınav” yapmak 
gibi temelde sakat bir anlayış üzerine 
kuruludur. Bu yöntemin doğal sonucu 
olarak da tüm yük öğrencilerimize 

binmekte, onların en güzel çağları olan 
ilk gençlik çağları heba olmaktadır. 
Oysa sistem, yetiştirdiği öğrenciyi tüm 
öğrenim yılları süreci içinde geniş bir 
değerlendirmeye tabi tutmalı, YGS 
tümden kalkmalı, yerleştirme yalnızca 
bir sonuç olarak uygulanmalıdır.
Ayrıca ÖSYM, yalnızca üniversitelere 
giriş sınavı değil yüksek lisans, doktora, 
yabancı dil sınavları, kamu kurum 
kuruluşlarınca personel alımından görev 
yükselmeye kadar çok farklı alanlarda 
sınav yapmaktadır. Bağımsızlığı ve 
güvenirliliği hep önde tutulmuştur. 
Yurttaşların bu yönde asla bir kuşkuları 
olmamıştır. Ancak son dönemdeki 
yaşanılanlar bundan sonraki sınavları da 
tartışmalı hale getirecektir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak, gençlerin umutlarını kıran, 
kuşkuları ve güvensizliği hakim kılan 
bu anlayışın ivedilikle terk edilmesini 
ve sorumluların ortaya çıkarılmasını; 
eğitimde ezbercilik ve belletme yerine 
araştıran, sorgulayan, inceleyen 
öğrencilerin yetiştirildiği bilimsel 
anlayışın hayata geçirilmesi gerekliliğini 
bir kez daha yineliyoruz.
Gençlerin umutları kırılamaz...

Gençlerin Umutları Kırılmasın...

HKMO
Nisan 2011
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BASINA VE KAMUOYUNA 

Değerli Basın Mensupları 

Türkiye, önemli bir tarihsel süreçten 
geçmektedir. 24 Ocak 1980 
kararlarından bu yana uygulanan 
neo-liberal dönüşüm programı, AKP 
iktidarıyla doruğuna ulaşmıştır. Öyle 
ki ekonomide, toplumsal dokuda, 
siyasal süreçlerde, çalışma yaşamı ile 
temel hak ve özgürlüklerde gerçekleşen 
tahribat ile AKP‘nin dikta özlemi el ele 
gitmektedir. Hükümetin tüm ekonomik 
programı, siyasi icraat ve operasyonları 
bu yöndedir.

AKP iktidarı döneminde ülkemizde 
emeğin ve insanımızın aleyhine 
önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bu 
süre zarfında Avrupa Birliği‘ne üyelik 
süreci gerekçesine dayandırılan çok 
sayıda yeni yasa ve yasa değişikliği ile 
bir yandan devletin yapılanmasında 
önemli değişiklikler meydana gelmiş 
diğer yandan enerji, çevre, gıda, çalışma 
yaşamı, maden, sağlık, v.b. birçok 
alanda yeni düzenlemeler yapılmıştır. 
Yapılan düzenlemelerin ortak yanlarına 
bakıldığında, bu alanların piyasaya terk 
edildiği, kamu denetiminin kaldırıldığı, 
sosyal devlet olgusundan tamamen 
uzaklaşıldığı, çalışma yaşamında ise 
güvencesizliğin, sendikasızlaştırmanın, 
taşeronlaştırma yöntemiyle sömürünün 
ağırlaştırıldığı görülmektedir.  

Bu dönemde, mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığı uygulamaları ve 
eğitiminde de büyük tahribat yaratılmış 
ve nitelikli işgücü olan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının işsizlik oranı 
artmıştır.  

Değerli Basın Mensupları 

Biz böylesi koşullarda yaşamak 
istemiyoruz.  

TMMOB örgütlülüğü, emperyalizmin 
ülkemizde şimdilerde AKP eliyle 
uyguladığı eşitsizlik ve adaletsizlik 
üzerine kurulu işsizlik, yoksulluk, 
sömürü ve baskı düzeninin karşısındadır. 

TMMOB, bugüne dek toplumsal 
yaşamın tüm alanlarına yayılan meslek 
alanlarından hareketle, örgütlü olduğu 
tüm birimleri ve üyeleri ile birlikte ülke 
gerçeklerini tanımlama, sorunları tespit 
etme, çözüm önerileri üretme ve bunları 
kamuoyuna sunma görevini yerine 
getirmiştir ve getirmeye devam edecektir.  

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği olarak 15 Mayıs Pazar günü 
Türkiye‘nin dört bir yanından gelecek 
on binlerce mühendis, mimar ve 
şehir plancısıyla Ankara‘da Sıhhiye 
Meydanı‘nda buluşacağız. 

Bu ülkenin mühendis, mimar, şehir 
plancıları olarak;  

Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı 
savunmak için, Baskıcı ve otoriter 
yönetime karşı, özgürlük ve demokrasi 
için, Her şeyin para-kâr olduğu piyasa 
anlayışına karşı eşitliği savunmak için, 
Irkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe 
ve barış içinde yaşamak için Öznesinde 
insan olan özgürlükçü, eşitlikçi, 
demokratik bir anayasa için, Kürt 
sorununun barışçıl ve demokratik 
yoldan çözümü için, Her türlü cinsiyet 

ayrımcılığına karşı durmak için,  Özerk 
ve demokratik üniversite için, 

Demokratik, parasız eğitim hakkımız 
için,  Eşit, nitelikli, parasız sağlık 
hakkımız için, Güvencesiz çalışmaya, 
taşeronlaşmaya, sendikasızlaştırılmaya 
“hayır” demek için İnsan odaklı işçi 
sağlığı ve iş güvenliği için, Kentlerimizin, 
ormanlarımızın, madenlerimizin 
yağmalanmasına “dur” demek için 
Havamıza, suyumuza, toprağımıza 
sahip çıkmak için, Meslek alanlarımıza, 
mesleğimize, onurumuza sahip çıkmak 
için, 

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber 
ya hiç birimiz” demek için, Bir Başka 
Dünya, Bir Başka Türkiye, Bir Başka 
Yaşam için Haklarımız, geleceğimiz, 
halkımız, ülkemiz için 

Söyleyecek sözümüz var... 

Seçim dönemine girmiş bir Türkiye‘de 
23 odada 380.000‘e ulaşan üye 
sayımızla, örgütlü yapımızla birlikte; 
bu ülkenin onurlu mühendisleri, 
mimarları, şehir plancıları olarak 15 
Mayıs‘ta Sıhhiye Meydanı‘nda TMMOB 
Seçim Bildirgemizi okuyacağız. O gün 
hep birlikte ülkeyi yönetme iddiasında 
olanlardan kimlere oy verip, kimlere oy 
vermeyeceğimizi nedenleri ile birlikte 
söyleyeceğiz. 

Biz, Türkiye‘nin dört bir yanından 
on binlerce mühendis, mimar ve 
şehir plancısı 15 Mayıs Pazar günü 
Sıhhiye Meydanı‘nda buluşacağız. 
Eşitlik, özgürlük, demokrasiden yana 
tüm halkımızı da mitingimize davet 
ediyoruz. 

TMMOB 

15 Mayıs TMMOB Mitingi Basın Açıklaması
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Türkiye, geleceğini belirleyecek önemde 
bir seçime gitmektedir. Seçim öncesinde, 
bu ülkenin mühendisleri ve duyarlı 
yurttaşları olarak, dokuz yıldır ülkeyi 
yöneten siyasal iktidarı, onun ekonomi 
karnesini, demokrasi, eşitlik ve özgürlük 
anlayışını ve insana verdiği önemi 
sorgulamak gerekmektedir. Çünkü bu 
değerleri merkezine almayan bir yönetim 
“başarılı” sayılamaz. 

Ekonomi

Türkiye’nin gündemindeki başat sorun 
her zaman ekonomi olmuştur. Siyasal 
iktidarın dokuz yıllık döneminde 
ekonomi karnesi ne yazık ki olumlu 
değildir. 2002-2011 yılları arasında 
4500’e yakın ülke değerleri/varlıkları 
yaklaşık 40 milyar dolara satılarak 
“özelleştirme”de rekor kırıldı. 
Cumhuriyet tarihi boyunca halkın 
vergileriyle gerçekleştirilen kurumların 
önemli bir kısmı satıldı. Özelleştirmeler 
sonucunda varlıklarımızı alan yabancı 
şirketler karlarını dışarıya transfer 
etmeye başladılar. Bu artış son yıllarda 
rekor düzeye çıktı. 2011 yılında 
cari açığın verdiği ürküntü, yalnızca 
dünya ekonomisinin nabzını tutan 
Financial Times, Th e Economist 
gibi yayın organlarında “Türkiye 
fokur fokur kaynıyor” gibi deyimlerle 
dile getirilmekle kalmadı, ülkemiz 
işverenlerini bile rahatsız eden boyuta 
ulaştı. İthal girdilerin ihracat rakamını 
ikiye katlaması ve daha önemlisi ithalat 
yapmadan ihracat yapamaz durumda 
olmamız sorunun kronikleştiğini 
göstermeye başladı. Ülkemiz yabancı 
mal cenneti haline getirildi. Son sekiz 
yılda katlanarak artan dış borcun 
büyüklüğü ve tüketici kredilerinin 
oranı ulusal gelirin % 6’sına dayanarak 
endişe verici boyuta ulaştı. Çalışma 
yaşamında, onlarca yıllık demokrasi 
mücadelesinde kazanılmış haklar tek tek 
yok edildi. Taşeronlaşmayla güvencesiz 

çalışma koşulları çalışma yaşamımızın 
temel özelliği haline getirildi. Kamunun 
özellikle yatırım, denetim ve işletme 
kalemleri gün geçtikçe azaltıldı. 
1980 yılından bu yana uygulanan bu 
politikalar sonucu, Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2011 
raporuna göre, söz konusu örgüte üye 
olan 34 ülke arasında Türkiye:

• İstihdam oranında sonuncu (% 44,3)
• İşsizlik oranında birinci (% 14,3)
• Zorunlu eğitime kişi başına yapılan 

yatırımda sonuncu (yıllık 1246 
dolar)

• Bebek ölümlerinde birinci (binde 17)
• Ortalama yaşam süresinde sonuncu 

(73,6)
• Gelir eşitsizliğinde sondan üçüncü 

oldu.

Bugün ise siyasal iktidarın dokuz 
yıllık ekonomi politikalarıyla 
ekonomimiz yapısal olarak gücünü 
yitirdi. 12 Haziran Genel Seçimi 
sonrasında ekonomimizi sarsacak 
nitelikte bir ekonomik krizin 
patlayacağı endişesi tüm ülkeye 
hâkim oldu.

Özgürlükler ve Demokratikleşme

Ülkemizin demokratikleşme süreci bu 
dönemde dalgalı bir seyir izledi, bugün 
gelinen noktada ise bir arpa boyu yol 
alınmadığı ortaya çıktı. “Kürt Sorunu” 
gibi önemli bir sorun, “Alaturka” bir 
yöntemle çözülmeye çalışıldı. Sonrası ise 
hüsranla sonuçlanarak başlanılan noktaya 
dönüldü. 12 Eylül’ün ürünü DGM’ler 
bir kanunla kaldırıldı ama DGM yasaları 
CMK 250, 251, 252. maddelerine 
yerleştirilerek DGM’leri başka bir isimle 
devam ettiren Özel Yetkili Ağır Ceza 
Mahkemeleri kuruldu. İşkence yaparak 
bilgi almanın yerini “telefon ve ortam” 
dinlemeleri aldı. Anayasa Mahkemesi 
ve HSYK düzenlemeleri ile yargının 

bağımsızlığı tartışmalı hale geldi. Gözaltı 
ve cezaevlerindeki tutuklu sayısı iki 
kat arttı. Sayıları 60’ı geçen gazeteci 
ve yazar, yayınlamadıkları kitaplar 
nedeniyle bile tutuklandı. “Medya” 
kuruluşları ekonomik ve siyasi baskılarla 
tek-tipleştirilmeye çalışıldı. YÖK’ün 
baskısındaki üniversiteler “polis” ve 
“özel güvenlik birimleri” ile zapt-ü rapt 
altına alındı. Akademik ve bilimsel 
özgürlük ise “kadrolaşma” kıskacı altında 
“sermaye”nin çıkarlarıyla bütünleştirildi. 
Her türden muhalefet bastırıldı, 
eleştiri ve demokratik protestolara 
bile “tahammülsüz” haline gelindi. 
İşsizlik ve adaletsizliği protesto eden 
ve haklarını arayan emekçilere, parasız 
eğitim ve “adil” sınav sistemi isteyen 
öğrencilere, HES’lere itiraz eden, doğa 
için yürüyenlere karşı “orantısız” güç 
kullanıldı. Bu süreçte Hopa örneğinde 
olduğu gibi, hayatını kaybedenler de 
oldu.

Dış politika ve Bölgemiz

Türkiye’nin, komşularıyla “sıfır” 
sorun politikası, AB’ye tam üyelik, 
“sorun çözücü” bir “Dünya/bölge 
gücü” olduğu söylemlerine karşın, 
yükselen “Arap isyanları” sonucu 
“demokratikleşme” tartışmaları ve Büyük 
Ortadoğu Projesi’nin gündeme gelmesi,    
uluslararası güçlerin etkisi dışında 
dış politikada da Türkiye’nin elinin 
güçlü olmadığı ve bağımsız hareket 
edemediğini gösterdi.

Hayaller ve Gerçeklerle Seçime Giderken...
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Mesleğimiz

Türkiye’de genel olarak böyle 
bir tablo yaşanırken, özel olarak 
mühendis ve mimarlar, mesleğimizi 
yakından ilgilendiren önemli yasa 
ve yönetmeliklerdeki olumsuz 
değişikliklerin etkisi altında kaldı. 
Çıkarılan yasalarının büyük bir bölümü 
de harita mühendisi meslektaşlarımızın 
kazanılmış haklarını ve mesleki 
deneyimlerini aşındıran, zayıfl atan 
yasalar oldu. Kamu Yönetimi Temel 
Kanunu, Yerel Yönetimler Yasası,  İl 
Özel İdareleri Yasası, Kamu Personel 
Yasası, Sosyal Güvenlik Kanunu, Kamu 
İhale Kanunu, Kadastro Kanunu, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kanunu, Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanun, İmar Kanunu, 2B 
Maddesi Kapsamında Yapılmak İstenen 
Düzenlemeler, Kıyı Kanunu, Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 
Kentsel Dönüşüm Alanlarına İlişkin 
Yasal Düzenlemeler ve TOKİ’ye ilişkin 
düzenlemeler bunlardan bazıları. Bu 
yasal değişikliklerle, meslek alanlarımız 
piyasalaştırıldı ve mesleki deneyimlerimiz 
yok sayılmak istendi. “Demokrasi”, 
“katılım”, “şeff afl ık”, “bilgiye erişim”, 
“hesap verebilirlik” gibi ideal kavramlarla 
kamusal alanın ve sosyal devletin tasfiyesi 
gizlenmeye çalışıldı. Bir zamanlar 
demokratikleşme anlamına gelen 
“yerelleşme”, merkezi otoriteyi uluslar 
arası ajansların otoritesine bırakarak, 
uluslararası piyasalardan borçlanarak 
kamu hizmetlerinin özel sektöre 
devredilmesi anlayışına terk edildi.

Bilim, teknoloji, Ar-Ge, sanayi, çevre 
ve kentleşme politikalarının dinamik 
gücü olması gereken mühendisler 
özellikle son on yılda uygulanan 
politikalarla ikinci plana itilmiş, bazı 
alanlarda yetkiler uluslararası kuruluşlara 
açılmıştır. Mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı hizmetleri kamu yararı 
anlayışıyla değil ranta ve ticarete göre 
yapılandırılmıştır. 

Böyle bir görünümün, 1980’den bu 
yana Türkiye ekonomisinin geçirdiği 

neo-liberal yapısal değişikliklerden 
kaynaklandığı bir gerçektir. Fakat 
2002-2011 dönemi, bu değişim ve 
dönüşümün en katı şekilde uygulandığı 
bir süreç oldu.

Ne Bekliyoruz ?

Bu gerçeklere ve yaşananlara karşı 
duyarsız kalamayacak her yurttaş gibi, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
olarak, eşit, demokratik ve özgür bir 
Türkiye’den yanayız.
Bunun için öncelikle ekonomik, 
toplumsal ve politik alanda emperyalizm 
ile bağların koparılarak, sanayide, 
tarımda, ticarette, yerüstü ve yeraltı 
kaynakların işletilmesinde yabancı 
tahakkümünden kurtularak, Türkiye’nin 
“gerçek” anlamda ekonomik ve 
siyasi bağımsızlığının sağlanması 
gerekmektedir. 

Siyasi alanda, toplumun her kesiminin 
ve her siyasi oluşumun eşit ve adil 
katılımını sağlayacak,  demokratik 
temsiliyet için mevcut % 10 baraj 
sisteminin olmayacağı, düşünce ve basın 
özgürlüğünün sağlanacağı, güçler ayrımı 
ilkesi doğrultusunda yasama, yürütme 
ve yargı bağımsızlığının korunacağı, 
tüm çalışanlar için sendikal ve grev 
haklarının tanınacağı “gerçek” bir 
demokrasiyi amaçlayan bir siyasal yaşam 
hâkim kılınmalıdır. Bunun için başta 
üniversitelerin özgür, bilimsel, parasız ve 
özerk olması sağlanmalı; üniversiteleri 
apolitikleştiren, baskılayan ve körelten 
yönetim anlayışına son verilmelidir. 

Özelleştirmelerin durdurulduğu, kamu 
yararına, istihdam odaklı, çalışanların 
gelir dağılımını düzeltecek, işsizliği 
ortadan kaldıracak, refahı kitlesel 
olarak yayacak ilke ve araçları kapsayan 
planlama ve sanayileşme politikaları 
ile hareket edilmelidir. İthalat ve dış 
borçlarla dışa bağımlılığın yarattığı ve 
yaratacağı büyük sıkıntıların önlenmesi 
için, üretim temelli bir ekonomi öne 
çıkarılmalıdır. Bu süreçte üniversite, 
sanayi, meslek odaları ve sektör 
kuruluşlarına gereken önem verilmeli, 

bilim ve teknoloji esas alınmalıdır. Böyle 
bir kalkınma için, ekonomiyi sırtlayan 
emekçilerin iş güvencesi ve güvenliği 
sağlanmalı, çalışma koşulları “insanca” 
hale getirilmelidir. Ülke kalkınmasında 
en önemli mesleği icra eden 
mühendislerin geleceği için, Türkiye 
ekonomisinin ranta değil sanayileşme 
üzerine kurulması gerekmektedir. 
Ülkenin sanayileşmeye dönük ekonomi 
politikalarına neo-liberal politikalardan 
önce kamu iktisadının ağırlıkta olduğu 
yıllardaki gibi planlama doğrultusunda 
yönlendirilmesi ekonomimizi ve 
mesleğimizi güçlendirecektir.

Haklarımız, geleceğimiz, halkımız 
ve ülkemiz için önemli bir dönemi 
belirleyecek olan bu seçimde, harita ve 
kadastro mühendisleri, adil ve çağdaş 
bir Türkiye yaratmak için, dünyada ve 
ülkemizde yaşananlara seyirci kalmayan, 
olup bitenlerin bilincinde, sorgulayan 
ve konuşan bir toplumdan yanadır. Bu 
yolda, karanlığa karşı aydınlığı, savaşa 
karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, 
şiddete karşı kardeşliği, sömürüye 
karşı emeği savunmaya, “Başka bir 
Türkiye ve yeniden insan” için onurlu 
ve dik yürüyüşünü sürdürmeye devam 
edecektir.

Son olarak, seçime birkaç gün kala, 
siyasal iktidarın, “Kanun Hükmünde 
Kararname” yetkisini kullanarak 
Bakanlıkların yeniden yapılandırılması 
çerçevesinde hem özel yasalardan hem 
de Anayasadan gücünü alan “meslek 
odaları”na yönelik, ilgili anayasa 
maddesine aykırılığı çok açık olan bir 
düzenlemeye gitmek istemesi, demokrasi 
anlayışında her yönüyle yeni bir tartışma 
sürecinin başlayacağını göstermektedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

HKMO
Haziran 2011
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 
AKP’nin baskı politikalarına karşı 
“Özgür, laik, demokratik ve bağımsız 
bir Türkiye için şimdi susmanın değil 
ses çıkarmanın zamanıdır” demek 
için bugün (18 Mart 2011) üç büyük 
kentte alanlara çıktı. Ankara, İstanbul 
ve İzmir’de gerçekleştirilen eylemlere 
yüzlerce kişi katıldı. 

Ankara’da gerçekleştirilen mitinge katılan 
yaklaşık 300 kişi Kolej kavşağında 
toplanarak Sakarya Caddesi’ne yürüdü.
Sakarya Caddesi’nde dört örgüt adına 
basın açıklaması TMMOB Genel 
Başkanı Mehmet Soğancı yaptı.

SUSMAYACAĞIZ!

Gün o gün değil derlenip dürülmesin 
bayraklar,
Duyduğunuz çakalların ulumasıdır,
Safl arı sıklaştırın çocuklar...

AKP, sermaye yanlısı politikalarına 

dayalı saldırıları ile birlikte gündelik 
hayatın muhafazakârlaşması temelindeki 
baskılarını arttırarak sürdürüyor. 
Referandum ile birlikte 
darbelerle hesaplaşarak ‘ileri 
demokrasiye’geçileceğini söyleyen 
AKP, darbe dönemlerine özgü 
yöntemlerle baskıcı-otoriter bir rejim 
inşa ediyor. Referandum sonrasında 
yargıya yönelik müdahalelerle 
‘AKP’nin yargısı’oluşturularak 
‘hukukun üstünlüğü’yerine sınırsız bir 
hukuksuzluğun hüküm sürdüğü polis 
devleti yöntemleri devreye sokuldu. 

AKP, emekçilere yönelik ‘Torba 
Yasa’saldırısı ile emperyalist sömürü 
politikalarının yarattığı işsizlik ve 
güvencesizliği yaygınlaştırdı. ‘Torba 
Yasa’ya karşı çıkan emekçiler ise polis 
barikatı, cop ve gazla durdurulmaya 
çalışıldı. 

Tayyip Erdoğan, Mısır halkının 
yoksulluk ve işsizliğe karşı isyanı 

karşısında Mübarek’e ‘halkın taleplerini 
dikkate al’diye seslenirken, ülkemiz 
sokaklarında polis gazından göz 
gözü görmüyordu. Türkiye’de ‘ileri 
demokrasi’adı altında otoriter bir 
rejim kurulurken emekçilerin tarihe 
düştüğü ‘Sonun Mübarek Olsun’sözü 
unutulmamalıdır. 
Anayasa referandumu yapılırken, 
AKP’nin istediği değişimlerin 12 
Eylül Anayasa’sından bir farkının 
olmadığını, yeni bir vesayet sistemi 
oluşturulacağını ve yeni hak kayıplarına 
zemin hazırlandığını hep söyledik. 
Ve aradan uzun bir süre geçmeden 
görülüyor ki, AKP darbe dönemlerini 
aratmayan yöntemlerle, her dönem baskı 
altında olan yurtseverlere, devrimcilere, 
emekçilere, gençlere, gazetecilere yönelik 
saldırılarında ve muhalefeti bastırmaya, 
sindirmeye yönelik baskı politikalarında 
hızını arttırdı. 
İnsanların kendini savunma hakkının 
dahi elinden alındığı, daha yargılama 
gerçekleşmeden medya kanallarında 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Alanlardaydı!
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suçlu ilan edildiği, sınır tanımaz bir 
hukuksuzluğun hüküm sürdüğü, adeta 
kimsenin nefes alamadığı, yeni bir 
otoriter yönetimin oluşturulduğu bir 
sürece giriyoruz. 

Üniversitelerde söz ve karar hakkı, 
kamusal, parasız, bilimsel, demokratik 
ve ana dilinde eğitim için mücadele 
eden gençlerin talepleri polis baskısıyla, 
gözaltılarla,  tutuklamalarla ve iktidarın 
provokasyonları ile susturulmaya 
çalışıldı. İktidarın iliştirilmiş yazarları 
gençleri ‘terörist’ilan ederek hedef haline 
getirmeye çalışmakta. 

Sisteme muhalif olan ve halktan yana 
yayın yapan devrimci, yurtsever ve 
sosyalist basın helikopterli baskınlarla, 
cezalarla susturulmaya çalışılırken, 
şimdi de AKP’nin düzenini ve cemaati 
eleştiren gazeteciler, ‘terörist’ilan edilerek 
gözaltına alınmaktadır. AKP’ye karşı 
olan herkesi ‘Ergenekoncu’ilan ederek, 
aslında gerçek ‘Ergenekon’u aklamaya, 
ilgisi olmayanları da itibarsızlaştırmaya 
çalışan bu yaklaşım artık ifade ve 
düşünce özgürlüğünü hedef almaktadır.
Siyasi tutsakların bulunduğu tüm 
cezaevlerinde tecriti en katı bir 
şekilde uygulayan AKP iktidarı 
kendi yayınladığı genelgeleri dahi 
uygulamamaktadır. Hasta tutuklu ve 
hükümlülerin tedavilerini engelleyerek 
ölümlerine seyirci kalarak intikam 
almaktadır.

Kürt sorununda ‘demokratik açılım’bir 
tasfiye operasyonuna dönüştürülerek 
yeni çatışma ve savaş zeminini ortaya 
çıkardı. Barışçıl ve demokratik çözüm 
için oluşturulan umudun, milliyetçi 
histeriyle boğulması bir arada yaşam 
zeminlerini tahrip etmektedir. 
On binlerce Alevi yurttaşın bir 
araya gelip seslendirdiği ‘eşit 
yurttaşlık’taleplerine kulaklarını tıkayan 
AKP,  Alevisiz ‘Alevi Çalıştayları’ile 
Aleviliği kendi fikri sınırlarının içerisine 
çekmeye çalışmaktadır.

Sözün bittiği yerdeyiz. 
AKP’nin ülkemizi nasıl bir karanlığa 
doğru sürüklediği alenen ortadadır. 
Aydınlık bir gelecek, eşit, özgür, bağımsız 
ve demokratik Türkiye için bu baskıcı-
karanlık düzene karşı direnmekten 
başka bir çare, başka bir umut yoktur.  
AKP’nin yaratmak istediği korku 
imparatorluğuna karşı direnmekten 
başka bir yol yoktur.

AKP’nin karanlığına ve sömürü 
düzenine karşı bugün eşitlik ve 
özgürlük için yürüyoruz. Bu yürüyüş 
sesimizi birleştirmeye, çok ses tek yürek 
direnmeye bir çağrıdır. 

Sağlık emekçilerinin özelleştirmelere ve 
güvencesizliğe karşı sesiyle, 21 Mart’ta 
halkların barış ve kardeşlik bayramında 
yükselecek sesini 1 Mayıs’ta alanlara 
taşımak için yürüyoruz. 

• “Baskılara karşı özgürlüğü, 
sömürüye karşı insanca yaşamı” 
savunanları, 

• “Emperyalizme karşı bağımsızlık” 
isteyenleri,

• “Derelerimiz özgür aksın” diyenleri, 
• Toprağına, havasına, suyuna 

madenlerine sahip çıkanları, 
• Adına “Kentsel dönüşüm projesi” 

denilen, ama aslı rantsal dönüşüm 
projesi ile evlerinin yıkılmasına karşı 
mücadele edenleri,

• “Üniversiteler bizimdir” diyenleri, 
• “Kalemim onurumdur” diyen 

gazetecileri,
• “Kadın cinayetlerine son, cinsiyet 

ayrımcılığına son” diyerek 8 Mart’ta 
alanlarda olanları, 

• Kürt sorununda “yaşasın halkların 
kardeşliği, barış içinde bir arada 
yaşamak istiyoruz” diyenleri, 

• “Eşit yurttaşlık hakkı” isteyen 
Alevileri, 

• F tipi cezaevlerinde ve tüm 
cezaevlerinde en temel insan 
haklarından mahrum olarak ağır 
tecrit koşullarında yaşamak zorunda 
bırakılan tutuklu ve hükümlüleri, 

• 21 Mart’ta Nevruz’u kutlayacakları, 
• “Emek en yüce değerdir” diyenleri, 
• 1 Mayıs’ta başta Taksim olmak üzere 

ülkenin tüm alanlarında emeğin 
bayrağını yükseltecekleri, 

• Sevgiyle, dostlukla selamlıyoruz.
• İtirazımız var diyenleri, 
Susmayacağız, direneceğiz diyenleri

Sevgiyle, dostlukla selamlıyoruz.

Şimdi sesimizi birleştirme zamanıdır. 
Şimdi sesimizi büyütme zamanıdır. 
Şimdi ‘Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep 
Beraber Ya Hiç Birimiz’deme zamanıdır. 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

HKMO
Mart 2011
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Oda Başkanımız Ali Fahri Özten, 06 
Mayıs 2011 tarihinde saat 18:00’de 
GTV (Güneydoğu TV) canlı yayın 
konuğuydu.

Sayın Özten programda, Diyarbakır 
Şubemizce düzenlenen ve Şanlıurfa 
İl Temsilciliğimiz ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “ İmar Uygulamaları 
ve Kentleşme” konulu forum hakkında 
genel bir değerlendirme yaptı.  Şanlıurfa 
ilinin tarihi, kentleşme dokusu ve tarım 
ilişkileri üzerine görüş açıklayan Sayın 

Özten, 1985 yılında yürürlüğe giren  
İmar Kanunu’nun güncelleşmesi, günün 
koşullarına uygun konuma getirilmesi, 
Tapu Planları Tüzüğü, Vaziyet Planı, 
TUS, Yapı Denetim Kuruluşları, 
hakkında Odanın görüşlerini belirtti. 
Sayın Özten  programda ayrıca, Kentsel 
Dönüşüm konusunda Odamızın 
görüşlerini dile getirdi. Kentsel 
Dönüşüm uygulamasının kendine özgü 
bir  yasası ve uygulama yönetmeliğinin  
olmadığı, dolayısıyla mevzuat yönünden 
zaten eksik olduğunu vurguladı. 

Özellikle kentsel dönüşüm sürecinde 
ortaya çıkacak rantın kente dönmesi 
gerektiğini belirterek, kişisel rantların 
yaratılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Sayın Özten, ayrıca etkinlik günü Kanal 
Urfa Televizyonu’na konuk oldu. Özten 
buradaki konuşmasında etkinlik ve 
katılım hakkında Oda görüşlerini dile 
getirdi.

Oda Başkanımız A. Fahri Özten Şanlıurfa’da Yayın 
Yapan Güneydoğu TV ve Kanal Urfa TV’de
Canlı Yayın Konuğuydu

Oda Başkanımız A.Fahri Özten 
ve 13. Türkiye Harita Bilimsel Ve 
Teknik Kurultayı Kurultay Yürütme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatmagül  
Batuk, Kanal B’de “Habercinin Saati” 
programının canlı yayın konuğuydular. 
Sayın Özten ve Batuk konuşmalarında, 
harita ve kadastro mühendisliği ve 
çalışma alanları, 13. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayımız 
hakkında değerlendirmelerde bulunarak, 
kurultayların, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin meslek alanlarımıza ve 
yaşam alanlarımıza olan yansımalarına 
vurgu yaptılar. 

Programda ayrıca meslek alanlarımızdan 
hareketle oluşturulan mesleki 
politikalarla reform adı altında 

uygulamaya konulan programlara 
Odamız yaklaşımı, siyaysi partiler 

tarafından gündeme getirilen 2B 
konusunda Odamız görüşü dile getirildi.

Oda Başkanımız A. Fahri Özten ve 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 
Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatmagül  Batuk, Kanal B’de 
“Habercinin Saati” programının canlı yayın konuğuydular
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Silifke İlçe Temsilcilik 
Açılışı Yapıldı

HKMO Adana Şubemize bağlı Silifke 
Temsilciliğimize ait Temsilcilik 
Hizmet Bürosu açılışı Şube Yönetim 
Kurulumuzca 25 Mart 2011 tarihinde 
yapıldı.  Silifke’de faaliyetlerini sürdüren 
meslektaşlarımızın kurumsal anlamda 
Oda çalışmalarına daha aktif olarak 
katılımlarının sağlanabilmesi için; 
üyelerimizin de istekleri doğrultusunda 
HKMO adana Şubemizce Temsilcilik 
Bürosu açılması olumlu karşılandı. 
Açılış törenine Şube Başkanı Hasan 
Zengin, Şube 2. başkanı Adnan 
Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar 
Tanrıverdi, Silifke İl Temsilcisi Abdullah 
Uzun, Silifke Belediye Başkanı Bayram 
Ali Öngel, İl Meclis Üyesi Mustafa 
Göktaş, Tapu Kadastro Müdürü 
Şeref Zülfikaroğlu, Mimarlar Odası 
temsilcileri, Ticaret Odası temsilcileri, 
Ziraat Odası temsilcileri, Silifke’de 
faaliyet gösteren harita ve kadastro 
mühendisleri katılım sağladı. 

Törene Silifke Belediye Başkanı 
Sayın Bayram Ali Öngel katılarak 
meslektaşlarımıza hitaben konuşma 
yapması bizleri onurlandırdı. İl 
temsilcilik Yürütme Kururlunun 
çalışmaları sonucunda Odamıza 
kazandırılan temsilciliğimiz 
kurumsallaşma çalışmalarımıza büyük 
katkı sağlayacaktır.  

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Silifke Temsilcisi Sayın Abdullah Uzun 
yaptığı konuşmada ilçede görev yapan 
harita ve kadastro mühendislerini tek 
çatı altıda toplamak, birlik ve beraberlik 
içerisinde çalışmalar yürütmek amacıyla 
Silifke temsilciliği Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Silifke Temsilciliğini 
hizmete açtıklarını belirtti. Ayrıca yeni 
binanın ilçe halkına ve mühendislere 
hayırlı olmasını diledi. 

Açılışa katılan Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Adana Şube 
Başkanı Hasan Zengin, Silifke’de 
açılan Şube Temsilciliğinin ilçe adına 
ve HKMO temsilciliğinin adına 
sevindirici olduğunu söyledi. Zengin, 
“Bütün temsilciliklerimizi kalıcı mekâna 
kavuşturma çabası içerisindeyiz. Bu 
gün Silifke’deki temsilcilik büromuzu 
açmakla kalıcı mekânlarımıza bir yenisini 
daha eklemenin gururu içerisindeyiz” 
dedi.

Açılışa katılan Silifke Belediye Başkanı 
Bayram Ali Öngel ise “Şehirdeki 
yapıların düzgün ve kanuna uygun 
olması konusunda Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin payı büyüktür. Modern 
şehirleşme yolunda mühendislerin 
haritacıların ve kadastrocuların payı 
büyüktür. İlçemize bir şubesini açan 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odasına teşekkür ediyorum. Oda tüm 
halkımıza ve mühendislerimize hayırlı 
uğurlu olsun” diyerek açılış kurdelesini 
birlikte kesti.

Toplantı sonrasında Silifke Ticaret 
Odası Toplantı salonunda Silifke de 
faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımız 
ile bir toplantı yapıldı. 

Toplantıda genel olarak meslek, meslek 
alanlarımıza yönelik Oda faaliyetleri, 
LİHKAB’lar TKGM’ nin yeniden 
yapılandırılmasının mesleğimiz 
uygulamalarına yansımaları  konuları 
tartışıldı. Toplantıda Silifke Temsilcimiz 
Abdullah Uzun, Şube Başkanı Hasan 
Zengin, Şube 2. Başkanı Adnan Çetin ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Tanrıverdi 
söz alarak oda faaliyetleri hakkında 
bilgiler verdi.

Toplantı soru cevap şeklinde sona erdi.

Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
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Kadirli Belediyesince, 4-5-6 Mart 2011 
tarihlerinde “Kent Çalıştayı” düzenlendi.  
Kadirli Belediyesi ve sivil toplum örgütü 
temsilcilerinin desteği ile düzenlenen 
“Kent Çalıştayı” 5 Mart 2011 tarihinde 
başladı.
Sülemiş Turistik Tesisleri ile Ticaret 
Borsası toplantı salonunda, 3 oturumda 
gerçekleştirilen ve 2 gün süren çalıştayda 

Kadirli ekonomik, sosyal ve kentsel 
açıdan değerlendirildi.

Alanında uzman 46 akademisyenin 
katıldığı çalıştayın açılış konuşmasında 
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, 
çağdaş bir kentin oluşturulmasında 
çok önemli bir yere sahip olduğunu 
vurguladı.

Sayın Tarhan; “İnsanların sosyal, 
kültürel ve ekonomik yönden gelişmiş 
bir şehirde yaşamaları, mutluluğu 
sağlayan en önemli unsurlardandır. Bu 
anlayışla Kadirli’yi her yönüyle çağdaş 
bir kent haline getirmeye amaçlıyoruz. 
Akademisyenlerin verdiği bilgilerle 
siz değerli katılımcıların önerileri, yol 
haritamızı çizmemizde bizlere büyük bir 
ışık tutacaktır. 

Katılımcılara, destek verenlere ve emeği 
geçenlere teşekkür ederim” diyerek 
sözlerini tamamladı.
“Kent Çalıştayına” HKMO Adana 
Şubemizden Şube Başkanı Hasan Zengin 
konuşmacı olarak katıldı.

“Kadirli de Kent Olgusu, Kentlilik ve 
Kentsel Yenileme, Yapı Kimliği ve Sosyal 
Yaşama Etkileri” konulu çalıştayda 
Şube Başkanı Hasan Zengin, “Planlama 
ve Uygulama Süreçleri” konularında 
görüşlerini dile getirmiştir.

Kadirli Belediyesi Tarafından Kent Çalıştayı Düzenlendi

Hatay Üye Toplantısı Düzenlendi

HKMO Yönetim Kurulumuzca 
23 Şubat 2011 tarihinde Hatay da 
bir üye toplantısı yapıldı. Hatay da 
kamu ve özel sektörde görev yapan 
meslektaşlarımızın katıldığı toplantı 
Hatay İl Temsilciliğimizde yapıldı.
HKMO Adana Şubemizden Başkan 
Hasan Zengin, 2. Başkan Adnan Çetin, 
Yönetim Kurulu Üyesi, Yaşar Tanrıverdi 
ve Bora Tulunay’ın katıldığı toplantıda, 
Tapu Planları Tüzüğü, LİHKAB ve 
SHKMM Hizmetleri, Mesleki Denetim, 
TUS konuları konuşuldu.
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Adana Kent Sorunları Sempozyumu

Adana’da  20-21 Mayıs 2011 tarihleri 
arasında ikincisi gerçekleştirilen “Adana 
Kent Sorunları Sempozyumu”, TMMO 
Adana İKK tarafından düzenlendi.
320 kayıtlı delege katıldığı etkinliğe 
Adana Şubemizden Başkan Hasan 
Zengin, “ Kentsel Planlamalar ve 

Uygulamalar” konulu oturumda, 
“Adananın Planlama ve Uygulama 
Süreçleri”ni anlatan bir sunum yaptı. 
Aynı oturumda İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, CBS Müdürlüğü, Harita 
Mühendisi Lütfi Ünal İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Bilgi Teknolojileri Daire 

Başkanı Dr. İlhan Ekincioğlu Kent Bilgi 
Sistemi Konulu bir sunum yaptı.
Kentsel Süreçlerde Arazi Kullanımı ve 
Uygulamaları konulu oturumda ise DSİ 
Bölge Müdürlüğü Harita Mühendisi 
M.Kemal Çiftçi, “Çukurova da yapılan 
Arazi Toplulaştırması ve Adana 
Ekonomisine Katkıları” konulu bir 
sunum yaptı.   

Sempozyum sonrası Adana ‘kanal – 
a’ televizyonunda Şube başkanımız 
Hasan Zengin Adana Kent Sorunları 
Sempozyumu konulu bir programa 
katıldı. Şube Başkanımız Hasan Zengin, 
yaptığı konuşmada, sempozyumu genel 
anlamda değerlendirdikten ve Adana’da 
Yaşanılan İmar Planlama ve İmar planı 
uygulamaları süreci hakkında bilgiler 
verdikten sonra Adana kamuoyunun 
sorularına cevap verdi.

11 Mayıs 2011 tarihinde HKMO Adana 
Şubemizde CORS-TR semineri yapıldı. 
Geoteknik firmasınca düzenlenen 
seminere Adana’da faaliyet gösteren 
üyelerimiz katıldılar.

Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

2- 11 Mayıs 2011 
Tarihinde CORS-TR 
Semineri Yapıldı

3 - 18 Mayıs 2011 
Tarihinde Üye Toplantısı 
Yapıldı

18 Mayıs 2011 tarihinde HKMO Adana 
Şubemizde yapılan üye toplantısında 
Adana’da faaliyet gösteren üyelerimizin 
sorunları, meslek ve meslek alanlarımıza 
yönelik Oda çalışmaları, LİHKAB 
Hizmetleri konuşuldu.
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Şubemizin Denetlemesi 
Yapıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu Başkanı Yener Karataş, 
Kadastro Daire Başkanı Ali Ataman 
ve Yabancı İşler Daire Başkanı Yusuf 
Meşhur, Şube Başkanı Nihat Erdoğan, 
Şube II. Başkanı Ergün Gökten, Şube 
Yazmanı Neşe Buçan ve Yedek Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Avcı tarafından 15 
Nisan 2011 tarihinde makamlarında 
ziyaret edildi.  Şube Başkanı Nihat 
Erdoğan tarafından Sayın Yener Karataş, 
Sayın Ali Ataman ve Sayın Yusuf 
Meşhur’a yeni görevlerinde üyelerimiz ve 
yönetim kurulu adına başarı dileklerimiz 

iletildi. Görüşmede Erdoğan tarafından, 
şube etkinlik alanımız içerisinde 
yürütülen çalışmalar ve faaliyetler 
hakkında bilgi verildi. 

Teftiş Kurulu Başkanı Yener Karataş 
tarafından ziyaretten dolayı memnuniyet 
duyduğunu ve her zaman Oda ve Şube 
tarafından yürütülecek çalışmalara katkı 
ve destek vereceği ve kurum olarak 
meslektaşlarımızın yanında olacakları 
ifade edilmiştir. 

Kadastro Daire Başkanı Sayın Ali 

Ataman’ın ziyaretten memnun olduğunu 
ve Odanın faaliyetlerini takip ettiğini, 
geçmişte bir takım çalışmalara katıldığı 
ve kurumun son yıllarda gerçekleştirdiği 
ihaleli kadastro ve yenileme çalışmaları 
ile özel sektöre ciddi anlamda iş 
potansiyeli yarattığını ifade etti.

Yabancı İşler Daire Başkanı Yusuf 
Meşhur, ziyaretten dolayı memnuniyet 
duyduğunu, Odanın ve Ankara 
Şubenin geçmişten beri faaliyetlerini 
takip ettiğini ve çalışmalara katıldığını, 
bu dönemde Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi olarak her zaman Şubenin 
faaliyetlerine ve etkinliklerine katkı 
ve destek sağlayacağını, kurumun son 
yıllarda gerçekleştirdiği çalışmaları ile 
özel sektöre ciddi anlamda iş potansiyeli 
yarattığı ifade edilmiştir.

Son derece yararlı geçen ziyarette, başta 
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili 
Sayın Gökhan Kanal olmak üzere Daire 
Başkanlarımıza ve TKGM’ye göstermiş 
oldukları konukseverlikleri için teşekkür 
ederiz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Kadastro ve 
Yabancı İşler Daire Başkanlıkları Ziyaret Edildi

Şubemizin denetimi, 16 Nisan 2011 
tarihinde Odamız Denetleme Kurulu 
üyeleri Ayhan Erdoğan, Kemal Özdemir, 
Salih Suiçmez ve Ö. Serkan Atagün 
tarafından yapılmıştır. 

Söz konusu denetime Şube Başkanı 
Nihat Erdoğan, Şube Saymanı İskender 
Kabaoğlu ve Şube Yazmanı Neşe Buçan 
katılmışlardır.

Bolu İl Temsilciliğimizce “Yemek” Düzenlendi
01 Nisan 2011 tarihinde Prestij 
Otel’de Bolu Temsilciliğimizce yemek 
düzenlenmiştir.

Bolu ili ve ilçelerinde serbest veya 
kamuda çalışan meslektaşlarımız eşleri 
ile birlikte yemeğe katılarak birbirleri 
ile sohbet etme imkânı bulmuşlardır. 
Şubemiz Yönetim Kurulu adına Şube 

Başkanı Nihat Erdoğan, Şube II. Başkanı 
Ergün Gökten ve Şube Saymanımız 
İskender Kabaoğlu katılarak, üyelerimize 
ve meslektaşlarımıza şube faaliyetleri 
hakkında bilgi verdiler.

Güzel ve nezih bir ortamda üyelerimizi 
bir araya getiren Bolu Temsilcimiz Sayın 
Sabri Güngör’e ve yemeğe katılan tüm 

üyelerimize Yönetim Kurulu adına 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi Belgelerinin Dağıtımına Başlanıldı
Şubemizce 11 - 12 Aralık 2010 tarihleri arasında MİSEM’de 
düzenlenen “Kamulaştırma Bilirkişiliği” eğitimini başarıyla 
tamamlayan üyelerimizin belgelerinin dağıtımına başlanılmıştır.

Eğitime katılan üyelerimiz belgelerini 2011 yılı onayını 
yaptırarak şubemizden alabilirler.
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Şubemizce meslektaşlarımızın mesleki 
bilgi ve deneyimlerini arttırmak 
amacıyla eğitim etkinliklerimiz 
çerçevesinde; 28 Şubat - 31 Mart 2011 
tarihleri arasında TMMOB Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi 
(MİSEM)’de “Netcadkampüs ‘Coğrafi 
Bilgi Sistemleri’, ‘Harita ve İmar 

Uygulamaları’, ‘Arazi Toplulaştırması - 
Netcad Anamodül’, Netpro’, Anamodül 
– Netsurf ’ Eğitimleri” düzenlenmiştir.

Eğitime katılan üyelerimize ve katkı 
sağlayan Ulusal CAD ve GIS Çözümleri 
AŞ’ye HKMO Ankara Şubesi ve 
üyelerimiz adına şükranlarımızı sunarız.

NETCADKAMPÜS Eğitimleri Düzenlendi

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili 
Gökhan Kanal, Şube Başkanı Nihat 
Erdoğan, Şube II. Başkanı Ergün 
Gökten, Şube Yazmanı Neşe Bucan ve 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hasan Avcı 
tarafından 15.04.2011 tarihinde ziyaret 
edildi.

Şube Başkanı Nihat Erdoğan tarafından 
Sayın Gökhan Kanal’a yeni görevinde 

üyelerimiz ve yönetim kurulu adına 
hayırlı olsun ve başarı dileklerimiz 
iletildi. Görüşmede Sayın Erdoğan 
tarafından şube etkinlik alanımız 
içerisinde yürütülen çalışmalar ve 
faaliyetler hakkında bilgi verildi. 

TKGM’nin son yıllarda yürütmüş 
olduğu başarılı faaliyetlerden ve özel 
sektöre yönelik ihaleli kadastro ve 

yenileme çalışmalarından dolayı teşekkür 
edildi. Ayrıca gerek kamu ve gerekse özel 
sektörde çalışan üyelerimizin sorunları 
ve kurumdan beklentileri dile getirilerek 
çözüm üretilmesi noktasında yardımcı 
olunması talep edildi.

Genel Müdür Vekili Sayın Gökhan 
Kanal’ında ziyaretten dolayı 
memnuniyet duyduğu, Oda ve Şubenin 
çalışmalarını takip ettiğini ve her zaman 
yürütülecek çalışmalara katkı ve destek 
vereceğini ifade etti. Ayrıca Sayın Kanal 
tarafından “Kurum”un yürüttüğü 
projeler, LİHKAB, SHKMM hizmetleri 
ile 6083 Sayılı Kanunun uygulanması ve 
yönetmelikleri hakkında bilgi verilmiştir.

Son derece yararlı geçen ziyarette, başta 
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili 
Sayın Gökhan Kanal olmak üzere 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 
göstermiş oldukları konukseverlikleri 
için teşekkür ederiz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal Ziyaret Edildi

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Sedat Bakıcı Ziyaret Edildi
Tapu ve Kadastro Genel Müdür 
Yardımcısı Sedat Bakıcı, Şube Başkanı 
Nihat Erdoğan, Şube II. Başkanı Ergün 
Gökten, Şube Yazmanı Neşe Bucan ve 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hasan 
Avcı tarafından 15 Nisan 2011 tarihinde 
ziyaret edildi.

Şube Başkanı Nihat Erdoğan tarafından 
Sedat Bakıcı’ya yeni görevinde 
üyelerimiz ve yönetim kurulu adına 
başarı dileklerimiz iletildi. Görüşmede 
Sayın Erdoğan tarafından şube etkinlik 

alanımız içerisinde yürütülen çalışmalar 
ve faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bakıcı 
da ziyaretten dolayı memnuniyet 
duyduğunu, Şubenin çalışmalarını 
takip ettiğini ve her zaman yürütülecek 
çalışmalara “Kurum” olarak katkı ve 
destek verecekleri ifade edilmiştir.

Son derece yararlı geçen ziyarette, 
başta Tapu ve Kadastro Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Sedat Bakıcı olmak 
üzere Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’ne göstermiş oldukları 
konukseverlikleri için teşekkür ederiz.
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5 Mart 2011 tarihinde HKMO Antalya 
Şubemiz kapsamında otuz hizmet yılını 
dolduran üyelerimize törenle plaketleri 
verildi.

Antalya Şube yönetim kurulunun 
düzenlediği yemeğe otuzuncu hizmet 
yılını dolduran meslektaşlarımız eşleriyle 
birlikte katıldılar. Şube Başkanımız 
Ali Topdemir’in açılış konuşmasıyla 
başlayan törende, İkinci Başkanımız 
İbrahim Atçakarlar, Şube Sekreterimiz 
Ümit Ertürk, Şube Saymanımız Kazım 
Ay, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Ö.Özgür Erbaş  ve T.Fikret Horzum 
otuz yılını dolduran meslektaşlarımıza 

plaketlerini verdiler ve hizmetlerinden 
dolayı teşekkürlerini sundular.

Ayrıca 1995–2010 yılları arası Antalya 
Şube Temsilciliği yapan Süleyman 
Sezer’e, hem otuz yılını doldurması hem 
de hizmetlerinden dolayı plaketi Şube 
Başkanımız tarafından verildi.    Sayın 
Sezer şubemizde temsilcilik yapmış 
olmaktan duyduğu onur ve sevinci ifade 
etti.  

Bizler de kendisine mesleğimize 
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Meslekte otuz yılını dolduran 
meslektaşlarımız; 

Süleyman Sezer, Niyazi Akdağ, İlyas 
Akçapınar, Mehmet Hayri Çelik, Zeynali 

Demirel, Kazım Ergendedeoğlu, İbrahim 
Atçakarlar, Erol Erkoç, Talat Arık, 
Cemal Altan, Mehmet Güneş, Mustafa 
Baygın, Mehmet Ali Ak, Selahattin 
Aşkar, Mehmet Bülent Uzun, Mehmet 
Ezanoğlu, Bahri Özdoğan, Mehmet 
Bülent Uzun, Necati Çetinkaya, 
Abdullah Nejat Çallı, Bahadır Aydoğan, 
Necati Çulha, Osman Yanıçoğlu’na 
ayrı ayrı şükranlarımızı ve saygılarımızı 
sunuyoruz.

Meslekte 30 Yıl Plaket 
Töreni Düzenlendi

Şubemizde 25 Mayıs 2011 tarihinde 
serbest çalışan arkadaşlarımızın soru ve 
isteklerini dile getirdikleri bir toplantı 
gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri arasında 
meslektaşlarımızın kamu kurumlarında 
karşılaştıkları zorluklar, yapılan bina 
aplikasyonu ve plankote işleri, Kentsel 
Dönüşüm Komisyonu çalışmalarının 
başlatılması, Antalya’da teknik uygulama 
sorumluluğu vardı.

Meslektaşlarımızla karşılıklı düşüncelerin 
ve görüşlerin paylaşıldığı toplantı, görüş 

birliğine varılan konuların yönetim 
kuruluna aktarılması kararıyla son buldu. 

Serbest Çalışan 
Meslektaşlarımızla 
Toplantı Düzenlendi

Oda Binamızda Tavla 
Turnuvası Düzenlendi

Meslektaşlarımızı iş ortamından biraz 
olsun uzaklaştırmak, birlikte hoş bir 
cumartesi günü geçirmek amacıyla 22 
Ocak 2011 tarihinde Şube binamızda 
“Tavla Turnuvası” yapıldı.  

Katılımcı olarak kayıtlarını yaptıran 
meslektaşlarımız arasında yapılan 
eşleştirmeler sonrasında karşılaşmalara 
geçildi.

Oda binamızın dördüncü katında 
bulunan salonda, cumartesi öğleden 
sonra başlayıp akşama kadar süren 
karşılaşmalarda gerek oyuncular için 
gerekse izleyiciler için eğlenceli dakikalar 
yaşandı.  

Rekabetin de gözlendiği karşılaşmaların 
sonucunda birinciliği Kepez 
Belediyesi’nde çalışan arkadaşımız Fatih 
Kamalak, ikinciliği Şube Başkanımız 
Ali Topdemir, üçüncülüğü de şube 
çalışanlarımızdan Mete Köksal elde 
ederek birer tavla takımı kazanmış, 
oyunculuğu ile göz dolduran Hilmi Dal 
arkadaşımız ise dördüncü sırada yerini 
almıştır.  
Ödül töreniyle de hoş anlar yaşayan 
meslektaşlarımız, tekrar bu tür oyunlarda 
bir araya gelmek üzere sözleşerek oda 
binamızdan ayrılmışlardır. 

Yirmincisi düzenlenen Antalya Meslek 
Odaları arası futbol turnuvasında 
HKMO Antalya Şubemiz, Master ve 

Genç Takımları’nca temsil edildi. 

Takımlarımız,  4 Nisan 2011 ve 
17 Mayıs 2011 tarihleri arasında 
meslek odaları takımlarıyla 
karşılaştılar.  Karşılaşmaları takip eden 
meslektaşlarımız iş ortamından biraz 
olsun uzaklaşma imkanı buldular.

Antalya Meslek Odaları 
Arası Futbol Turnuvası 
Düzenlendi
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HKMO Antalya Şubesi ile Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa 
düzenledikleri arazi toplulaştırma 
forumu 18 Şubat 2011 tarihinde 
gerçekleştirildi. 

Foruma meslektaşlarımızın yanı sıra 
Vali Yardımcısı, Serik Kaymakamı, 
ATSO Başkanı, Meclis üyeleri, Ziraat 
Mühendisleri Odası Şube Başkanı, Serik 
İlçesi Aşağıoba Köyü çiftçileri, öğrenciler 
ve Antalyalılar katıldılar.

ATSO Meclis Salonunda düzenlenen 
forumda önce ATSO 47. Meslek 
Komitesi ve meclis üyesi meslektaşımız 
Ertuğrul Yılmazhan tarafından 
bilgilendirme yapıldı. 

Ardından Forum Şube Başkanımız 
Ali Topdemir’in açılış konuşmasıyla 
başladı. Sayın Topdemir, Türkiye’de 
hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak 
miras yasalarındaki hükümler tarım 
işletmelerinin giderek parçalanmasına, 
köy çevresinde dağınık, küçük ve şekilleri 
düzensiz parsellerden oluşan işletmelerin 
gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için 
köklü bir takım önlemlerin alınmasında 
ertelenemez noktaya geldiğini,  arazi 
toplulaştırma çalışmalarının ciddi bir 
çözüm yöntemi olarak görüldüğünü 
fakat tek başına yeterli olmadığını, 
devletin uygulanabilir, sürdürülebilir bir 
tarım politikası ve planlamasının zorunlu 
olduğunu ifade etti.

ATSO Başkanı Çetin Osman Budak 
yaptığı konuşma ile gelecekte gıdanın 
önemi, tarım sektörünün çiftçiyi 
yönlendirecek projelerle desteklenmesini, 
küçük, parçalı, çok hisseli alanlarda 
yapılan üretimle dünya ticareti ölçeğinde 
rekabetin sağlanamayacağını, Antalya  
Belediyelerinde Arazi Toplulaştırması’na 
önem vermesinin gerektiğini anlatan bir 
konuşma yaptı.

Forum yöneticisi olarak yerini alan Oda 
Genel Başkanımız Ali Fahri Özten, bu 
forumun düzenlenmesinde ve Arazi 
Toplulaştırması sürecine verdikleri 
katkıdan dolayı özellikle ATSO’ya ve 
başkanına teşekkür ederek söze başladı. 
Türkiye de toplulaştırmaya neden gerek 
duyulduğu, toplumun bilinci, gıda 
üretimindeki durum, toplulaştırmada 
geçmişten bugüne yapılanlar ve 
yapılabileceklerin konuşmacılar 
tarafından açıklanacağını belirterek 
devam eden Sayın Özten,  rakamlar 
vererek günümüze kadar toplulaştırmada 
gelinen noktaya değindi. Antalya’da 
parsel büyüklükleri ile hisseler arasındaki 
dengesizliklere, özellikle bir yerleşim 
yerinde bir kişi büyük alana sahip 
iken, kalan bölümün çok fazla hisseler 
ile kullanılıyor olmasının, mülkiyet 
sorunlarının çözümlenemeyişinin, 
toplulaştırmanın sosyal boyutunun, 
toplulaştırmayı yapıldığı yerlerde 
yaşayanların kabullenmelerinin önemine 
dikkat çekti.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım 
Dairesi Başkanı Dr. Gürsel Küsek 
tarımsal işletme büyüklüklerinin Antalya 
gibi tarım yoğunluğu olan yerlerde diğer 
bölgelere oranla daha küçük olduğu, 
dağınık yapıdan dolayı tesis maliyetinin 
yüksekliği, üretim harcamasının iki 
kata kadar arttığı, bunlara bağlı olarak 
izlenebilir sağlıklı gıda ve rekabetin 

imkânsızlığı konularına açıklık getirdi. 
Ayrıca Tapu ve Kadastro kayıtlarının bu 
sayede yenilendiğini vurguladı.

DSİ 6.Bölge Müdürlüğü Baş Mühendisi 
Kemal Çiftçi, arazi toplulaştırmasının 
tanımı, kapsamı, projelerin aşamaları 
başlıklarında bilgiler verdi. Adana 
da uygulanan toplulaştırma projeleri 
hakkında başlangıçtan proje sonuçlanana 
kadar gelişen detayları, yapılması 
gerekenleri aktardı.

Mülkiyet konusunda bilgiler veren 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Yabancı İşler Daire Başkanvekili 
Yusuf Meşhur, geçmişten günümüze 
yapılan kadastro çalışmaları ve tapu 
siciline tescillerini anlattı. Yenileme 
çalışmalarının nasıl başladığını, arazi 
toplulaştırmasının da bir yenileme 
çalışması olduğundan söz eden Sayın 
Meşhur, kırsalda arazi toplulaştırması, 
kentlerde de kentsel dönüşüm projeleri 
ve imar uygulamaları ile sorunlara 
çözüm bulunmaya çalışıldığını belirtti. 
Arazi yönetiminin araziyle ilgili kurum 
ve sektörlerle birlikte ele alındığını, 
toplulaştırma yapan kuruluşlara verileri 
kendilerinin verdiğini ancak doğruluğu 
noktasında sorunlar ve arazi-zemin 
uyumsuzluklarıyla karşılaşıldığını, 
bunların da giderilmeye çalışıldığını 
söyledi.  Toplulaştırma ve yenileme 
çalışmalarının birlikte yapılabilmesinin 
yollarının arandığını, ancak yasaların 

Arazi Toplulaştırma 
Forumu Antalya’da 
Düzenlendi
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buna uygun olmadığını, uygun 
değişikliklerle bunun sağlanabileceğini 
ortaya koydu. 

Son olarak Antalya Tarım İl Müdürlüğü 
Proje ve İstatistik Şube Müdürü Salih 
Toros söz aldı. Antalya’nın Türkiye 
ve Dünya ölçeğinde tarım üretiminin 
analizi ile istatistik verilerini aktardı. 
Üretim türleri ve araziye dağılımını, 
ithalat ve ihracata yönünden 
değerlendirilmesi, buna dayalı olarak 
Antalya topraklarının ne denli değerli 
olduğunu belirtti. Ardından çiftçi kayıt 
sistemlerine göre çiftçilik havzalarını 
değerlendirerek arazi toplulaştırmasına 
uygun bölgelerin tespitine geçti. 

Bu çalışmalara çiftçilerin ilgisinden 
bahsederek, Antalya ilçeleri düzeyinde 
verilen önemden örneklemeler yaptı. 
Ayrıca toplulaştırma çalışmalarının 
finansmanının olmadığına, 
vatandaşlardan bir direncin olduğuna ve 
bu çalışmalar için Antalya’da bir örneğin 
henüz olmadığına dikkat çekti.

Dinleyici soru-cevap bölümünde 
gelen sorulardan bazıları arasında 
arazi toplulaştırması projesinin süresi, 
toplulaştırma sonucu oluşacak parsellerin 
büyüklüklerine ilişkindi. Dinleyicilere 
iyi planlama ile ürün kaybı olmadan 
projenin tamamlanabileceği ve en 
küçük parsel büyüklüklerinin de yasayla 
belirlendiği vurgulandı. 

Karşılıklı bilgi aktarımı ile arazi 
toplulaştırması uygulamalarının eğitim 
çalışmalarına önem verilmesi sonucuna 
varıldı, ardından da HKMO Antalya 
Şubesi ve ATSO tarafından katılımcılara 
plaketleri verilerek forum 
sonladırıldı.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulunca 
düzenlenen Antalya Kent Sempozyumu,
 24,25,26 Mart 2011 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Sempozyumda 6 oturum 
ve 20 bildiri yer aldı. 

Bu sempozyumda Antalya’nın kentleşme 
süreci, planlama, kentsel dönüşüm, 
ulaşım, enerji, çevre, yapılaşma ve zemin, 
İklim değişiklikleri ve afet, tarım alanları 
ve doğal kaynakların kullanımı gibi 
temel başlıklar altında sunulan bildiriler 
ile Antalya’da kentleşmenin kuramsal ve 
mekansal açılımları ortaya konuldu.

Odamız, 25 Mart 2011 günü, Kent 
Bilgi Sistemi başlığıyla 3. oturumda 
yerini aldı. Oturumu Genel Başkanımız 

Ali Fahri Özten CBS’nin önemi, 
Odamızın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
etkinlikleri, Antalya’da düzenlenecek 
CBS Kongresi hakkında verdiği bilgilerle 
başlattı.

Ardından sözü alan Prof. Dr. Dursun 
Zafer Şeker, bilginin toplanmasının, 
değerlendirilmesinin önemini, analiz 
edilerek karar destek sistemleri için 
düzenlenmesinin ve sunulmasının 
temel prensip olduğunu ifade etti. Yerel 
ve merkezi yönetimler, bunlara bağlı 
birimler, kamu kurumları CBS’nin veri 
kaynakları olduğunu, kent sorunlarını 
çözebilmek etkin verimli ve çağdaş bir 
yönetim politikası izlemek amacıyla 
CBS projelerine yerel yönetimlerde bir 
eğilim olduğunun görüldüğünü söyledi. 
Ayrıca CBS’nin uygulandığı şehirlerden 
örnekler verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi 
Sistemi çalışmaları hakkında Lütfi Ünal 
tarafından bilgilendirme yapıldı. Daha 
sonra sözü alan Doç Dr.Yücel Çağlar, 
orman alanları hakkında istatistiki 
bilgiler verdi.  Antalya çevresindeki 
orman tahsisleri ve 2B alanları 
hakkındaki görüşlerini sundu.

Diğer oturumlarda bildirilerin 
sunumuyla 26 Mart 2011 günü 
Sempozyum son buldu.

Antalya Kent 
Sempozyumu Düzenlendi

Antalya’nın batı bölgesinde faaliyet 
gösteren meslektaşlarımız 5 Nisan 
2011 tarihinde Finike Belediyesi Meclis 
Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. 

Kaş, Kalkan, Kale, Finike, Kumluca’dan 
arkadaşlarımızın katılım sağladığı 
toplantıda karşılaşılan sorunlar 

dile getirildi. Finike’de bulunan 
temsilciliğimizin yanı sıra Kaş İlçesi’nde 
bir temsilciliğmizin daha oluşturulması 
yönünde görüş ortaya konuldu. 
Halen Finike Temsilcisi olan Ahmet 

Göktürk’ün Kaş’ta oluşturulacak 
temsilcilikte temsilci görevi alması, 
temsilci yardımcılığına Osman 
Karabaş’ın getirilmesi ve Finike 
Temsilcisi olarak Yakup Korkmaz’ın 
görevlendirilmesi, yardımcılığını da 
Özgür Akar’ın yapması düşüncesine 
varıldı.

Toplantıdan sonra arkadaşlarımızla 
akşam yemeği yendi. Belli aralıklarla 
bir araya gelinmesinin sorunların 
çözümünde yararlı olacağı belirtildi.

Finike İlçesinde 
Meslektaşlarımızla 
Toplantı Düzenledik
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19 Şubat 2011 tarihinde, Isparta İl 
Temsilciği Hizmet Mekânı, Genel 
Başkanımız Ali Fahri Özten, Antalya 
Şube Başkanımız Ali Topdemir Adana 
Şube Başkanı Hasan Zengin, Şube 
yönetim kurulu, Isparta Belediye Başkanı 
Yük. Mim. Yusuf Ziya Günaydın, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü Zafer Çağlar, 
Meslek Yüksek Okulu Harita ve 
Kadastro Teknikerliği İmar ve Şehircilik 
Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi 
Bahadır Aydoğan, bazı meslek odaları 

temsilcileri, meslektaşlarımız, Meslek 
Yüksek Okulu Harita ve Kadastro 
Teknikerliği öğrencileri ve davetlilerin 
katılımlarıyla açıldı. Sayın Ali Fahri 
Özten  yaptığı açılış konuşmasında, 
Isparta İl Temsilciğinin 1979 yılından 
İl Temsilcilik Hizmet Mekânının 

açılışı aşamasına kadar gelinen süreçten 
duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Isparta İl Temsilcisi Süleyman Gülboy’a 
da o yıllardan günümüze kadar olan 
emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Ardından söz alan Antalya Şube 
Başkanımız Ali Topdemir de Sayın 
Gülboy’a teşekkür ederek başarılı 
çalışmalarının devamını diledi.

Temsilcimiz Süleyman Gülboy da 
konuşmasında açılış için gelen tüm 
davetlilere teşekkürlerini sunarak, İl 
Temsilciliğinin binasına kavuşmasından 
dolayı duyduğu sevinci ifade etti. 

HKMO Isparta İl 
Temsilciği Hizmet Binası 
Törenle Açıldı

8 Şubat 2011 tarihlerinde Antalya'da 
KESK, DİSK, TTB ve TMMOB 
tarafından mecliste görüşülen torba 
yasaya karşı meşaleli yürüyüş düzenlendi. 
Eski Belediye İş Hanı önünde başlayan 
yürüyüş AKP Muratpaşa İlçe binası 
önüne sonlandırıldı.
HKMO Antalya Şubesi olarak KESK, 
DİSK, TTB ve TMMOB’ye verdiğimiz 
destekle, 11 Şubatta yapılan basın 
açıklamasında, işverene vergi aff ı, 

emekçiye ücret esnekliği ve sefalet, 
kadınlara ve çocuklara yoğun emek 
sömürüsünü getiren, tüm çalışanların 
iş güvencesini ortadan kaldıran Torba 
Yasa Tasarısı geri çekilmesi yönünde 
eylemlere devam edildi.

Bu yasa ile iş güvencesinin engelleneceği, 
işsizlik fonunun yağmalanacağı, 
sürgünlerin yasallaşacağı, ödünç 
memurluğun geleceği, çalışma 

yaşamanın esnekleşerek gençlerin ve 
çocukların geleceklerinin yok edilmesine 
yol açılacağı vurgulandı.

“Torba Yasa”ya Karşı Yapılan Basın Açıklamasına Katıldık

Şube binamızın Meslek İçi Eğitim 
Salonu’nda yaptığımız Danışma Kurulu 
Toplantısı, Oda Genel Sekreterimiz 
Ertuğrul Candaş’ın da katılımıyla 5 
Mart 2011 tarihinde yapıldı. Gündemin 
açıklanmasının ardından Şube 

Sekreterimiz Ümit Ertürk 10. Dönem 
Şube Yönetim Kurulu çalışmaları 
hakkında bilgilendirme yaptı. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği ve TUS konusunda Şube 
Yönetim Kurulunca yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verilerek, diğer gündem 
maddelerinden olan LİHKAB’lara 
ilişkin süreç üyelere aktarıldı ve konu 
hakkındaki görüşler dile getirildi. 

Çalışma komisyonlarının genel 
değerlendirmesi ile Yasa ve 
Yönetmelikler Komisyonu ve TUS 
Komisyonlarının çalışmaları hakkında 

bilgi verildi.  Bunların yanı sıra 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu’na 
ihtiyaç duyulduğu ortaya konuldu. 
Bu komisyonda oluşturularak üyeleri 
belirlendi.

5. gündem maddesi olan Görüş ve 
Öneriler Bölümü’yle meslektaşlarımız, 
LİHKAB’lar, TUS, Tapu Planları 
Tüzüğü ve Vaziyet Planları ile diğer 
konular hakkında görüş ve önerilerini 
ifade ettiler. Meslektaşlarımızın Şube 
Yönetim Kurulu’ndan isteklerinin de 
dile getirilmesi ile Danışma Kurulu 
Toplantısı sonlandırıldı.

Antalya Şubesi 10. Dönem II. Danışma Kurulu Yapıldı
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“Genç Haritacılar Günleri 2011”e Katıldık

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odamızca düzenlenen 
“Genç Haritacılar Günleri”nin altıncısı 
HKMO Kocaeli Bölge Temsilciği`nin 
yürütücülüğünde ve Kocaeli 
Üniversitesi’nin katkılarıyla 13-15 
Mayıs 2011 tarihleri arasında Kocaeli 
Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde 
yapıldı.

Harita mühendisliği eğitimi alan farklı 
üniversitelerdeki öğrencilerin birbiriyle 
kaynaşması, birlikte üretim, yönetim 
ve paylaşım sürecinin yaratılması 
amaçlarıyla düzenlenen etkinlik; mesleki 
bilimsel gelişmelerin izlenmesi ve 
teknolojilerin tanınması, bu gelişmelerin 
meslek alanına katkılarının ortaya 
konulması için toplantılar düzenleyen, 
konferanslar ve söyleşiler organize eden 
harita mühendisleri, alanında uzman 
kişiler ağırlandı.

Üretme ve paylaşma heyecanıyla 
düzenlenen etkinlik, uluslararası düzeyde 
genç haritacıların mesleki ve sosyal 
ilişkilerini başlatmak, yeni teknolojiler 
ve gelişmelerin mesleğimize katkıları 
hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, 
ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile 
eğitim-öğretim konularında bilgilenmek, 
konferans, tartışmalar ve bilgi değişimleri 
sonucu mesleğimizin geleceğine ilişkin 
bir perspektif kazanmayı amaçladı.

13 Mayıs 2011 Cuma günü Saat 
13.30’da Baki Komsuoğlu Kültür ve 
Kongre Merkezinde açılış konuşmasıyla 
başlatılan etkinliğe HKMO Bursa 
Şubemizden Yönetim Kurulu Üyemiz 
Atilla Yurttaş katıldı. 
Aynı zamanda ülkemizde harita 
mühendisliği eğitimi verilen 11 
üniversiteden öğrenciler ve öğretim 
elemanları da katıldı. 14 Mayıs 2011 
Cumartesi öğrenci temsilcileri sunumları 
ile devam eden etkinlik 15 Mayıs 2011 
Pazar günü yapılan Sapanca Gölü pikniği 
ile sona erdi.

13.Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı 18-22 Nisan  2011 
tarihlerinde Ankara Sheraton Oteli’nde 
yapıldı. Kurultaya Şube Yönetim 
Kurulumuzdan Şube Başkanımız Ufuk 
Ay, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Atilla 
Yurttaş ve Serkan Bulut katıldı. Program, 
HKMO Genel Sekreteri Ertuğrul 
Candaş başkanlığında “Türkiye’nin 

Bütünsel Dönüşümü Ekseninde 
Yargı Sistemi ve Başkanlık Sistemi 
Tartışmaları” konulu panel, Kurultay 
Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhammet Şahin 
Başkanlığında “Kamu Kurumu 
Projeleri” konulu teknik oturum, poster 
sunum alanında, “Poster Oturumu” 
yapıldı. Teknik bilimsel oturumlar 

ve öğrenci oturumları ile devam etti. 
Nükleer enerji, Yurtiçi ve Yurtdışında 
Mühendislik Eğitimi, Hidroelektrik 
Santralleri ve Suyun Ticarileşmesi, 
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konulu 
öğrenci oturumu ve gençlik oturumu ve 
TUSAGA-Aktif, Fotogrametri, CBS ve 
Mühendislik Ölçmeleri konulu teknik 
oturumlar yapıldı. Kurultay, GNSS ve 
Tektonik, Kartografya, Özel Sektör, 
Kadastro, CBS Ukva, Fotogrametri 2, 
Taşınmaz Yöntemi, CBS 2, Jeodezi 1, 
Afet Yönetimi ile Uzaktan Algılama 
oturumları ve “ABD-AB ve Avrasya 
Kıskancında Türkiye’nin Değerler 
Ekseninin Dönüşümü Paneli” ile son 
buldu. Kurultayın kapanış oturumunda 
Kurultay hakkında genel bilgiler ve 
hazırlanan kurultay sonuç bildirgesi 
okundu.

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na Katıldık
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HKMO Bursa Şubemiz tarafından 
Bilecik İl Temsilciliğimizde düzenlenen 
“İmar Uygulamaları Tapu Planları 
Tüzüğü, Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm 
Planı, Harita Uygulama Sorumluluğu” 
konulu Panel 13 Mayıs 2011 tarihinde 
Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis 
Salonu’nda yapıldı. 

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis 

Salonu’nda düzenlenen Panel’e, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Başmüfettişi Hüseyin Koçak,  Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa 
Şube 2. Başkanımız Hakan Bebek 
ve Osmangazi Kadastro Müdürlüğü 
Kontrol Mühendisi Nezih Gülesanlar 
konuşmacı olarak katıldı. Panelde 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Başmüfettişi Hüseyin Koçak’ın İmar 

Uygulamaları hakkındaki sunumu, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şube 2. Başkanımız Hakan Bebek 
Tapu Planları Tüzüğü ve bu tüzük 
gereği hazırlanan Vaziyet Planları ve 
Bağımsız Bölüm Planlarının uygulama 
yöntemleri HUS projeleri ile bütünlüğü 
ve HUS projelerinin yasal dayanakları 
hakkındaki sunumu, Osmangazi 
Kadastro Müdürlüğü Kontrol Mühendisi 
Nezih Gülesanlar Tapu Planları Tüzüğü 
ve bu tüzük gereği hazırlanan Vaziyet 
Planları ve bağımsız Bölüm Planlarının 
yasal tanımları Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü ilgili birimlerindeki 
uygulamaları hakkındaki sunumları 
tarafl arınca sunuldu.

Ayrıca HKMO Bursa Şubesi 2. 
Başkanımız Hakan Bebek, harita 
ve kadastro mühendislerinin inşaat 
sektöründeki yerini, inşaat işlerinde 
harita projelerinin hazırlanması ve 
uygulanmasındaki görüşlerini dile 
getirmiştir.  

Bilecik İl Temsilciliği’nde ‘’İmar Uygulamaları Tapu Planları Tüzüğü, Vaziyet Planı, 
Bağımsız Bölüm Planı, Harita Uygulama Sorumluluğu’’ Konulu Panel Yapıldı

25 Şubat 2011 Cuma günü Bursa 
Akademik Odalar Birliği Konferans 
Salonu’nda TEMA Vakfı ile Ziraat 
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği “Tarım Arazilerinin 
Amaç Dışı Kullanımı ve Büyük Ovaların 
Korunması” konulu panele Şube 
Başkanımız Ufuk Ay konuşmacı olarak 
katıldı.  

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi’nin ev sahipliğinde yapılan 
toplantıda konuşan HKMO Başkanımız 
Ufuk Ay, insanoğlunun kentleşme 
serüveninde, hayatın temel kaynağı olan 
tarım arazilerinin korunmak zorunda 

olduğunun önemi belirtirken, Bursa’nın 
tarım arazileri üzerinde gelişen kaçak 
yapılaşma sorununu, bu sorunun temel 

kaynağı olan hisseli parsel olgusunu 
irdelemeden doğru anlayabilmemizin 
imkanının olmadığını söyledi.

ZMO Bursa Şubesi ve Tema Vakfı İle Ortaklaşa Hazırlanan “Tarım Arazilerinin 
Amaç Dışı Kullanımı ve Büyük Ovaların Korunması” Konulu Panel Düzenlendi
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Bursa Şubemiz tarafından 
düzenlenen “Tapu Planları Tüzüğü, 
Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı, 
Harita Uygulama Sorumluluğu” konulu 
panel 11 Şubat 2011 tarihinde Bursa 
Akademik Odalar Birliği Toplantı 
Salonunda yapıldı. 

Panelde ülkenin ve Bursa’nın yapılaşma 
konusu ele alındı. Bursa Akademik 
Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde 
düzenlenen panele Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı 
Ali Fahri Özten,  Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ercan, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşaviri 
Nihat Şahin, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Kırsal ve Kentsel 
Alan Düzenlemeleri Komisyonu Üyesi 
Hüseyin Ülkü ve Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Bursa Şube 2. 
Başkanı Hakan Bebek konuşmacı 
olarak katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği 
Panel’de konuşan HKMO Genel Başkanı 
Ali Fahri Özten, Türkiye’de yaklaşık 
20 milyon yapının olduğunu ve bu 
yapıların yüzde 65’inin kaçak olduğunu 
açıkladı. Ülkenin kentleşme kültürünün 

düzgün olmadığını vurgulayan Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel 
Başkanı Ali Fahri Özten, öncelikle kaçak 
ve çarpık yapılaşmanın denetim altına 
alınması gerektiğini vurguladı.

Kaçak yapılaşma ve hisseli parselasyon 
konularında Oda olarak birçok defa 
açıklamalar yaptıklarını belirten HKMO 
Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay ise 
yapılan onlarca çalışma ve açıklamaya 
rağmen Bursa’nın mevcut durumunun 
herkes tarafından açıkça görüldüğünü 
vurguladı. Tarımsal toprakların 
korunması amacıyla çıkarılan 5403 
sayılı yasanın hatalı uygulamalarında 
bazı çıkar çevreleri tarafından amacı 
dışında kullanılmaya çalışıldığını 
açıklayan Başkanı Ufuk Ay; “Bölünemez 
büyüklüğün üzerindeki tarım alanlarının 
hisselendirilmesi için hem de toprak 
koruma kanunu hükümleri ile bazı 
çıkar çevrelerince uzunca süredir uğraş 
verilmektedir. Şubemiz tarafından 
takip edilen bu uğraşlar gerekli yasal 
mercilere iletilmiş, çalışmalar yapılmış, 
hisselendirme taleplerinin tarımsal amaca 
yönelik olmadığı, tamamen hisseli kaçak 
yapılaşmaya yönelik olduğu yönünde bir 
mücadele verilmiştir” diye konuştu.

“Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı ve Harita 
Uygulama Sorumluluğu” Konulu Panel Yapıldı

Bursa Şube Geleneksel 
Yemeği Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi (HKMO) Almira’da 
düzenlenen ‘Geleneksel Yemeği’nde 
buluştu. Her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen yemekte, konuşma yapan 
Şube Başkanımız geceye katılan tüm 
konuklara teşekkür etti. Odanın 
kurulduğu 1992 yılından bu yana 
ülke ve kent gündemindeki sorunlara 
karşı yakın ilgi gösterdiğini belirten 
Ay, sorumluluklarının bilincinde 
çalışmalarına devam edecekleri mesajını 
verdi. Geceye katılım oldukça yüksek 

olurken, oda üyeleri de keyifl i dakikalar 
yaşadı. Ayrıca HKMO bünyesinde 
meslekte 25 ve 50’nci yıllarını 
tamamlamış üyelere teşekkür plaketleri 
takdim edilirken, Meslektaşımız Bursa 

ve Sanat dostu Hüsnü Züber’e onur 
ödülü verildi. Gecenin sonunda HKMO 
Bursa Şubesi Başkanı Ufuk Ay, Oda eski 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri 
tarafından pasta kesildi.
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Şubemiz 10. Dönem Çalışma 
Programı içerisinde yer alan programlı 
etkinliklerden Temsilcilik Eğitimi 21 
Ocak 2011 tarihinde Almira Otel 
toplantı salonunda yapıldı. 

Eğitime, Şubemize bağlı İl ve İlçe 
Temsilciliklerimiz Genel Merkez 
Denetleme Kurulu üyesi Ayhan 
Erdoğan, Şube Başkanımız Ufuk Ay, 
Şube 2. Başkanımız Hakan Bebek ve 
Şube Saymanımız Ali Faruk Çolak 
katıldı.

Eğitim toplantısı, Şube Başkanı Ufuk 
Ay’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. 

Ufuk Ay konuşmasında tüm serbest 
çalışan ve LİHKAB sahibi meslektaşların 
ürettiği projelerde MDU işlemleri, 
Vaziyet Planları, Bağımsız Bölüm 
Planları ve Röperli Kroki Uygulamaları, 
Sözleşmelerde En Az Ücretin birim 
fiyatlara uygun yazılması gerektiği, 
LİHKAB’larda HKMO’nun 2010/2 
sayılı genelgesine göre LİHKAB her iş 
için işverenle TİP Sözleşme yapmaları 

gerektiği, LİHKAB’ın yetkili olduğu 
alanlarda ürettikleri hizmetler için 
“HKMO Mesleki Denetim ve Ücret 
Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 
Mesleki Denetim yaptırmaları, 5368 
Sayılı Yasa çerçevesinde alınan lisans 
sonucu kurulan büroların işveren ile TİP 
Sözleşme yapmaları zorunludur. 

Bu sözleşmeleri her ay sonunda 
bulundukları İl ve İlçe Temsilciliğine 
teslim edilmesi gerektiği, şeklinde 
bilgilendirme yaptı.

Temsilcilik Eğitimi Yapıldı

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
Tarafından TMMOB Bursa 3. Kent 
Sempozyumu “Yaşanabilir, Dirençli Bir 
Kent Bursa” ana temasıyla 29-30 Nisan 
2011 tarihlerinde Bursa Akademik 
Odalar Birliği Yerleşkesi’nde düzenlendi. 
İlk oturumda yer alan Kent Planlaması 
ve Kent İnsan İlişkileri Oturumunda 

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Bursa Şubemizi temsilen Şube 
2. Başkanımız Hakan Bebek tarafından 
“Tarım Arazilerinde Hisseli Satışlar 
ve Kaçak Yapılaşma” bildiri sunumu 
yapılmıştır.

Sempozyum “Yaşanabilir, Sürdürülebilir 
Dirençli Bir Kent Bursa ve Yerel Yönetim 
Politikaları” başlıklı panelle sona erdi.

TMMOB Bursa 3. Kent Sempozyumu Düzenlendi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi 10. Çalışma Dönemi 2. 
Danışma Kurulu Toplantısı 15 Mart 
2011 tarihinde Şube binamızda yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
02.03.2011 tarihli yazısında 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği”nde yapılacak değişiklikler 

için TMMOB’ye bağlı Odaların 
kurullarınca komisyon oluşturularak 
toplantı yapılması bildirilmişti.

Yapılan toplantıda her Odanın 
yönetmelikte yapılmasını önerdiği 
değişikliklerin belirlenmesi amacıyla 
sürekli toplantılar düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır. Konu hakkında 

değerlendirme yapılarak öneri ve görüş 
oluşturabilmek için Danışma Kurulu 
toplantısı yapılmıştır.

10. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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2 Mart Çarşamba günü saat 17:30 da 
HKMO Bursa Şube binamız konferans 
salonunda Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendislik Büroları toplantısı 
yapılmıştır
 
Toplantıya Bursa Merkez ve İlçeleri ile 
Şubemiz yetki sınırlarındaki LİHKAB 
sahibi üyelerimiz davet edilmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun ve Yedek 
Üyeleri’nin de hazır bulunduğu toplantı 
gündemi aşağıdaki gibidir.  
 
1 Cins değişikliğinde arazi ve büro 

kontrollerinin yapılışı
2 Cins değişikliği (irt. haklarında)

Kat irtifaklı ve 5912 sayılı kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra 

yapı kullanma almış yerlerde 
cins değişikliği işlemlerinin de 
LİHKAB’larca yapılması 

3 Kadastro Müdürlüğü Arşivinden 
bilgi alma sorunları

4 Cins değişikliklerinin kısmi yapı 
kullanma belgesi getirilmesi halinde 
nasıl yapılacağı

5 LİHKABDER’in üyelerini burada da 
belirtilen sorunlarda, standart fatura 
hazırlanması gibi ve diğer konularda 
uğraş vermesi

6 HKMO Olağanüstü Genel Kurul 
yapılması

7 LİHKAB yönetmelik değişikliği

8 Fiyatlar, katsayılar-faturalar-alınacak 
ücretler MDU ücreti

9 Damga vergisi, tahakkuku ve kim 
tarafından ödeneceği

10 HKMO’ya her ayın ilk haftası 
TKGM’nin genelgesi ve LİHKAB 
yönetmeliğince LİHKAB tarafından 
düzenlenen sözleşmelerin listeler 
halinde düzenli olarak gönderilmesi.

11 Röperli krokiler hazırlanması
12 1/5000-1/25000 lik haritalar da 

parsellerin gösterilmesi
13 Aplikasyon işleri, kamu kurum 

talepleri
14 Yol + mera aplikasyonu
15 Sayısallaştırma (grafik ve 

fotogrametrik altlıklı yerlerde)
16 İrtifak hakkı tesisi
17 İmar parseli – Kadastro parseli ayrım 

ve ücretlendirme
18 Cins değişikliği işlemlerinde parsel 

büyüklüklerinin dikkate alınması 
konularında görüşmeler yapılmıştır.

Lisanslı Bürolar Toplantısı 
Yapılmıştır

HKMO Bursa Şubesince düzenlenen 
“Şubemiz Görev Bölgesinde Değerleme 
Sektöründe Faaliyet Gösteren Harita ve 
Kadastro Mühendislerinin Sorunları ve 
Çözüm Arayışları” konulu toplantı 22 
Şubat 2011 tarihinde HKMO Bursa 
Şubemiz eğitim salonunda yapıldı.

Toplantının açılış konuşması HKMO 
Bursa Şube II. Başkanı  Hakan Bebek 
tarafından yapıldı. Konuşmada Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
her zaman üyelerinin menfaatleri için 
çalıştığını ve haklarını korumayı bir 
görev bilerek üyeleri yanında yer aldığını 
belirtti. Değerleme sektöründe yaşanan 

sorunların belirlenip, çözüm arayışları 
için bu toplantının yapıldığını vurguladı.

Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Değerleme Uzmanı Sayın İsmail 
Duyar, Şubemizin bugüne kadar 
Değerleme Uzmanı Harita ve Kadastro 

Mühendisleri ile birlikte çalıştığını, 
mevcut yönetimin Bursa ve Tavşanlı’da 
değerleme ile eğitimler yaptığını, 
akademik personel ve sektör içinden 
gelen tecrübeli değerlemecilerin mesleği 
tanıtma gayretlerini ifade etti. 

Değerleme sektöründe yaşanan sıkıntılar 
konusunda yürüttüğü çalışmaları ve 
bu konudaki girişimlerini aktaran 
Sayın Duyar, toplantıda bu konularda 
uygulamada yaşanan sıkıntıların 
konuşulacağını belirtti. 
Toplantı, katılımcıların sıra ile görüşleri 
ve çözüm önerilerini açıklamaları ile son 
buldu. 

“Şubemiz Görev Bölgesinde Değerleme Sektöründe Faaliyet Gösteren Harita ve Kadastro 
Mühendislerinin Sorunları ve Çözüm Arayışları” Konulu Toplantı Odamızda Yapıldı 

23. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresine Katıldık

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Bursa Şubemiz, Yapı Yaşam 
Fuarı’nda açtığı stant ile ziyaretçilere 
harita mühendisliği mesleğini anlattı.

Fuarda açılan çok sayıda standı gezen 
ziyaretçiler, inşaat, makine, harita 

gibi yapı ile ilgili sektörler hakkındaki 
son gelişmeleri yakından takip etme 
fırsatı buldu. HKMO Bursa Şube 
yöneticilerinin de hazır bulunduğu 
stantta, fuar ziyaretçilerine harita 
mühendisliği mesleği ve son gelişmeler 
hakkında bilgiler verildi.
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HKMO 42. Dönem II. Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı 1-3 
Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nde 
düzenlendi. 2 gün süren toplantıda başta 
LİHKAB Tescil Yönetmeliği taslağı 
ile SHKMM Büro Tescil Yönetmeliği 
olmak üzere, TMMOB etkinlikleri, 
bazı kamu kurum ve kuruluşları ile 
ilgili mevzuat çalışmaları görüşüldü. 
Toplantıya şubemizden Şube Başkanımız 
Ufuk Ay, Şube Sekreterimiz Ahmet 
Ergin Muşlu, Şube Saymanımız Ali 
Faruk Çolak katıldı.

Şube Başkanımız Ufuk Ay Şubemiz 
adına aşağıdaki konular hakkında 
görüşlerini dile getirdi.

• Tapu Planları Tüzüğü gereğince 
hazırlanan Vaziyet Planları, Bağımsız 
Bölüm Planları için MDU ücreti 
işlem hizmet bedellerinin ücret 
tarifemize göre zaman zaman düşük 
miktarlar tutması ve uygulamanın 
yeni yerleşmesi nedeni ile farklı 
değerlendirilmelidir.

• Yukarıda açıklanan gerekçelerce en az 
ücret 0-500 TL hizmet bedeli için 10 
TL, 500-TL için 20 TL, 1000-2000 
TL içinde 30 TL uygulanmalıdır. 
Sonrası için önceden uygulanan %2 
bedeli uygulanmalıdır.

• Yukarıda bahsedilen MDU denetim 
ücreti hakkındaki düzenleme 
TUS (HUS) işlemleri içinde 

yapılarak MDU yaygınlaştırılmalı 
ve üyelerimizin mağduriyeti 
giderilmelidir.

• HKMO internet sitesi (HKMOBİS) 
üzerinde LİHKAB’lar için kurulan 
TİP sözleşme düzenlemeleri, MDU 
ve diğer kontrolluk işlemleri için 
hazırlanan WEB sistemi büyük fiyat 
kırımlarının önüne geçilebilmesi, 
üyeler arasındaki haksız rekabetin 
önlenebilmesi, HKMO’nın 
bütün üyelerine aynı kuralları 
uygulayabilmesi ve eşit yaklaşım 
çerçevesinde ve kurumsal olmanın 
gereği olarak SHKMMB’larında da 
uygulanmalıdır.

• İhaleli işlerde %02’lik MDU ücreti 
de diğer SHKMM hizmetlerindeki 
gibi %2 olmalıdır.

• Bursa Şubemizce 15 Nisan 
2011 tarihinde Çanakkale İl 
Temsilciliğinde,  29 Nisan 2011 
tarihinde Bilecik İl Temsilciliğinde 
“İmar uygulamaları, Tapu Planları 
Tüzüğü, Vaziyet Planı, Bağımsız 
Bölüm Planı ve Harita Uygulama 
Sorumluluğu” konulu panel 
yapılacaktır. 

• Milli Eğitim Müdürlüklerinde 
görevde yükselme sınavı öncesi harita 
mühendisi kadrosu ihdas edilmesi 
için M.E.B. nezdinde gerekli 
girişimler yapılmalıdır. 

• Maden sahaları için yayınlanarak 
yürürlüğe giren yönetmeliğe 

rağmen maden sahalarında ruhsat 
haritaları (topografik harita) 
adıyla maden mühendisi ve orman 
mühendisleri tarafından hazırlanıp 
imzalanmaktadır. Bu konuda 
Şubemizce daha önceden Genel 
Merkezimize ekinde örnekleri 
de sunulan yazılı bilgilendirme 
yapılmıştır.  Odamızca Bakanlık, 
Genel Müdürlük ve yetkili 
kurumlara müdahale edilmelidir. 
Odamızca yönetmelikte mesleğimize 
zarar verecek ifadelerin değiştirilmesi 
için girişimler olduğu bilinmektedir. 
Ancak açıkça meslek alanımıza 
müdahaleler yapılmaya devam 
etmektedir.  

• LİHKAB tescil yönetmelik taslağı 
görüşülmüş olup Genel Kurula 
hazırlanmıştır. Danışma Kurulunda 
son olarak taslağın Şubelerde 
yönetim kurullarında ve Genel Kurul 
delagosyanunca tekrar incelenerek 
Olağanüstü Genel Kurula kadar 
bilgilendirmeler yapılmalı sonucuna 
varılmıştır.

HKMO 42. Dönem II. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

10. Dönem 4. Serbest Çalışanlar Toplantısı Yapıldı
10. Dönem 4. Serbest çalışanlar 
toplantısı 29 Nisan 2011 Tarihinde 
HKMO Bursa şube binamız toplantı 
salonunda saat 17:30 da yapıldı.

Toplantıya bursa merkez ve ilçelerinde 
çalışan serbest çalışan üyelerimiz 
katılmışlardır.

Yönetim kurulumuzun hazır bulunduğu 
toplantı gündemi aşağıdaki gibidir.

* HUS ve sayıları,
* Vaziyet planı, bağımsız bölüm planı, 

röperli kroki 
* MDU
Toplantıda alınan kararlar;

1- HUS uygulamalarında 25 sayısını 
aşan SHKMMB’nın bu sayıyın 

düşürülmesi sorumluluğu kendilerine 
aittir.

2- Haksız rekabeti önlemek için 25 
sayı sınırlamasına uyulması ve HUS 
işlemlerinde faturanın MDU sırasında 
kesinlikle aranması konularında bilgi 
verilerek ortak karara varılmıştır.

3- Toplantıya katılan üyelerimizin 
teklifiyle komisyon oluşturulmasına; 
oluşturulan bu komisyonunda HUS 
sayıları ve fiyatlandırılması hakkında 
15 Mayıs 2011 tarihine kadar sonuç 
raporu oluşturulması, yönünde kararlar 
alınmıştır. 
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Sayısal Halihazır Harita 
Üretimi ve Kontrol 
Esasları Eğitim Semineri 
Düzenlendi

Diyarbakır Şubemizin çalışma 
programı kapsamında planlanan 
eğitim seminerlerinden  olan “Sayısal 
Halihazır Harita Üretimi ve Kontrol 
Esasları Eğitimi” 5 Mart 2011 tarihinde 
Şubemiz Zeynel Abidin Öztürk 
Toplantı Salonu’nda gerçekleşmiştir. 
Eğitimi, “Halihazır” işlerinde tecrübeli, 
meslekte uzun yıllar bu işe emek vermiş 
olan meslektaşımız Asım Tuncay 
vermiştir. Yapılan eğitim seminerinde 
aşağıda maddeler halinde belirtilen 
konular hakkında detaylı bilgilendirme 
yapılmıştır.

1 BÖHYY (31.01.1988) ile 
BÖHHBÜY (15.07.2005) 
Arasındaki Farklar Nelerdir?

2 BÖHHBÜY göre C1, C2, C3, 
C4 ve Nivelman Noktalarının 
Numaralandırılması

3 C1, C2, C3  ve C4  Ağlarının 
Planlanması ve GPS Ölçüm Esasları

4 BÖHHBÜY göre GPS Nivelmanının 
Yapılmasının Şartları ve GPS  
Ölçümü

5 Örnek C1, C2, C3, C4 ve Nivelman 
Kanavalarının Sunumu

6 BÖHHBÜY göre Dönüşümler

7 TKGM 2010/11 Genelgesi 
Uyarınca C1, C2, C3, C4 
Noktalarının Hiyerarşiye ve Mesafeye 
Bakılmaksızın GPS ile Statik 
Ölçümü

8 BÖHHBÜY 26. maddesi uyarınca 
C4 (Poligon) Noktalarının Real 
Time Kinematik  Yöntemle Ölçümü

9 TUSAGA-AKTİF  noktaları esasa 
alınarak C4 (Poligon) noktalarının 
GPS ile Ölçümü

10 Sayısal Halihazır Harita Yapımındaki 
İş Adımları(İstikşaf, İnşaat Röper, 
Nivelman, GPS Ölçümü,Detay ve 
Takeometre Ölçümü ve Tersimat)

11 Sayısal Halihazır Harita Yapımında 
Dijital Nivo ile Nivelman Yapılması 

12 Sayısal Halihazır Harita Yapımında 
Meskun Alanda Detay Ölçümleri

13 Sayısal Halihazır Harita Yapımında 
Gayri Meskun (Takeometre) Alanda 
Ölçümleri

14 Sayısal Halihazır Harita Yapımında 
Pafta Gezimi, Konum ve Kot 
Kontrollerinin Yapılması 

Eğitim seminerine Diyarbakır Şubemize 
bağlı üyelerimiz katıldı. 

Eğitimi veren meslektaşımız Asım 
Tuncay’a, sunduğu katkılarından ve 
paylaştığı deneyimlerinden dolayı 
teşekkür ederiz.
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Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz Ziyaret Edildi

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
07 Mart 2011 tarihinde Şanlıurfa 
İl Temsilciliğimizi ziyaret etti. İl 
Temsilcimiz Uğur Büyükhatipoğlu, 
Temsilci Yardımcımız Fethi Deniz, 
Tarım Reformu Bölge Müdürü ve 
aynı zamanda meslektaşımız olan 
Ahmet Arıkan’ın da aralarında 
bulunduğu, Şanlıurfa ilinde ikamet 
eden kamuda görevli ve serbest çalışan 
meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile 
Cevahir Konukevi’nde yemekli toplantı 
yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
Şube Başkanımız Yusuf Bilen  yaptı. 
Şubemizin çalışmaları hakkında kısa bir 
bilgilendirme yaptıktan sonra  Şanlıurfa 
İl Temsilciliği’nin Denetleme Kurulu  
raporunda tespit edilen eksiklikler dile 
getirildi. Mesleki denetim işlemleri, 
büro ve şirket tescilleri yenilenmesi, 
bağımsız bölüm ve vaziyet planları, 
yapı denetim firmaları, HUS ve 
benzeri konulardaki  uygulamalar 
ve yenilikler hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Şubemiz ve Temsilciliğimiz 
bünyesinde planlanan etkinlikler 
için meslektaşlarımızın görüşlerinin 
önemli olduğu ifade edildi. Şanlıurfa 
İl Temsilcimiz Uğur Büyükhatipoğlu 
da  bazı kamu kurumlarında yapılan 
haritacılık hizmetlerinin mesleki 
denetiminin yaptırılmadığının tespit 
edildiği ve bu konuda meslektaşlarımızın 
daha duyarlı olması gerektiğini ifade 
etti. Tarım  Reformu Bölge Müdürü  

Ahmet Arıkan ise bölge müdürlüğü 
sınırları içersinde yapılan toplulaştırma 
çalışmaları hakkında bilgilendirme 
yaparak  yaşanan sorunlara ve bunların 
çözümüne  yönelik önerilerde bulundu. 
Serbest çalışan meslektaşlarımızda 
kamu kurumlarında yaşanan sıkıntıları, 
serbest çalışanlar arasındaki fiyat 
birlikteliğinin sağlanamaması, harita 
mühendisi üyelerimizin birden fazla 
harita şirketine ortak olamaması ve şube 
tarafından yapılması istenen etkinlikler 
hakkındaki görüşlerini ifade ettiler. Bu 
konular hakkında çalışmalar yürütülmesi 
gerektiğini bildirdiler.

Toplantı neticesinde “Şanlıurfa ilinde 
İmar Uygulamaları ve Kentleşme”, 
“Arazi Toplulaştırma” gibi gündemde 
olan konular hakkında forum veya 
sempozyum yapılmasının faydalı 
olacağı kanaatine varıldı. Şanlıurfa İl 
Temsilciliğimize ve meslektaşlarımıza 
katılımlarından ve duyarlılıklarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Odamızın da bileşeni olarak yer aldığı 
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyonu 
tarafından 16 Nisan 2011 tarihinde 
10.00-17.00 saatleri arasında Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Salonunda 
“TMMOB Diyarbakır Yerel Demokrasi 
Kurultayı” düzenlendi. Kurultay, 
TMMOB’a bağlı Diyarbakır Oda Şube 
Yönetim Kurulları ve Temsilcilikleri 
ile Üyelerin geniş katılımı ile 
gerçekleşmiştir.

Kurultayda “Demokrasi”, “Temel 
İlkeler”, “İnsan Hakları”, “Çalışma 
Yaşamı”, “Demokrasinin Ekonomisi”, 

“Doğal Kaynaklar” ve “Çevre, 
Kadın Sorunu” ile “Kürt Sorunu” 
konuları tartışılarak değerlendirilmiştir.
Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından 
kurultayın düzenlenmesinde ve kurultay 
konu başlıkları hakkında yapılan 
tartışmalara ilişkin görüş ve önerilerin 
aktarılması ile Kurultaya önemli 
katkılarda bulunulmuştur.
 
Şubemiz, İnsan Hakları (Temel Hak 
ve Özgürlükler, Sağlık, Eğitim Hakkı, 
Üniversite Eğitimi, Basın ve Yayın 
Özgürlüğü), Kürt Sorunu, Kadın 
Sorunlarının tartışıldığı komisyonlarda 

aktif görev almıştır.
Kurultay’da konu başlıklarına ilişkin 
yapılan değerlendirmeler sonrasında 
oluşturulan karar önergeleri Kurultay 
delegelerince oylanarak kabul edilmiştir.

TMMOB Diyarbakır Yerel Demokrasi Kurultayı Gerçekleştirildi  

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayına Katıldık 
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odamızca düzenlenen Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın 
13üncüsü, 18-22 Nisan 2011 tarihleri 
arasında Ankara’da gerçekleştirildi. 
Kurultaya Şube Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz katıldılar. Kurultayda 
mesleğimiz hakkında güncel bilgi ve 
gelişen teknolojik sistemler hakkında 
oturumlar yapıldı. Mesleğimiz ve 
geleceğimiz açısından yararlı olan 
etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür 
ederiz.
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Şırnak ve Mardin İl Temsilciliği Ziyaret Edildi 

Bingöl İl Temsilciliği Ziyaret Edildi

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
12 Mart 2011 tarihinde Şırnak İl 
Temsilcimiz Taner Birlik, Mardin İl 
Temsilcimiz Sadettin Amak, Mardin 
İl Temsilci yardımcımız Yener Ensari, 
Kadastro Müdürü ve aynı zamanda 
meslektaşımız olan İbrahim Bilgin, 
kamu ve özel sektörde çalışan 
meslektaşlarımızın katılımı ile Erdoba 
Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını 
Şube Başkanımız Yusuf Bilen  yaptı. 
Şubemizin çalışmaları hakkında kısa bir 
bilgilendirme yaptıktan sonra  Şırnak 
ve Mardin İl Temsilciliklerinin  
denetleme kurulu  raporunda tespit 
edilen eksiklikleri dile getirildi. Mesleki 
denetim işlemleri, büro ve şirket tescilleri 
yenilenmesi, bağımsız bölüm ve vaziyet 
planları, yapı denetim firmaları, HUS 
ve benzeri konulardaki  uygulamalar 
ve yenilikler hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Şubemiz ve Temsilciliğimiz 
bünyesinde planlanan mesleki eğitim 
seminerleri hakkında meslektaşlarımızın 
görüş belirtmelerinin önemli ve 
belirleyici olduğunu ifade etti. 

Toplantının açılış konuşmasını 
Şube Başkanımız Yusuf Bilen  yaptı. 
Şubemizin çalışmaları hakkında kısa bir 
bilgilendirme yaptıktan sonra Bingöl 
İl Temsilciliğinin  Denetleme Kurulu  
raporunda tespit edilen eksiklikleri dile 
getirildi. Mesleki Denetim İşlemleri, 
Büro ve Şirket Tescilleri Yenilenmesi, 
Bağımsız Bölüm ve Vaziyet Planları, Yapı 
Denetim Firmaları, HUS ve benzeri 
konulardaki  uygulamalar ve yenilikler 
hakkında bilgilendirme yapıldı. Şubemiz 
ve Temsilciliğimiz bünyesinde planlanan 
mesleki eğitim seminerleri hakkında 
meslektaşlarımızın görüş belirtmelerinin 
önemli ve belirleyici olduğunu ifade 
etti. Diyarbakır Şube olarak ilk defa 
Bingöl’de meslektaşlarla buluşulduğunu, 
bu durumun bir eksiklik olduğunu 

fakat bundan böyle ziyaretlerin daha sık 
olacağı ifade edildi.

26 Mart 2011 tarihinde Bingöl İl 
Temsilcimiz Ahmet Katanalp Diyarbakır 
Şube tarihinde Bingöl Temsilciliğinin  ilk 
defa ziyaret edildiğini ve bundan 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Şube Yönetim Kurulu toplantılarının 
ayda bir kereye mahsus temsilciliklerde 
yapılmasını önerdi. Temsilcimiz  Bingöl 
ilindeki mesleki sıkıntıları dile getirdi. 
Mesleki denetim ve işleyiş hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Tarım İl 
Müdürlüğünde  çalışan meslektaşımız 
Tarım Bakanlığında çalışan harita 
mühendislerinin çalışma koşullarından 
mesleki bir iş tanımının yapılmadığını 
bunun üzerinde odamızın bir çalışma 

yürütmesi gerektiğini ifade etti. 
Belediyelerde TUS uygulamasının 
olmayışı ve bu durumun getirdiği 
sıkıntılar dile geldi. Meslek içi eğitim 
seminerlerinin önemi dile gelirken İmar 
Uygulamaları, Kentsel Dönüşüm ve 
CBS konuları hakkında mesleki eğitim 
yapılması gerektiği ifade edildi. Bingöl 
İl Temsilciliğimize ve meslektaşlarımıza 
katılımlarından ve duyarlılıklarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Şırnak  İl Temsilcimiz Taner Birlik ise 
Şırnak ilçelerinde meslektaşlarımızın 
irtibat bürosu açtıklarını, bunun Oda 
mevzuatına uygun olarak açılması 
gerektiğini dile getirdi. Şırnak İl ve İlçe 
belediyelerinde harita mühendisinin 
olmaması ve teknik bilgi olarak bazı 
konularda yetersiz kaldıklarını dile 
getirdi. Şırnak İl ve ilçe belediyelerinin 
ilgili teknik birimlerinin  katılımı ile 
İmar Uygulamaları, TUS, Bağımsız 
Bölüm Planları, Vaziyet Planları 
konularını içeren mesleki eğitim 
seminerinin düzenlenmesi gerektiğini 
ifade etti.

 Mardin İl Temsilcimiz Saadettin Amak 
ise Mardin İl ve İlçe belediyelerinin 
teknik açıdan yetersiz olduklarını, İmar 
Uygulamaları ve Kentleşme, Bağımsız 
Bölüm Planları, Vaziyet Planları 
konularını  içeren geniş kapsamlı bir 
eğitim semineri yapılması gerektiğini 
ifade etti.

Mardin İlindeki LİHKAB bürosu 
sahibi meslektaşımız Nihat Aytek ise 
belediyelerin ruhsat çalışmalarında 

aplikasyon  krokisi istemediğini ve 
bunun yasal zorunluluk olduğunu, 
belediyelerin bu konuda uyarılması 
gerektiğini dile getirdi. 

Toplantı neticesinde Şırnak ve 
Mardin İl Temsilciliklerinin önerileri 
doğrultusunda mesleki eğitim 
seminerlerinin yapılmasının faydalı 
olacağı kanaatine varılmıştır. İmar 
Uygulamaları ve Kentleşme, Bağımsız 
Bölüm ve Vaziyet Planları, Yapı 
Denetim Firmaları, HUS ve benzeri 
konuları içeren eğitim semineri 
düzenlemesi kararı alınmıştır. 
Şırnak  İl Temsilciliğimize, Mardin  İl 
Temsilciliğimize ve meslektaşlarımıza 
katılımlarından ve duyarlılıklarından 
dolayı teşekkür ederiz.
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Şubemiz tarafından  06 Mayıs 2011 
tarihinde Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz ev 
sahipliğinde yapılan “İmar uygulamaları 
ve Kentleşme” konulu foruma Şanlıurfa 
Belediye Başkanı, Şanlıurfa Harran 
Üniversitesi Rektörü, İl Kurum 
Yöneticileri, HKMO Genel Merkez 
ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, 
meslektaşlarımız, kamu ve özel sektörde 
çalışan çok sayıda mühendis, mimar ve 
şehir plancısı katıldı. 

Forumun  ilk açılışında mesleğimiz ve 
çalışma alanlarını anlatan tanıtım filmi ile 
başladı. 

Ardından yapılan açılış konuşmalarında, 
Odamız Şanlıurfa İl Temsilcisi Uğur 
Büyükhatipoğlu, ev sahibi olarak 
katılımcıları ağırlamaktan duydukları 
mutluluğu dile getirerek, mesleki 
birlikteliği ve verimli çalışmayı sağlayan 
etkinliklerin Şanlıurfa için önemini 
vurguladı. Bu anlamda önemli bir 
buluşmanın gerçekleştiğini dile getirdi. 

Şube Başkanımız Yusuf Bilen ise 
konuşmasında  “HKMO, değişik 
kentlerimizde düzenlendiği ‘Kentleşme 
Forumları-Panelleri’ ile meslektaşlarımız 
ve uzmanların tespit ve önerilerini 
kapsamlı bir biçimde paylaşmanın 
ortamını yaratmak için Odamız, Genel 
Merkez ve Diyarbakır Şube olarak Bugün 
Şanlıurfa İl Temsilciliğimizde bu forumu 
düzenlemekteyiz. İçinde yaşadığımız 

kentlerin mekânsal ve çevresel bağlamda, 
sağlıksız büyümesinin ardında birçok 
etken bulunmaktadır.

Sağlıklı ve planlı kentleşme için, 
öncelikle; planlama ve uygulama 
kararları üreten kurum ve kuruluşların, 
sektörel yatırım programları ve 
politikaları arasında eşgüdüm 
sağlanmalıdır.” dedi.

Sayın Bilen konuşmasının devamında, 
“Doğal çevrenin ve insan sağlığının 
korunması amacıyla, kent yaşamında 
önemli yer tutan, fiziki planlamada kent 
insanlarının yaşamını kolaylaştırmak 
amacıyla etkili ve verimli yöntemler 
geliştirmelidir.

Planlamada tercihler, yaşanabilir bir kent 
yaratma temelinde olmalıdır. Engelliler 
başta olmak üzere bütün dezavantajlı 
kesimler gözetilerek çevre ve mekân 
düzenlemeleri yapılmalı.

Her yerleşimin, korunması gereken 
bir kimliği vardır. Yerleşimin bölgesel 
ilişkileri, konumu, nüfusu, iklimi, 
fiziki sınırları ve tarihi bir yerleşimin 
diğerinden farkını ortaya koyar.

Kentlerimizin kimliği yoğun göç ve 
çarpık yapılaşma nedeniyle, hızla 
olumsuz yönde değişmektedir.
Süregelen olumsuz uygulamalar ve 
gelişmeler, çevreye yabancılaşma ve 

“aidiyet” duygusunun zayıfl aması 
gibi birçok sıkıntıyı da beraberinde 
getirmektedir.

HKMO, toplumsal gelişme ve çağdaş 
yaşamın gerektirdiği kentsel yaşam 
kalitesine ulaşılabilmesi için; kentlere 
ilişkin sorumluluğunu yerine getirme 
amacı ile bu forumu düzenlemektedir.

Forumumuzun verimli geçmesi temennisi 
ile hepinizi saygıyla selamlıyorum.” 
diyerek konuşmasını tamamladı.

Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten 
konuşmasında, HKMO’nun kuruluşu, 
yetki ve sorumlulukları, çalışma anlayışı 
ve genel işleyişi hakkında bilgilendirmede 
bulundu. İmar uygulamaları ve kentleşme 
olgusunun önemine vurgu yaparak 
ülke kentlerinin önemli bir bölümünün 
plansız ve kaçak yapılaştığını, güvenli 
ve sağlıklı yaşanabilir alanların kısıtlı 
olduğunu, ülkemizdeki arsa ve arazi 
düzenlemelerinde hukuksal ve teknik 
olarak yeni düzenlemelere ve imar 
uygulama araçlarına gereksinmelerin 
olduğunu ve bu sebeple  “kentleşme” 
sorununun başlıca çözümünün planlama 
kararlarından geçtiğini belirtti 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürü Osman İyimaya, konuşmasında 
özetle kentleşme olgusuna vurgu yaparak, 
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çalışmalar ve bu çalışmaların öneminden 
bahsetti. TUS uygulamaları ve Yapı 
Denetim Kuruluşlarına değinen Sayın 
İyimaya, “Yapı Denetim Kuruluşlarının 
görevlerinin denetim hizmeti olduğunu, 
denetim hizmeti sürecinde bünyelerinde 
ilgili meslek ile ilgili denetçi mühendis 
bulunmadığı durumlarda da bu hizmeti 
serbest bürolardan hizmet satın alma 
yöntemiyle yürütmeleri gerektiğini 
belirtti ve etkinliğin başarılı geçmesini.” 
diledi.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba konuşmasında, forumun, 

İmar Uygulamaları ve Kentleşme Forumu Düzenlendi
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“İmar Uygulamaları ve Kentleşme” 
konulu seçilmesinin anlamlı olduğunu 
belirtti ve ülke kentlerinin gelişimi ve 
meslek alanlarının bütünlüğü amacında 
yapılan bu tür etkinliklerin önemine 
vurgu yaparak, Belediye olarak yapılması 
gereken görev ve sorumluluklarını 
belirtip belediye çalışmalarından 
örnekler verdi ve başarılı bir forum 
gerçekleştirilmesini diledi. Etkinliğin 
gerçekleştirilmesinden dolayı Odamıza 
teşekkür etti.

Forum çerçevesinde HKMO CBS 
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Çetin 
Cömert başkanlığında, “Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ve Kentsel Dönüşüm” konulu 
teknik oturum yapıldı.

Forumun ikinci oturumunda, Odamız 
Genel Başkanı A. Fahri Özten 
yöneticiliğinde “İmar Uygulamaları 

ve Kentsel Dönüşüm” konulu panel 
gerçekleştirildi. Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Teknik Araştırma ve Genel 
Müdürü Osman İyimaya, ODTÜ 
Öğretim Görevlisi Cemal İşleyici, 
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
ve DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Selahattin Elçi ve Şanlıurfa Belediyesi 
Emlak İstimlak Şube Müdürü Akın Kılıç 
panelist olarak katıldılar. 

Panelde genel olarak, kırsal alanlardan 
kent merkezlerine yapılan hızlı ve 
plansız göç ve bu göçlerle kent kimliği 
yaratılmasının önündeki olumsuzlukların 
planlama üzerindeki etkilerinden 
bahsedildi. 
3194 Sayılı İmar Kanunu’na yönelik 
değişiklik çalışmaları, Dönüşüm Alanları 
Yasa Tasarısı, Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği ile Teknik Uygulama 
Sorumluluğu, Kıyı Kanunu, Yapı 

Denetim Kanunu vb. birçok konu 
sorgulandı ve değerlendirmeler yapıldı. 
Ayrıca, “Şanlıurfa Belediyesi Bilgi 
Sistemi” kurulması ve işleyişi hakkında 
bilgiler verildi. Panelin “soru-yanıt” 
bölümünde ise imar uygulamaları 
ve kentleşme sürecine yönelik olarak 
uygulamada karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri ayrıntılı bir şekilde ele 
alındı. Karşılıklı bilgi paylaşımı sağlandı. 
Etkinliğin ikinci gününde ise Şanlıurfa 
ilinin tarihi yerlerinden olan Göbekli 
Tepe, Harran, Balıklıgöl ve tarihi çarşılar 
ziyaret edildi.

Etkinliğin hazırlanmasında ve 
gerçekleşmesinde emeği geçen HKMO 
yönetici ve personellerine, foruma 
katılarak katkı ve desteklerini sunan 
meslektaşlarımıza ve tüm katılımcılara 
HKMO Diyarbakır Şube Yönetim 
Kurulu olarak  teşekkür ederiz.

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Olarak Atanan İl Temsilcimiz Uğur 
Büyükhatipoğlu Makamında Ziyaret Edildi

Şube  Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
07 Mart 2011 tarihinde Şanlıurfa 
DSİ Bölge Müdür Yardımcılığı 
görevinden  Şanlıurfa İl Özel İdaresi 
Genel Sekreterlik görevine atanan 
ve aynı zamanda Şanlıurfa  Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası İl 
Temsilcimiz olan meslektaşımız Uğur 

15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara 
Sıhhiye Meydanında TMMOB 
düzenlediği ve birçok sivil toplum 
kuruluşu, siyasi parti ve derneklerin 
desteklediği mitingde hep birlikte 
sesimizi duyurmak için yürüdük.

Operasyonların durması ve acıların son 
bulması için;
• Anti demokratik yasalara, haksızlığa, 

hukuksuzluğa ve adaletsizliğe dur 
demek için;

Büyükhatipoğlu’nu makamında ziyaret 
etti. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
meslektaşımızın böyle önemli bir göreve 
atanmasını  mesleğimiz, meslektaşlarımız 
ve Şanlıurfa açısından büyük bir kazanç 
olduğunu dile getirdi. Meslektaşımızı 
kutlayarak yeni görevinde başarılar 
diledi.

• Kürt sorunun demokratik ve barışçıl 
çözümü için;

• Halkların kardeşliği eşit ve 
demokratik birliği için;

• Barışçıl ve demokratik bir ortamda 
herkesin kendi kimliğiyle,  kendi 
diliyle eşit özgür ve onurlu bir 
yaşam için;

• Sivil, demokratik, eşitlikçi, 
özgürlükçü, çoğulcu bir anayasa 
için;

• Barış ikliminde güzel günler ve 

aydınlık yarınlar için söyleyecek 
sözümüz var 

• şiyarıyla Ankara Sıhhiye 
Meydanı’nda yapılan mitinge 
katıldık.

15 Mayıs 2011 TMMOB Mitinginde Ankara’daydık
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Elazığ İl Temsilciliği 
Ziyaret Edildi

Tarım Reformu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Toplantının açılış konuşmasını 
Şube Başkanımız Yusuf Bilen  yaptı. 
Şubemizin çalışmaları hakkında kısa 
bir bilgilendirme yaptıktan sonra Elazığ 
İl Temsilciliğinin  Denetleme Kurulu  
raporunda tespit edilen eksiklikleri dile 
getirildi. Mesleki Denetim İşlemleri, 
Büro ve Şirket Tescilleri Yenilenmesi, 
Bağımsız Bölüm ve Vaziyet Planları, Yapı 
Denetim Firmaları, HUS ve benzeri 
konulardaki  uygulamalar ve yenilikler 
hakkında bilgilendirme yapıldı. Şubemiz 
ve Temsilciliğimiz bünyesinde planlanan 
mesleki eğitim seminerleri hakkında 
meslektaşlarımızın görüş belirtmelerinin 
önemli ve belirleyici olduğunu ifade etti. 
Diyarbakır Şube olarak ilk defa 26 Mart 
2011 tarihinde Elazığ’da meslektaşlarla 
buluşulduğunu, bu durumun bir 
eksiklik olduğunu fakat bundan böyle 
ziyaretlerin daha sık olacağını ifade etti.

Şube  Yönetim Kurulu üyelerimiz 29 
Mart 2011 tarihinde Diyarbakır’da 
kurulan Tarım Reformu Bölge 
Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Tarım 
Reformu Bölge Müdürü  olarak  atanan 
Cemal Çelik makamında ziyaret 
edilerek yeni görevinde başarılar dilendi. 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz  Tarım 
Reformu Bölge Müdürlüğünün 
Diyarbakır’da kurulmasının önemli 

HKMO Kocaeli Bölge Temsilciliği ev 
sahiplinde yapılan 2. Başkanlar Kurulu 
toplantısına Şube Sekreterimiz Deniz 
Akdemir ve Şube Saymanımız Mehmet 
Gül katılım sağlamıştır

Toplantının gündemi; Büro Tescil 
Yönetmeliği ve LİHKAB Tescil 
Yönetmeliği’ne yönelik düzenleme 
çalışmaları, TMMOB Demokrasi 
Kurultayı, TMMOB 2. Kadın Kurultayı, 
Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir 

olduğunu, bunun faydalarını, 
bölgede  yapılan toplulaştırma 
çalışmaları, mesleki denetimlerinin 
yapılması ve meslektaşlarımızın 
sorunlarını  dile getirildiği ziyaret 
sonunda Bölge Müdürü Cemal Çelik 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek meslektaşlarımız ve mesleğimiz 
hakkındaki her türlü çalışmada şubemizin 
görüşlerinin önemini dile getirdi.

Plancıları ve İşsizlik Kurultayı, TMMOB 
Mitingi ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürlüğü, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü kurumlarının 
ilgili mevzuat çalışmaları ve genel 
değerlendirmeler olarak belirlendi.

Oda Genel Kurulunda alınan karar 
üzerine 30 Nisan 2011 tarihinde 
yapılması planlanan Olağanüstü Genel 

Kurul’da görüşülecek olan “LİHKAB 
HKMO Büro Tescil Yönetmeliği” 
(Taslak) madde madde görüşülerek son 
şekli verildi. 

Elazığ mesleki  denetim 
görevlimiz  Cuma Karayiğit  ise 
Şube ziyaretinden dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretlerin 
devamlı hale gelmesini diledi. 
Mesleki denetim ve işleyiş hakkında 
bilgilendirme yaptı. Üyelerimiz talepleri 
arasında Elazığ İl Temsilcisinin bir an 
önce atanması gerektiğini bunun için 

gerekli özverinin gösterilmesi istendi. 
Meslek içi eğitimlerin yapılmasını ve 
eğitimlerin temsilciliklerde gerçekleşmesi 
talep edildi. LİHKAB Büro Yönetmeliği 
ve  işleyişi hakkında bilgilendirmeler 
yapıldı. Elazığ  İl Temsilciliğimize ve 
meslektaşlarımıza katılımlarından ve 
duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz.

42. Dönem II. Başkanlar Kurulu Toplantısına Katıldık 
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Şube sorumluluk alanımızdaki 
bölgelerde üyelerimizin gün 
geçtikçe artan mesleki ve güncel 
sorunlarını yerinde tespit etmek ve 
bu kapsamda birlikte çözüm üretmek 
amacıyla, Şube Üye Örgütlenme 
ve Dayanışma Komisyonumuz ile 
birlikte, gerçekleştirmekte olduğumuz 
çeşitli bölge toplantılarının yanı sıra 
meslektaşlarımızın yoğun olarak 
çalıştığı kurum ve kuruluşlara yönelik 
ziyaretlerimiz de büyük bir hızla 
sürmektedir.

Şubemizin bu kapsamda önceki 
dönemlerde yürüttüğü ve yeni dönemde 
de sürdürülmekte olan ziyaretlerimizden 
bir diğeri de 25 Ocak 2011 tarihinde 
İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nde ve devamında da 
İstanbul İl Özel İdaresi’nde çalışan 
meslektaşlarımıza yönelik olarak 
gerçekleştirildi.

Ziyaretimizin ilk durağı olan İstanbul IV 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirdiğimiz ziyarette gerek 
Eminönü İlçe Temsilciliği görevini 
yürüten  Merve Özyaşar ile gerekse aynı 
birimde çalışma yürüten diğer meslek 

disiplinlerinden meslektaşlarımızla 
görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyarette 
ücretli çalışan tüm mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının sorunlarının 
her geçen gün daha da arttığı ve bu 
kapsamda yürütülen çalışmaların 
ortaklaştırılmasının önemi üzerinde 
duruldu. Ziyarette ayrıca aynı birimde 
görevli olan TMMOB Şehir Plancıları 
Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı  Tayfun Kahraman’la da 
Şubemiz ile Şehir Plancıları Odası 
tarafından yürütülebilecek ortak 
çalışmalar hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretimizin ikinci durağı olan 
İstanbul İl Özel İdaresi’ne yaptığımız 
ziyarette de meslektaşlarımızı Şubemiz 
çalışmaları hakkında bilgilendirerek, 
Şubemiz çalışmalarına yönelik 
görüşlerini ve düşüncelerini alma 
fırsatı bulduk. Bünyesinde çalışan 
çok sayıda meslektaşımızın olduğu 
İl Özel İdaresi’nde, henüz Odamız 
üyesi olmayan meslektaşlarımızı 
birlikteliğimize sahip çıkmaya davet 
ederek, sorunlarımızı birlikte aşmanın 
ve mesleki gereksinimlerimizin 
karşılanmasında Odamızın 
yürüttüğü faaliyetlerin tüm alanlarda 
sahiplenilmesinin önemli olduğuna 

ilişkin görüşlerimizi meslektaşlarımızla 
paylaştık. Ayrıca, kurum çalışanı 
meslektaşlarımıza yönelik olarak “Ulusal 
ve Yerel Gerçek Zamanlı GPS/GNSS 
Ağları ve Uygulamaları” başlığı başta 
olmak üzere, camiamızı yakından 
ilgilendiren güncel mesleki ve teknolojik 
gelişmeler hakkında da etkinliklerin 
gerçekleştirilebileceği yönündeki 
düşüncelerimizi de paylaşma fırsatı 
bulduk.

Ziyaretlerimizde bizlerle olan Eminönü 
İlçe Temsilcimiz  Merve Özyaşar ve 
İstanbul İl Özel İdaresi İşyeri Temsilcimiz  
İrem Füsun Tomurcuk başta olmak 
üzere, ziyaretlerimizde bizleri sıcak bir 
şekilde karşılayan, görüşlerini bizlerle 
paylaşan ve değerli zamanlarını bizlere 
ayıran tüm değerli meslektaşlarımıza 
en içten duygularımızla teşekkür eder, 
ilerleyen dönemlerde de sürdüreceğimiz 
benzer ziyaretlerde de siz değerli 
meslektaşlarımızla bir arada olmayı 
dileriz.

İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü`nde ve İstanbul İl 
Özel İdaresi`nde Çalışan Meslektaşlarımız Ziyaret Edildi

Şubemiz II. Başkanı Mehmet Hışır’ın, 
önümüzdeki günlerde satışına başlanacak 
2B arazileri ile ilgili geçtiğimiz günlerde 
Cumhuriyet Gazetesi’nden Özlem 
Güvemli ile yaptığı röportaj, gazetenin 6 
Şubat 2011 Pazar tarihli baskısında yer 
almıştır. 

Röportajın tamamına aşağıdaki 
bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=8331&tipi=2&sube=6

Şube II.Başkanımız Mehmet Hışır 2B Arazileri ile 
İlgili Cumhuriyet Gazetesi`ne Röportaj Verdi
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OSTİM ve İvedik’teki “İş Cinayetleri” Protesto Edildi
3 Şubat 2011 tarihinde, Ankara OSTİM 
ve İvedik’te denetimsizlik ve tedbirsizlik 
nedeniyle meydana gelen patlamalarda 
20 emekçinin hayatını kaybettiği 
“iş cinayetini” ve gerekli önlemler 
alınmadığı için işlenmeye devam eden 
tüm iş cinayetlerini protesto etmek adına 
DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, 
KESK İstanbul Şubeler Platformu, Türk- 
İş Şubeler Platformu ve İstanbul Meslek 
Odaları Koordinasyonu ve bileşenleri 
09 Şubat 2011 tarihinde Unkapanı’nda 
bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İstanbul Bölge Temsilciliği 
önünde bir araya geldi. 

Geniş katılımla gerçekleşen eylemde ilk 
konuşmayı yapan Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman 
Öztürk meslek örgütleri ve sendikalar 
olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusunda yıllardır çalışıldığını ve 
bu çalışmaların sonuçlarının siyasi 
iktidarlara iletildiğini belirterek, bugün 
meslek örgütlerinin ve sendikaların 
sesini dinlemek yerine sermayenin 
sesini dinleyen bir siyasi iktidarın bu iş 
cinayetlerinin sorumlusu olduğunu ifade 
etti. Konuşmanın ardından iş kazalarında 
hayatını kaybeden işçiler için bir 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Saygı duruşunu takiben TMMOB 
İKK Sekreteri Tores Dinçöz tarafından 
okunan basın açıklamasında, 2011 
yılının ikinci ayı tamamlanmadan iş 
kazalarında hayatını kaybeden işçi 
sayısının 50 olduğu, AKP Hükümeti 
eliyle yürütülen politikalar sonucunda 
“işçi sağlığı” önce yasalardan kaldırılarak 
yerine “iş sağlığı” ifadesi getirildiği 
vurgulanarak, iş cinayetlerinin işçinin, 

emekçinin, insan hayatının değil 
işin sağlığını düşünen zihniyetin ve 
düzenlemelerin sonucu olduğu belirtildi. 

Tuzla’da, Davutpaşa’da, Zonguldak’ta, 
Balıkesir’de, Bursa’da, Antalya’da yaşanan 
bütün bu ölümlerin sorumlularının, 
kaza ve ölümleri kader olarak açıklayarak 
suçlarını örtbas etmeye çalışan başta 
Hükümet, bakanlar ve ilgililer olduğunu 
ifade etti.

TOKİ Konut Kurultayı-2011 
kapsamında düzenlenecek olan 
“Konutta Yeni Yaklaşımlar, Stratejiler, 
Eylemler ve Kentsel Dönüşüm” başlıklı 
oturuma konuşmacı olarak davet edilen 
TMMOB’ye bağlı meslek odalarının 
İstanbul birimleri, şehircilik ve planlama 
ilkelerini yok sayan, aynı zamanda 
katılımcılıktan uzak bir anlayışla 
halkı görmezden gelerek düzenlenen 

Kurultaya katılmama gerekçelerini 
kamuoyu ile paylaştılar.

Açıklama sonrasında Şubemizin de 
bileşenleri arasında olduğu Üçüncü 
Köprü Yerine Yaşam Platformu 

tarafından konuya ilişkin olarak 4 Mart 
2011 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi 
önünde ayrıca bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi.
Platform adına Tozkoparan Mahalle 
Derneği’nden Ömer Kiriş’in okuduğu 
basın açıklamasında, 8 yıllık AKP 
iktidarı döneminde Kentsel Dönüşüm 
planlarıyla sermaye saldırısının 
tırmandığı ifade edilerek, TOKİ’nin söz 
konusu kurultayı özellikle sermaye ve 
rant çevrelerinin yeni eylem planlarını 
olgunlaştırmak amacıyla düzenlediğinin 
altı çizildi.

TOKİ 2011 Konut 
Kurultayı Hakkında 
Basın Açıklaması Yapıldı

Japon halkı yaşanan felaketten 
kaynaklanan yaralarını sarmakla 
meşgulken, bir de nükleer santralların 
yarattığı tehlikelerle de başetmek 
zorunda. Nükleer tehdit ve tehlike, 
uluslararası sınırları aşan bir felaketi de 
tetiklemektedir. Nükleer santralların 

tehlikelerini halkımızdan saklamaktadır. 
Bu gerçekleri kamuoyuna duyurmak 
amacıyla İstanbul NKP (Nükleer Karşıtı 
Platform) 13 Mart 2011 Pazar günü 
basın açıklaması düzenledi. Taksim 
tramvay durağında yaklaşık 100 kişinin 
katılımıyla yapılan basın açıklamasını 
EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Karaçay okudu. Basın 
açıklamasının tam metnine aşağıdaki 
bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Nükleer Santrallerin 
Tehlikelerini 
Halkımızdan Saklamayın

http://www.hkmo.org.
tr/genel/bizden_detay.
php?kod=8488&tipi=2&sube=6
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Şube II. Başkanımız Mehmet Hışır 10 
Şubat 2011 tarihinde Ulusal Kanal’da 
canlı yayınlanan “Kent ve Yaşam” 
programında son günlerde tekrar 
gündeme getirilen 2B arazilerinin satışı 
ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Cafer 
Yüksel, İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sedat Ayanoğlu, Orman Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı M. Metin 
Şenol, Şehir Plancıları Odası İstanbul 
Şube Başkanı Tayfun Kahraman ve 
Orman Mühendisleri Odası Eski Genel 

Başkanı Salih Sönmezışık’ın da katıldığı 
programda katılımcılar, konunun 
hukuki, teknik, siyasal ve sosyal 
boyutlarına ilişkin görüş ve düşüncelerini 
kamuoyu ile paylaştılar.

Mehmet Hışır, geçmişten günümüze 
çeşitli tarihlerde yapılmak istenen 
düzenlemelerle bu alanların satışa 
çıkarılmaya çalışıldığı ancak 
Anayasa Mahkemesi tarafından bu 
düzenlemelerin durdurulduğu veya iptal 
edildiğini belirterek, ortada Anayasaya 
aykırılık varken AKP Hükümeti’nin 
yapmak istediği düzenlemenin tamamen 
rant ve çıkar amaçlı olduğunun 
gözlendiğini ifade etti. Satışa çıkarılan 
alanların sadece % 5 kadarının işgal 
edilmiş olmasına rağmen geriye kalan 
% 95’lik kısmın da satışa çıkarılarak 
belli çevrelere peşkeş çekileceğini dile 
getirerek, amacın tüm 2B alanlarının 
yapılaşmaya açılması olduğunu ifade etti. 
Ayrıca şu an itibariyle oluşturulan 59000 
2B parselinin yaklaşık beşte birinin 
davalık olduğunu vurgulayan Hışır, 
tasarının yasalaşmasıyla ülkemizi, ileriki 

süreçte hak kayıplarıyla ilgili ulusal ve 
uluslararası düzeyde tazminat davalarının 
beklediğini ifade etti.

2B alanları ile Şubemizin de aralarında 
bulunduğu ve birçok meslek örgütünün 
yapımının iptali yönünde dava 
açtığı 3.Boğaz Köprüsü ve Kuzey 
Marmara Otoyolu arasında ki ilişkiye 
de değinen Hışır, bugün İstanbul’da 
sınırları içerisinde en fazla 2B arazisi 
barındıran ilçelerin 2. köprü güzergahı 
üzerinde bulunan Beykoz, Ümraniye ve 
Sultanbeyli olduğuna dikkat çekerek, 
3. köprü projesi ile yeni 2B alanlarının 
yaratılacağının belirtti.

Programa katılan diğer konuklar 
da 2B arazilerinin satışı sonrasında 
orman alanlarının ekolojik dengesinin 
bozulacağını, buralarda yaşayan orman 
köylülerinin etkileneceğini, satış veya 
devirle elde edilen alanlarda imar ve 
şehircilik ilkeleri açısından plansız ve 
çarpık kentleşme sorunlarının ortaya 
çıkabileceğini, ayrıca bu sürecin yasal, 
yönetsel boşluklar ve yeterli oranda 
yaptırım uygulanamaması nedenleri 
ile daha fazla orman alanının tahrip ve 
işgal edilmesiyle sonuçlanabileceğini 
belirttiler.

Şube II. Başkanımız Mehmet Hışır Ulusal Kanal’da 2B 
Arazileri ile İlgili Kamuoyu’nu Bilgilendirdi

İstanbul Şube Öğrenci Komisyonu 
dönem içerisinde gerçekleştirdiği sosyal 
ve kültürel etkinliklerin yanı sıra gelişen 
güncel bilgi ve teknolojiler ışığında 
mesleki anlamda da etkinlikler ve 
teknik geziler gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda Şube Öğrenci 
Komisyonu üyelerimiz 11 ve 24 Mart 
2011 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü’ne teknik bir gezi 
düzenlediler.

Ülkemiz açısında da önemli bir olgu olan 
“Deprem” konusunda yapılan çalışmalar 
ve araştırmalar ile ilgili bilgi aldıkları 
ve geniş katılımla gerçekleşen gezide 
öğrenci üyelerimiz enstitünün Jeodezi 
Anabilim Dalı, Astronomi Laboratuarı, 

Ulusal Deprem İzleme Merkezi ve 
Müze’de incelemelerde bulundular. 
Öğrenci Komisyonu üyelerimiz, Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü bünyesinde mesleğimizin 
yerbilimleri alanına katkıları, kabuk 
deformasyonlarının jeodezik yöntemlerle 
belirlenmesi, ülke genelinde gerçekleşen 
depremlerin değerlendirilmesi ve 
izlenmesi, erken uyarı sistemleri,  güneş 
ve yıldız gözlemleri ile ilgili konularda 
bilgiler aldı. Teknik gezide ayrıca öğrenci 
üyelerimiz, 2006 yılında ziyarete açılan 
müzede sergilenen ve geçmişte rasathane 
bünyesinde kullanılan ölçme aletlerini ve 
haritaları inceleme fırsatı buldular.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü’ne yapılan teknik geziye katılan 
öğrenci üyelerimize ve gezi kapsamında 
bilgi ve deneyimlerini geleceğin 
meslektaşlarıyla paylaşan Enstitü’de 
görevli meslektaşlarımıza ve Enstitü 
çalışanlarına teşekkür eder, önümüzdeki 
günlerde mesleğimizin farklı uygulama 
alanlarında da gerçekleştirilecek mesleki 
ve sosyal etkinliklerde bir arada olmayı 
dileriz.

Kandilli Rasathanesi’ne Teknik Gezi Düzenlendi
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Şubemizin 35. Kuruluş yıldönümü olan 
11 Şubat 2011 tarihinde, Odamızın 
17. Dönem (1971) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı, Kurucu Dönem 
Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
1. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinin yanı sıra çeşitli 
komisyonlarda önemli görevler üstlenen 
557 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Turcan ile “HKMO Tarihine Işık 
Tutanlar” söyleşi dizimizin beşincisi 
gerçekleştirildi.

Söyleşinin açılışında Şube Başkanımız 
M.Tevfik Özlüdemir yaptığı açılış 
konuşmasında Mehmet Turcan’ın yaşam 
öyküsüne değinerek, mesleğimize ve 
odamıza katkılarını söyleşiye gelen 
üyelerimizle paylaştı ve Turcan’ın 

özellikle Şubemizin kuruluş aşamalarında 
ve sonrasında ortaya koyduğu 
emek ve özverili çalışmalarıyla ilgili 
bilgilendirmede bulundu.

Açılış konuşmasının ardından söz 
alan Mehmet Turcan, ilk olarak 
meslekle nasıl tanıştığına değinerek, 
Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi’ndeki 
öğrenciliğiyle birlikte mesleğe adım 
atışını ve meslek yaşamında karşılaştığı 
başından geçen ilginç anılarını ve 
deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. 
Turcan, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita 
ve Kadastro Mühendisliği Bölümünde 
başladığı öğrenim dönemini, öğrenciliği 
döneminde öğrenci önderi olarak yaptığı 
çalışmaları ve verdiği mücadeleleri 
anlatarak konuşmasına devam etti. 

Mesleki gündemin yanı sıra siyasi 
gündemin de yoğun olduğu 1970’li 
yılların başından itibaren bir Oda 
yöneticisi olarak içerisinde yer aldığı 
Odamızın etkinlikleri ve çalışmaları ile 
ilgili anılarını ve düşüncelerini paylaşan 
Turcan, Şubemizin kuruluş çalışmalarını, 
bu süreçte karşılaşılan zorlukları ve 
mesleğin gelişimi ve önem kazanması 
ile ilgili verilen mücadeleleri örneklerle 
katılımcılarla paylaştı.

Söyleşinin devamında, Şubemizin 
kuruluş yılları ile ilgili gelişmeleri, 
Oda yöneticisi olarak görev aldığı 
dönemlerdeki mesleki ve toplumsal 
başlıklara ilişkin düşüncelerini 
meslektaşlarımızla paylaşan ve soruları 
cevaplandıran Turcan, yeni nesil 
meslektaşlarımıza yaşadığı deneyimleri 
ve bu deneyimlerden çıkardığı dersleri 
aktardı.

“HKMO Tarihine Işık Tutanlar 
Söyleşi” dizimizin beşincisi olan 
etkinliğimiz, Mehmet Turcan’a, 
Odamızın çalışmalarında sunmuş olduğu 
yoğun katkıları, Şubemizin kuruluş 
aşamalarında ortaya koyduğu mücadele, 
özverili çalışmaları ve emekleri için 
bir şükran plaketi sunulmasıyla son 
buldu. Söyleşinin ardından Şubemizin 
35. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 
meslektaşlarımızın katılımıyla bir kokteyl 
düzenlendi.

Şubemizin 35. Kuruluş Yıldönümünde Şube Kurucu 
Başkanımız Mehmet Turcan Söyleşisi Yapıldı

Şubemiz gerek meslek alanlarımızı 
yakından ilgilendiren güncel mesleki, 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
meslektaşlarımızla buluşturan 
başlıklardaki etkinliklerini, gerekse 

meslektaşlarımızın istem ve talepleri 
doğrultusunda şekillenen yazılım 
eğitimlerini yeni dönemde de büyük bir 
hızla sürdürmektedir.

Şubemizin bu kapsamda sürdürdüğü 
eğitimlerden bir diğeri de 18-20 Şubat 
2011 tarihleri arasında Şube Eğitim 
Salonumuzda 11 meslektaşımızın 
katılımıyla yapıldı. Gerçekleştirdiğimiz 
“AutoCAD Civil 3D” yazılım 
eğitiminde, meslektaşlarımıza yol 
projelendirme çalışmalarına yönelik 

modüller ve arayüzler hakkında 
uygulamalı eğitim verildi.

Şubemizce ilerleyen günlerde de 
program dahilinde sürdürülecek 
diğer eğitimlerde ve etkinliklerde 
de siz değerli meslektaşlarımızla 
bir arada olmak ve gerek mesleki 
gerekse tüm sosyal, ekonomik ve 
toplumsal gereksinimlerimizi birlikte 
karşılayabilmek dileğiyle.

Yazılım Eğitimi Gerçekleştirildi
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Şube sorumluluk alanımızdaki 
bölgelerde üyelerimizin gün geçtikçe 
artan mesleki ve güncel sorunlarını 
yerellerde tespit etmek ve bu kapsamda 
birlikte çözüm üretmek amacıyla, 
Şube Üye Örgütlenme ve Dayanışma 
Komisyonumuz ile birlikte yapmakta 
olduğumuz bölge toplantılarımızdan 
bir diğeri 5 Mart 2011 tarihinde 
Edirne’de gerçekleştirildi. Bölgedeki 
meslektaşlarımızın yoğun katılım 
sağladığı etkinliğimiz, sabah saatlerindeki 
kahvaltılı toplantımız ve sonrasında 
gerçekleştirilen eğitim semineri ile devam 
etti.

Meslektaşlarımızla buluştuğumuz 
kahvaltı sonrasında gerçekleştirdiğimiz 
toplantımız, Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı’mız M. Tevfik Özlüdemir’in 
ülke ve meslek gündemini yakından 
ilgilendiren başlıklara ilişkin 
gerçekleştirdiği açılış konuşması ve 
devamında Şube Sekreterimiz M. 
Uğur Girişken’in Şubemiz çalışmaları 
hakkında yaptığı bilgilendirmelerle 
başladı.

Bilgilendirmeler sonrasında bölgede 
çalışan meslektaşlarımızın yaşanan 
sorunlar ve meslek alanlarımıza ilişkin 
değerlendirmelerini dile getirdikleri 
kısımda ise bölgedeki işlem hacmi 

ve büro sayısını dikkate alarak 
mevcut TUS sayıları üzerindeki 
sınırlamaların arttırılması gerektiğini, 
meslektaşlarımızca üstlenilen TUS’ların 
teknik olarak yerine getirilmesine 
karşın ilgililere bağlı çeşitli nedenlerle 
üstlenilen TUS’ların düşülmesinde 
problemler yaşandığı, TUS’ların mesleki 
denetiminde evrak ve vize ücretlerinin 
meslektaşlarımızı ekonomik açıdan 
sıkıntıya soktuğunu, İl Özel İdaresi 
tarafından yerleşik alanlar dışındaki 
bölgelerde yapılan uygulamalardaki 
parsellerde yapılan kesintilerin teknik 
ve hukuki geçersizliğinin yanı sıra 
ilgili uygulamalara istinaden tahsil 
edilen harçların belediyelere ödenen 
harçların oldukça üzerinde olduğunu 
ve Şubemizin bu konuda gerekli 
girişimlerde bulunması gerektiğini, 
meslektaşlarımızın çalıştığı bazı 
kamu kurumlarında uygulanmakta 
olan mesleki ölçüm tekniklerinin 
ilgili kurumların yetkili mercilerince 
yeterli düzeyde anlaşılamadığını, 
yersel fotogrametrinin bu kapsamda 
ele alınması gereken önemli bir başlık 
olduğunu ve bu alandaki faaliyetlerin 
meslektaşlarımız eliyle yürütülmesi 
gerektiği konusunda ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlarda kamuoyu yaratılmasının 
meslek camiamız açısından önem 
taşıdığını, Oda organlarında bölgesel 

temsiliyeti güçlendirmek ve yerel 
örgütlenmeyi sağlayabilmek amacıyla 
farklı bölgelerden genç meslektaşlarımıza 
görev verilmesinin yararlı olacağını ve 
bu bağlamdaki değerli görüşlerini ifade 
ettiler.

Etkinliğimizin öğleden sonraki ayağında 
DSİ 11. Bölge Konferans Salonu’nda 
yoğun bir katılımla gerçekleştirilen  
“İmar Uygulamaları Eğitim 
Semineri”nde ise değerli meslektaşımız 
Dr. Erdal Köktürk dünyada ve 
ülkemizde taşınmaz mülkiyeti olgusunun 
yasal ve yönetsel çerçevesine ilişkin 
önemli değerlendirmelerde bulunarak, 
ülkemizdeki mevcut imar ve özel 
imar kanunları ile ilgili uygulamaların 
yanı sıra planlama ve uygulama 
süreçlerinde arsa düzenlemelerine ilişkin 
düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. 
Farklı ülkelerden yasal mevzuat ve 
uygulamaların yanında ülkemizdeki 
yasalar ve uygulamalardan da çeşitli 
örnekler veren  Köktürk ülkemizde 
imar planları uygulamalarındaki 
eksikliklerin ve yapılan yanlışlıklara 
bağlı yargı süreçleri ve yargı kararlarının 
yanı sıra ilgili kurumların yetki ve 
sorumluluklarında yaşanan karmaşaya 
ve çelişkiye ilişkin olarak da önemli 
değerlendirmelerde bulundu. 

Eğitim semineri,  Erdal Köktürk’ün 
meslektaşlarımızın sorularını yanıtlaması 
ve salondan konu özelinde yapılan çeşitli 
değerlendirmelerle son buldu.
Kahvaltılı toplantının devamında 
düzenlenen eğitim seminerimizin 
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde 
emeği geçen başta Edirne İl Temsilcimiz  
Nilüfer Kaplaner ve Edirne il Temsilci 
Yardımcımız  Doğan Savran olmak 
üzere, eğitim seminerimizde bizleri 
yalnız bırakmayan  Dr. Erdal Köktürk’e, 
etkinliğimizde bizlerle olan Edirne 
İKK bileşenlerinin yanı sıra bölgeden 
katılım sağlayan tüm temsilcilerimize 
ve değerli meslektaşlarımıza en içten 
duygularımızla teşekkür eder, ilerleyen 
dönemlerde yapacağımız etkinliklerde de 
bir arada olmayı dileriz.

Edirne Bölgesi Üye Toplantısı ve İmar Uygulamaları 
Eğitim Semineri Gerçekleştirildi
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İnsanlığı, doğayı ve yaşamı tehdit eden, 
Çernobil’in ardından Fukuşima’da 
yaşanan felaketler sonrasında hakkında 
bir kez daha düşünülmesi gereken ve 
ülkemizde de yapılmak istenen nükleer 
santrallere karşı, Şubemizin de bileşeni 
olduğu Nükleer Karşıtı Platform 
tarafından 24 Nisan 2011 tarihinde 
Kadıköy İskele Meydanı’nda kitlesel bir 
miting düzenlendi.

Platformun bileşenlerini oluşturan 
aralarında meslek örgütlerinin, 
sendikaların, siyasi partilerin, çevre 
örgütlerinin, mahalle derneklerinin ve 
çeşitli platformların yer aldığı yaklaşık 
5000 kişi, Tepe Nautilus önünde 
toplanarak “Nükleere İnat, Yaşasın 
Hayat”, “Nükleer Santrallere Hayır” 
sloganlarıyla mitingin yapıldığı iskele 
meydanına kadar yürüdü.

Miting meydanında, sekretaryasını 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İstanbul Şubesi’nin yürüttüğü Nükleer 
Karşıtı Platform adına mitinge gelen 
herkesi selamlayan EMO İstanbul 
Şube Başkanı Erhan Karaçay, Çernobil 

faciasının 25.yılında tehlikeleri ve 
riskleri açıkça ortada olan ve halkın 
iradesine rağmen ülkemizde de yapılması 
planlanan nükleer santralleri bir kez daha 
istemediklerini vurguladı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
adına mitinge katılan konuşmacılar 
yaptıkları konuşmalarda, Çernobil’de ve 
Fukuşima’da yaşanan felaketlerden hala 
ders almayanların, yaşamımızı, doğamızı 
ve geleceğimizi tehlikeye sokacak gizli 
anlaşmalarla ve pazarlıklarla Mersin 
Akkuyu’da ve Sinop’ta santraller yapmak 
istediklerini belirterek, “havamızı, 
suyumuzu, toprağımızı radyasyonla 
zehirleyecek, yok edilemeyen atıklarıyla 
başımıza bela olacak, insanlarımız başta 
olmak üzere tüm canlı yaşamını tehdit 
edecek nükleer santrallere bir kez daha 
hayır” dediler. Nükleer teknolojiyi 

kullanan birçok gelişmiş ülkenin Japonya 
‘da yaşanan son felaketten sonra yavaş 
yavaş bu teknolojiyi terk edeceğini 
açıklaması ve çalışan tesislerdeki 
faaliyetleri durduracağını ilan etmesinin 
ardından, nükleer teknolojinin neden 
ülkemizde ısrarla yapılmak istenmesinin 
kafalarda soru işareti yarattığına 
dikkat çekilen mitingde, enerji üretimi 
açısından daha ucuz ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ağırlık verilen 
enerji politikalarının ve enerji üretim 
yöntemlerinin gündeme alınması 
gerektiği bir kez daha ifade edildi.

Gelecek kuşaklarımızı, doğamızı ve 
yaşamımızı tehdit eden nükleer enerjiye 
ve tehlikeye karşı yoğun katılımla 
gerçekleştirilen miting, çok sayıda 
gönüllü sanatçının desteğiyle düzenlenen 
konserle son buldu. Mitingimizin 
önümüzdeki evrelerde ülkemizi 
nükleer felakete sürükleme ısrarındaki 
çevrelere bu bilim ve akıl dışı ısrardan 
vazgeçmeleri yönünde açık bir çağrı 
olduğunu önemle hatırlatır, insanlığı 
ve çevreyi tehdit eden tüm enerji ve 
çevre politikaları karşısında, bilimsel 
ve akılcı çözüm önerilerimizi bundan 
sonra da halkımızla paylaşmaya devam 
edeceğimizi önemle hatırlatırız.

Nükleer Santrallere Karşı 
Kadıköy’deydik

Haklarımız, Geleceğimiz, Mesleğimiz, Halkımız ve 
Ülkemiz İçin TMMOB Mitingi’nde Alanlardaydık

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
ve TMMOB’ye bağlı 23 meslek odası 
üyesi mühendis, mimar, şehir plancısı 
ve öğrencileri, “Haklarımız, geleceğimiz, 
halkımız, ülkemiz için söyleyecek 
sözümüz var” çağrısıyla 15 Mayıs 2011 
tarihinde Ankara’da buluşarak Sıhhiye 
Meydanı’nda bir miting yapıldı.

DİSK, KESK, TTB, emek-meslek 
örgütleri, siyasi partiler ve demokratik 
kitle örgütlerinin de destek verdiği, 

on binlerce kişinin katıldığı ve büyük 
bir coşkuyla gerçekleştirilen mitingde; 
neo-liberal politikalar protesto edilerek, 
ormanları, kıyıları talan edenlere, emek 
düşmanı politikaların uygulayıcılarına, 
emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına 
destek olanlara oy verilmeyeceğinin altı 
çizildi.

“Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep 
Beraber Ya Hiç Birimiz” ve “Yaşasın 
Halkların Kardeşliği” sloganlarıyla Ankara 

Tren Garı önünden Sıhhiye Meydanı’na 
yürüyüşle başlayan miting, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın konuşması ve devamında 
gerçekleştirilen konserle son buldu.
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Gün geçtikçe artan mesleki ve güncel 
sorunlar karşısında yerellerdeki 
üyelerimizin tespit, görüş ve 
düşüncelerini almak, bu sorunların 
çözümüne yönelik çözüm önerileri ve 
mekanizmaları geliştirebilmek adına 
düzenlediğimiz bölgesel toplantılardan 
bir diğeri 19 Mart 2011 tarihinde 
Tekirdağ’da yapıldı.

Bölgedeki üyelerimizin geniş katılımıyla 
ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Üye 
Örgütlenme ve Dayanışma Komisyonu 
Üyeleri’nin de katıldığı kahvaltılı 
toplantıda, LİHKAB ve Özel Büroların 
iş alanlarının belirlenmesi konusunda 
meslektaşlarımız arasında herhangi bir 
çatışmaya yer verilmemesi, bu konuda 
gerekli düzenlemelerin yapılıp her 
büronun iş kalemlerinin belirtilmesi 
gerekliliği vurgulandı. Şantiyelerde 
çalışan meslektaşlarımızın, fiili olarak 
şantiye şefliği yaptığı, ancak imza 
aşamasında harita mühendislerinin 
şantiye şefi olarak tanınmamasının 

meslektaşlarımızın mağdur olmasına 
neden olduğu, bu konuda yasal 
çalışmaların yapılması gerekliliği ifade 
edildi.

Meslektaşlarımızın bilirkişi olarak 
görevlendirildiği davalarda bilirkişilik 
ücretlerinin verilen emeğe göre çok 
düşük miktarlarda kaldığı farklı 
disiplinlerdeki bilirkişilerin aldığı 
ücretlerin yanında çok düşük ücretler 
belirlendiği belirtilerek bu konuda 
gerekli çalışmaların yapılması istendi. 

Ayrıca Oda web sitesinde 
meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik 
bir bölümün olmasının paylaşım ve 
sorunların çözümü aşamasında çok 
yararlı olacağı belirtildi. Kamuda 
çalışan meslektaşlarımızın, karar 
mekanizmalarının olduğu alanlarda 
etkin olmasının meslek alanımızda 
yasa ve yönetmeliklerden kaynaklı 
sorunların çözümü için gerekli olduğu 
vurgulanarak, Odamız tarafından 

bölgesel ve ulusal anlamda sektörün ve 
mesleğin durumunun belirlenmesi, artan 
bölüm ve mezun sayısı karşısında yeni 
mezun meslektaşlarımızla mesleğimizin 
geleceği açısından gerekli çalışmaların 
yapılması istendi.

Verimli geçen, mesleğimizin ve 
yerellerdeki üyelerimizin sorunları ve 
çözümüne yönelik değerlendirmelerin 
yapıldığı toplantımıza katılarak görüş ve 
önerilerini bizlerle paylaşan üyelerimize 
ve etkinliğin düzenlemesinde emeği 
geçen Tekirdağ İl Temsilcimiz Ercan 
Kısa’ya katkılarından dolayı teşekkür 
eder, ilerleyen dönemlerde yapacağımız 
etkinliklerimizde bir arada olmayı dileriz.

Tekirdağ Bölgesi Üye Toplantısı Yapıldı

Çernobil faciasının 25. Yıldönümünde, 
Çernobil’de ve son olarak Fukuşima’da 
yaşanan nükleer facialara rağmen 
ülkemizde de yapılmak istenen 
nükleer santrallerle ilgili 26 Nisan 
2011 tarihinde Beyoğlu´nda bulunan 
Rusya´nın İstanbul Başkonsolosluk 
binası önünde Nükleer Karşıtı Platform 
üyeleri tarafından basın açıklaması 
yapılarak konsolosluk önüne siyah 
çelenk bırakıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Erhan Karaçay tarafından 
okunan basın açıklamasında, etkilerinin 
halen devam ettiği Çernobil faciasının 
üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen 
ülkemizde de nükleer santral yapılmak 
istendiği belirterek, enerji tekellerinin 
ve onların müşterisi devletlerin nükleer 
kazaları gizleme ve sonuçlarından 
halktan saklama yoluna gittikleri ifade 
edildi.

NKP Basın Açıklaması: Rusya Konsolosluğu Önüne Çelenk Bırakıldı

Şubemizin üyelerimize yönelik 
gerçekleştirdiği mesleki yazılım eğitimleri 
yeni dönemde de büyük bir hızla devam 
etmekte. Bu kapsamda 11-13 Mart 
2011 tarihleri arasında üyelerimize 
yönelik olarak gerçekleştirilen ve 
meslektaşlarımızın önemli bir kısmının 
faaliyet gösterdiği karayolu tasarımı 

ve projelendirme yönelik modülleri 
içeren yazılım eğitimi Şube Eğitim 
Salonumuzda, 14 meslektaşımızın 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Şubemiz tarafından istem ve talepleriniz 
doğrultusunda sürdürdüğü yazılım 
eğitimlerinin önümüzdeki günlerde 

de sürdürüleceğini önemle hatırlatır, 
siz değerli meslektaşlarımızın 
gereksinimlerinin karşılanması 
noktasında tüm görüş ve önerilerinizi 
Şubemize iletmenizi önemle rica ederiz.

Mesleki Yazılım Eğitimi Gerçekleştirildi
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Çalışma yaşamında kamuda çalışan 
meslektaşlarımızın yaşamakta 
olduğu mesleki, ekonomik ve sosyal 
sorunların bir bütün olarak ele 
alınması gerekliliğinden hareketle 
Şubemiz “Ücretli Çalışan ve İşsiz 
Meslektaşlar Komisyonu”muzun 
önerisi doğrultusunda, 20 Mart 
2011 tarihinde özel sektörde ücretli 
çalışan meslektaşlarımızla, 16 Nisan 
2011 tarihinde ise kamuda çalışan 
meslektaşlarımızla kahvaltılı toplantılar 
gerçekleştirildi.

20 Mart 2011 tarihinde Şubemizde 
özel sektörde ücretli çalışan 
meslektaşlarımızla gerçekleştirilen 
toplantıda güvencesizleştirilen çalışma 
yaşamının ücretli çalışanlar üzerindeki 
etkileri, sektörel çalışma alanlarının 
daralması, LİHKAB sürecinin 
genç meslektaşlarımız üzerindeki 
etkileri, SGK primlerinin reel ücret 
üzerinden yatırılmaması vb. başlıklarda 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
Toplantıda Şubemiz bünyesinde faaliyete 
geçirilecek hukuk birimi çalışmaları 
hakkında bilgilendirmeler, insanca 
yaşama yetecek ücretin uygulamaya 
geçirilmesi, benzer toplantılara yanında 
ücretli çalışan mühendislerin bulunduğu 

büroların da katılım sağlamasının 
yararlı olacağı, hukuk biriminin 
yaşanan sorunlara bir nebze de olsa 
çözüm üretme noktasında önemli 
işlevler üstlenebileceği vb. başlıklarda 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
Toplantımız, çalışma yaşamına ilişkin 
değerlendirmelerin yanı sıra toplantı 
katılımcısı meslektaşlarımızın meslek 
yaşantısından anılarının da paylaşıldığı 
bir paylaşım ekseninde son buldu.

16 Nisan 2011 tarihinde Şubemizde 
kamu çalışanı meslektaşlarımızla 
yaptığımız toplantıda ise Şubemiz Ücretli 
Çalışan Meslektaşlar Komisyonumuz 
çalışmaları, Odamız Genel Kurulu 
sürecinde ücretli çalışanların haklarının 
geliştirilmesine yönelik yürütülen 
faaliyetler ve devamında gerçekleştirilen 
çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Toplantının devamında 
kamu kurumları bünyesinde 
değişen personel rejiminin çalışanlar 
arasında ücret farklılıkları yarattığı, 
ayrıca kamuda güvencesiz çalışan 
meslektaşlarımızın özlük haklarında 
önemli gerilemeler yaşandığı, güvencesiz 

çalışmanın kurumlar bünyesinde 
kurumsallaştırıldığı, yakın bir gelecekte 
artacak mezun sayısı ile birlikte meslek 
camiamızın karşılaşacağı olası sorunların 
artacağı, işsizliğin yaygınlaşacağı ve bu 
noktada camiamızın tüm bileşenleriyle 
birlikte bu sorunlara çözüm üretebilecek 
girişimlerde bulunmasının büyük önem 
taşıdığı, ülkemizdeki üniversitelerin yanı 
sıra yurtdışında açılan üniversitelerin bu 
sürecin hızlanmasına hizmet ettiği ifade 
edildi. 

Toplantıda ayrıca, mayıs ayı içerisinde 
gerçekleştirilecek TMMOB Ücretli 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve 
İşsizlik İstanbul Yerel Kurultayı hakkında 
yapılan bilgilendirme devamında, 
Şubemiz bünyesinde kurulan hukuk 
biriminin kapsamının ülkemizde takip 
edilmesi giderek güçleşen yasa ve ilgili 
mevzuatlardaki değişimleri zamanında 
gözlemleyebilecek ve bu noktada gerekli 
girişimlerde bulunabilecek bir yapıya 
dönüştürülmesinin yararlı olacağı 
yönünde görüşler ifade edildi. Toplantı, 
gündeme ilişkin çeşitli değerlendirmeler 
beraberinde yapılan kahvaltı ile son 
buldu.

Toplantılarımızda bizlerle olan, bizlerle 
olamasalar da yazılı görüşleriyle katkıda 
bulunan tüm meslektaşlarımıza en 
içten duygularımızla teşekkür eder, 
önümüzdeki süreçte devam edecek 
etkinliklerimizde ve sonuca yönelik 
yürüteceğimiz tüm çalışmalarda bir arada 
olmayı dileriz.

Ülkemize has aydınlatılamamış 
ya da 33 yıldır aydınlatıl(a)mayan 
katliamlardan bir diğeri olan 16 Mart 
1978 katliamında yaşamını yitirenler ve 
aynı tarihte Halepçe’de kimyasal silah 
ile katledilen 30 bin insan İstanbul 
Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde 
yapılan kitlesel basın açıklaması ile 
anıldı.

Ülkemizi 12 Eylül sürecine götüren 
önemli dönemeçlerden birisi olarak 
tarihe geçen “16 Mart Beyazıt Katliamı” 
anmasına katılan meslek odası, kitle 
örgütü ve sendika temsilcileri, bu 
karanlık olayın tüm kirli ilişkileriyle 
aydınlatılmasını ve bir daha benzer 
bir olayın yaşanmaması adına sürecin 
takipçisi olmaya devam edeceklerini bir 
kez daha yinelediler.

16 Mart Katliamı’nı Unutmadık, Unutturmayacağız!

Özel Sektör ve 
Kamu Çalışanı 
Meslektaşlarımızla Bir 
Aradaydık
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“HKMO Tarihine Işık Tutanlar” başlıklı 
söyleşi dizimiz kapsamında, Odamızın 
41. ve 42. Dönem Genel Kurulu 
Delegeliği, Şubemiz 21. Dönem Genel 
Kurul Delegeliği, Odamız 39. Dönem 
Afet Komisyonu Başkanlığı, “21. 
Dönem Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi 
Etkinliği” düzenleme komitesi üyeliği 
görevlerinin yanı sıra Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik Kurultayı bilim ve 
danışma kurulu başkanlığı ve üyeliği 
gibi çeşitli önemli görevleri yürüten 268 
sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Onur 
Gürkan ile 12 Nisan 2011 tarihinde 
Şubemizde “Köy Enstitüleri Deneyimi 
ve Günümüzde Harita Mühendisliği 
Eğitimine Bakış” başlıklı bir söyleşi 
gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. 
M. Tevfik Özlüdemir konukları 
selamlayarak başladığı açılış 
konuşmasında,  Gürkan’ın yaşam 
öyküsüne değinerek, yaptığı mesleki, 
bilimsel çalışmalar hakkında 
bilgilendirmede bulunarak söyleşi 
konumuz olan Köy Enstitüleri’nin 
kuruluşu ve tarihçesi ile ilgili çeşitli 
değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından başlayan 
söyleşimizde bizlerle olan  Prof. Dr. 
Onur Gürkan, çocukluk döneminde 
tanık olduğu Köy Enstitüleri’nin 
kuruluş felsefesini ve tarihsel gelişimine 
ilişkin önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Köy Enstitüleri’nin dönemin 
şartları içerisinde, amacı salt eğitim 
olmayan aynı zamanda ülkenin sosyal, 
ekonomik, kültürel ve sanatsal anlamda 
gelişimini sağlayan yaratıcı ve üretken 
yapılar olduğunun altını çizdi.  Gürkan 
ayrıca, enstitülerde kolektif üretim ve 
paylaşım ekseninde şekillenen ürünlerin, 
bu kapsamda beliren öğretilerin ve 
geliştirilen tekniklerim çevre köy ve 
ilçelere de taşınarak toplumun tüm 
kesimlerinin bilinçlendirilmesinde 
oldukça önemli bir rol oynadığını 

da sözlerine ekledi.  Ayrıca enstitüler 
sayesinde eğitim-öğretim olanaklarından 
yoksun olan bölgelerde enstitüler 
sayesinde okuyan ve mezun olan 
çok sayıda aydın, yazar ve sanatçı 
bulunduğuna da değinen Gürkan, 
bu denli emek harcanan ve önemli 
üretimlere imza atılan enstitülerin erken 
kapatılmasının ise ülkemizin geleceği 
açısından önemli bir kayıp ve ülkemizin 
gericileştirilmesi noktasında önemli bir 
dönemeç olduğuna işaret etti.

Söyleşinin devamında Gürkan tarafından 
gerçekleştirilen sunumun ve Köy 
Enstitüleri’ne ilişkin hazırlanan kısa 
belgesel film gösteriminin ardından 
yapılan soru-cevap kısmında ise Prof. 
Dr. Onur Gürkan meslektaşlarımızın 
enstitüler ve harita mühendisliği 
eğitimi ile ilgili düşünce ve tespitlerini 
değerlendirerek, çeşitli başlıklardaki 
soruları cevaplandırdı.

Ülkemiz eğitim sistemi adına önemli 
bir dönüm noktası olan Köy Enstitüleri 
ile ilgili söyleşimize katılarak tüm 
meslektaşlarımıza ve bizlere yol 
göstermeye, bilgi ve tecrübeleriyle 
bilime ve mesleğimize ışık saçmaya 
devam eden Prof. Dr. Onur Gürkan’a 
değerli katkılarından dolayı en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.

Köy Enstitüleri Deneyimi ve Harita Mühendisliği 
Eğitimi Söyleşisi Yapıldı

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
çalışma yaşamında karşılaştıkları 
sorunları tartışmak ve bu sorunların 
çözümüne yönelik örgütlü bir mücadele 
geliştirebilmek amacıyla gerçekleştirilen 
TMMOB Ücretli Çalışan Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik 
İstanbul Yerel Kurultayı 22 Mayıs 2011 
tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi 
Oditoryumu’nda TMMOB’ye bağlı 
23 Odanın üyelerinin geniş katılımıyla 
yapıldı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Sekreteri Tores Dinçöz’ün 

yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan 
kurultay, Elektrik Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı  Erhan Karaçay’ın 
Çalışma Yaşamı ve ilgili yasalar, Özlük 
Hakları, Ekonomik Kriz, Ücret, 
Örgütlenme, Güvensizlik/Özelleştirme 
ve İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularını 
içeren sunumuyla devam etti. Sunumun 
ardından, önümüzdeki süreçte yapılacak 
olan merkezi kurultaya taşınacak özlük 
hakları, çalışma koşulları, örgütlenme, 
insanca yaşam ücreti vb. konularla ilgili 
verilen önergeler üzerinde görüşmeler 
gerçekleştirilerek devamında söz konusu 
önergeler karar altına alındı.

Ülkemizde işsizliğin yaygınlaştığı, 
güvencesizleşmenin tüm ücretli 
çalışanları tehdit ettiği ve hak gasplarının 
kalıcılaştırılmaya çalışıldığı bir evrede 
geleceğine sahip çıkan ve kurultayımıza 
katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza 
en içten duygularımızla teşekkür ederiz.

TMMOB Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları ve İşsizlik Yerel Kurultayı Gerçekleştirildi
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Mesleğimize ve Oda örgütlülüğümüze 
yaptıkları değerli katkılardan ötürü 
meslekte 30 yılını dolduran üyelerimizle 
gerçekleştirdiğimiz plaket töreni 16 
Nisan 2011 tarihinde Yıldız Çatı 
Restaurant’ta meslektaşlarımızın ve 

ailelerinin katılımıyla yapıldı.

Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. M. 
Tevfik Özlüdemir, törenin açılışında 
gerçekleştirdiği konuşmada, birlikte 
üretme, paylaşma ve dayanışma kültürü 

ekseninde düzenlenen etkinliğimizi 
onurlandıran değerli meslektaşlarımızı 
selamlayarak meslek yaşantısında 30 
yılını dolduran meslektaşlarımıza değerli 
katkılarından dolayı “30 yıl plaketleri”ni 
sundu. Plaket töreni, günün anısına 
düzenlenen yemek ve devamında 
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle 
son buldu.

Meslek yaşantılarında 30 yılını geride 
bırakan tüm değerli meslektaşlarımızın 
mesleğimize ve odamız çalışmalarına 
sundukları katkıların ilerleyen evrelerde 
de artarak süreceği inancıyla, sağlık, 
mutluluk ve başarı dileklerimizi 
sunar, bu anlamlı günde bizlerle 
olan tüm meslektaşlarımıza en içten 
duygularımızla teşekkür ederiz.

Meslekte 30. Yılını Dolduran Meslektaşlarımızla Birlikteydik

Ülkemizde gerek kanlı 1 Mayıs 
öncesinde gerekse sonrasında çeşitli 
nedenlerle engellenen, yıllardır ödenen 
bedellerin ve emekçilerin 32 yıllık 
ortak kararlılığının, direnişinin ve 
mücadelesinin ardından geçtiğimiz sene 
Taksim’de kutlanan 1 Mayıs Uluslararası 
Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü bu 
sene de sendikaların, demokratik kitle 
örgütlerinin, partilerin, derneklerin, 
meslek kuruluşlarının, öğrencilerin ve 
emekçilerin yoğun katılımıyla 1 Mayıs 
alanı olan Taksim’de büyük bir coşkuyla 
kutlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren 
tüm emek örgütlerinin pankartlarla, 

dövizlerle ve sloganlarla kortejlerdeki 
yerlerini aldığı Şişli’den başlayan 
yürüyüşte HKMO İstanbul Şubesi 
de TMMOB üyeleriyle birlikte istem 
ve taleplerini dile getirdi. HKMO 
kortejinde sık sık atılan “Kurtuluş Yok 
Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç 
Birimiz”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” 
ve “Yaşasın Halkların Kardeşliği” 
sloganlarıyla yaklaşık iki saatlik bir 
yürüyüşün ardından 1 Mayıs alanı olan 
Taksim Meydanı’na giriş yapıldı.

Tüm bileşenlerin kutlama alanına 
girmesiyle birlikte, Türkiye’deki kanlı 
ve yasaklı 1 Mayıs’ların tarihçesinin 
anlatılmasıyla başlayan miting, 1 Mayıs 

1977’de öldürülenlerin anısına saygı 
duruşuyla devam etti. Düzenleyici 
örgütler adına hazırlanan ortak metinin, 
direnişteki ve grevdeki emekçiler adına 
3 işçi temsilcisi tarafından okunmasıyla 
süren miting, Ruhi Su Dostlar Korosu, 
Kardeş Türküler ve Grup Yorum 
konserlerinin ardından ve çekilen 
halaylar ile coşku içinde sona erdi.

1 Mayıs`ta Taksim’deydik
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Meslektaşlarımızın yerellerde 
karşılaştıkları sorunları tespit etmek, söz 
konusu sorunlara yönelik çözüm yolları 
geliştirmek ve üyelerimizle Odamız 
arasındaki ilişkileri örgütsel anlamda 
geliştirmek amacıyla düzenlemekte 
olduğumuz bölge toplantılarımızdan bir 
diğeri 7 Mayıs 2011 tarihinde Kırklareli 
bölgesinde yapıldı.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanı 
sıra Üye Örgütlenme ve Dayanışma 
Komisyonu Üyelerimizin de katılımıyla 
yapılan kahvaltılı toplantıda, Şubemizce 
yürütülen çalışmaların yanı sıra ülke 
ve meslek gündemine ilişkin çeşitli 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
Toplantımızda ayrıca meslektaşlarımızın 
bölgelerinde karşılaşmakta olduğu çeşitli 
sorunların yanında çözüm önerileri 
ve bu eksende Şubemizce yürütülmesi 
gereken çalışmalar hakkında da önemli 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Kahvaltılı toplantımızın ardından “2B 
Arazileri” ile ilgili olarak meslektaşımız 
Dr. Erdal Köktürk’ün katılımıyla bir 
eğitim semineri yapıldı. Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Alişan Çalcalı’nın 
Yönetim Kurulu adına etkinliğe 

katılanları selamlayarak başladığı 
seminerin devamında Yönetim Kurulu 
Üyemiz Ali Hasan Bakır tarafından, 
Şubemizin 21. dönem faaliyetleri, 
çalışmaları ve önümüzdeki süreçte 
yapılması planlanan etkinlikler ile ilgili 
kısa bir sunum gerçekleştirildi.

Seminerin devamında Dr. Erdal 
Köktürk, ülkemizde son dönemde 
gündemde olan ve satılması öngörülen 
“2B Arazileri” ve yine meslek alanımızı 
yakından ilgilendiren “Orman 
Kadastrosu” ile ilgili yasal, yönetsel 
değişiklikler ve uygulamalar ekseninde 
etkinliğe katılan konuklarımızı 
bilgilendirdi.  Köktürk, ülkemizin 
kuruluşundan bu yana ormanların ve 
orman sınırlarının tespitine yönelik 
çalışmaların yapıldığını ancak orman 
kadastrosunun tamamlanamamasının 

kalıcı ve bugüne değin uzanan çeşitli 
sorunlara yol açtığını belirterek, 
yasalardaki ve yönetmeliklerdeki 
çelişkileri farklı yönleriyle gözler önüne 
serdi. Ayrıca söz konusu arazilerin 
satışa çıkarılmasının arka planındaki 
gerçekleri ve rant temelli yaklaşımları 
kapsamlı bir şekilde açıklayarak, söz 
konusu arazilerin satışıyla birlikte 
mülkiyet açısından olduğu kadar 
çevresel ve tarımsal anlamda da ciddi 
sorunlar yaşanacağını vurguladı. 
Eğitim seminerimiz meslektaşlarımızın 
ve farklı disiplinlerden katılım 
sağlayan konuklarımızın konuya 
ilişkin değerlendirmelerinin yanında 
gerçekleştirilen soru-cevap kısmıyla son 
buldu.

Etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde 
yoğun emek harcayan değerli Kırklareli 
Temsilcimiz Erkan Güler’e ve Kırklareli 
Temsilci Yardımcımız Mahmut Bozan 
başta olmak üzere, etkinliğimiz süresince 
bizlerle olan tüm meslektaşlarımıza ve 
eğitim seminerimizi gerçekleştiren Dr. 
Erdal Köktürk’e en içten duygularımızla 
teşekkür eder, önümüzdeki evrelerde 
gerçekleştireceğimiz bölgesel 
etkinliklerde de bir arada olmayı dileriz.

Kırklareli Bölgesi Üye Toplantısı ve 2/B  Eğitim Semineri Yapıldı

Bireysel ve toplumsal anlamda 
düşünce ve ifade özgürlüğünün 
önündeki engellerin giderek arttığı, 
baskının ve şiddetin gölgesinde bir 
arada yaşamanın koşullarının giderek 

zorlaştırıldığı günümüz Türkiye’sinde 
ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının demokratik mesleki kitle 
örgütü olarak TMMOB’nin ve bağlı 
Odaların demokrasi alanındaki tespitleri 
ülkemizde demokrasinin gelişimi 
açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda TMMOB’nin demokrasi 
alanına yönelik olarak, “Demokrasi 
Kavramının Gelişimi, Demokrasinin 
İşleyişi, TMMOB ve Demokrasi, 
Cumhuriyet, Bağımsızlık, Laiklik, 
Hukuk Devleti, Özgürlükçü Anayasa, 

İnsan Hakları, Kürt Sorunu, Kadın 
Sorunu, Çalışma Yaşamı” vb. başlıklarda 
14 Mayıs 2011 tarihinde Yıldız Teknik 
Üniversitesi Oditoryumu’nda TMMOB 
Demokrasi İstanbul Yerel Kurultayı 
gerçekleştirildi.

Kasım ayı içerisinde Ankara’da yapılacak 
olan merkezi kurultay öncesinde İstanbul 
yerelinde gerçekleştirilen ve merkezi 
kurultaya taşınacak olan çeşitli karar 
önergelerinin tartışılarak karar altına 
alındığı kurultaya katkıda bulunan ve 
katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza 
en içten duygularımızla teşekkür ederiz.

TMMOB Demokrasi İstanbul Yerel Kurultayı Yapıldı
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Odamız Aydın Temsilcisi Mustafa Fillik 
ve üyelerimizin de katıldığı geceye Aydın 
Valisi, Aydın Belediye Başkanı, Adnan 
Menderes Üniversitesi Rektörü, Baro 
Başkanı ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı da katıldılar.

Açılış konuşmasında TMMOB’nin 
tarihine ve amaçlarına değinen Aydın 
İKK Sekretaryası, konuşmasını şu şekilde 
sürdürdü;

“TMMOB’nin yasasına göre 
birliğimiz kamunun ve ülkenin 
çıkarlarının korunmasında, yurdun 
doğal kaynaklarının bulunmasında, 
korunmasında ve işletilmesinde, çevre 
ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın 
korunmasında tarımsal ve sınaî üretimin 
artırılmasında, ülkenin sanatsal ve 
teknik kalkınmasında gerekli gördüğü 
tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak 
amaçlarımız arasındadır.

Mesleki demokratik kitle 
örgütlülüğümüzle demokrat ve 
yurtsever karakterlerimizle emekten ve 
halktan yana olan temel ilkelerimizle 
dış dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, 
anlayan ve ona göre politikalar üreterek 
yaşama geçiren bir çalışma anlayışı 
içindedir. TMMOB Aydın İKK 
olarak yukarıda saydığım amaçlarımız, 
ilkelerimiz ve çalışma anlayışımızla 

ilimiz kalkınması için gerekli etkinlik ve 
çalışmalar yapmaktayız. Kasım 2006’daki 
“Jeotermal Enerji ve Aydındaki 
Geleceği” sempozyumu ile yeraltı 
zenginliğimizi açığa çıkardık. Dikkatleri 
Aydın’a çektik, çok istememize rağmen 
jeotermal enerji ile Aydınımızın 
ısıtılmasını sağlayamadık.

Yine Ocak 2009’da Aydın Kent 
Sempozyumu ile ilimizde organik 
tarımın yayılmasını, topraklarının 
korunmasını, kent için gerekli doğal 
enerji kaynaklarımızın tespiti, yerel 
su kaynaklarımızın yönetimini, tarihi 
ve kültürel değerlerimizin önemi, 
ilimizin jeolojik ve jeofizik sorunlarını, 
kentsel gelişimin doğal ve fiziki yapıyla 
uyumluluğunu, kısaca ‘nasıl bir kent 
istiyorum’sorularının cevaplarını 

yayınlanan sempozyum kitaplarında 
kamuoyunun bilgisine sunduk. 
Aydın için yapılan 1/100000 ölçekli 
planlarda yapılması gerekli TMMOB 
görüşlerini kamuoyu ile paylaşarak 
“Mimar-Mühendis” ve “Şehir Plancıları” 
Odalarının görüşleri alınarak 16 
maddelik önerimizi Çevre ve Orman 
Bakanlığımıza sunarak itirazımızı yaptık.

İlimizin gelişmesi için gerekli çalımlara 
destek vermek amacıyla, bize düşen 
görevleri sizler adına yapmaya, katılımcı 
ve yurtseverlik anlayışımızla hizmet 
etmeye hazırız.

Bu duygu ve düşüncelerimizle hepinize 
Aydın İKK adına sevgi ve saygılarımı 
sunarım.”

15 Nisan’da Aydın İl Koordinasyon Kurulu Dayanışma Yemeği Düzenlendi

Birincisi 9 Kasım 2008 tarihinde 
Ankara’da, İkincisi 8 Kasım 2009 
tarihinde İstanbul Kadıköy meydanında 
gerçekleştirilen ve yüz binlerce Alevinin 
bir araya geldiği “Ayrımcılığa Karşı 
Eşit Yurttaşlık Hakkı” mitinglerinin 
devamı niteliğini taşıyan “Demokratik 
anayasa ve eşit yurttaşlık hakkı” mitingi 
6 Mart 2011 tarihinde İzmir Gündoğdu 
Meydanı’nda gerçekleşti. TMMOB 

İzmir İl Koordinasyon Kurulunun da 
destek verdiği mitingde; 

• Alevi köylerine cami yapılmaması,
• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

kaldırılması,
• Madımak’ın müze yapılması,
• Alevi dergâhlarının iade edilmesi 

ve Cem Evlerinin İbadethane 
sayılması,

• Din dersinin kaldırılması ve 
Alevilere eşit yurttaşlık getirilmesi,

gibi tüm Alevi örgütlerinin üzerinde 
uzlaştığı talepler dile getirildi. Mitinge, 
bazı yöre dernekleri ve bazı siyasi 
partilerin yanı sıra çok sayıda sivil 
toplum örgütü ve sendika destek verdi.

İzmir’de Düzenlenen “Eşit Yurttaşlık Mitingi”ne Katıldık 
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Haydi unutmayalım 
Nereden biz gücü alırız 
Hem açken hem de tokken 
Haydi unutmayalım 
Bu dayanışmayı 

İşçileri tüm dünyanın 
Bir amaçta birleşsin 
Dünyadaki nimetleri 
Hep beraber paylaşsın
Haydi unutmayalım 
Nereden biz gücü alırız 
Hem açken hem de tokken 
Haydi unutmayalım 
Bu dayanışmayı 
Zenci, beyaz, sarı, esmer 
Birleşen özgür olur 
Kendileri konuşsalar 
Halklar hemen dost olur 
Haydi unutmayalım 

Nereden biz gücü alırız 
Hem açken, hem de tokken 
Haydi unutmayalım 
Bu dayanışmayı 

İşçileri tüm dünyanın 
Birlikten kuvvet doğar 
Senin kızıl birliklerin 
Her türlü zulmü boğar. 
Haydi unutmayalım 
Soruyu somut soralım 
Hem açken, hem de tokken 
Bu dünya kimin dünyası? 
Gelecek kimindir?

diye sormuştu Bertolt Brecht.

Sevgili arkadaşlar;
Gelecek, dayanışmayı büyüten, 
mücadeleyi örgütleyen işçilerin 
emekçilerin savaşsız sömürüsüz bir 

dünya isteyenlerin olacaktır.

TMMOB kenar çizgileri 70’li yıllarda 
çizilen yol haritasında belirlendiği 
gibi halktan ve emekten yana tavrını 
sürdürmeye, egemenlerin değil işçi 
sınıfının halkın yanında yer almaya, barış 
ve demokrasi taleplerini ısrarla söylemeye 
devam edecektir.

15 Mayıs TMMOB Mitingi için yapılan 
çağrının ardından,

Yaşasın 1 Mayıs 
Yaşasın Emeğin Birlik Mücadele ve 
Dayanışma günü,
“Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep 
Beraber Ya Hiçbirimiz!”

 Sloganları ile miting devam etti, coşku 
ve kararlılıkla sona erdi.

DAYANIŞMA 

Şube İKK Temsilcimizin de katıldığı, 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulunun yaptığı basın 
açıklamasında TMMOB üyelerini 

haklarına, geleceklerine, ülkelerine ve 
halkımıza sahip çıkmak üzere mitinge 
katılmaya davet etti. 

3 Mayıs Tarihinde TMMOB Mitingi İçin Basın 
Açıklaması Yapıldı

Denizli yerelinde tüm mühendis ve 
mimar odalarının katılımıyla, Nisan-
Mayıs 2011’de yapılan turnuvada, futbol 
takımımız yedi maç yaptı. 

Üç galibiyet, üç mağlubiyet ve bir 
beraberlik alan takımımız, yarı finali 
son dakikada yediğimiz penaltı 

golüyle kaybetti. Bizleri iyi bir şekilde 
temsil eden takımımıza ve turnuvaya 
katkıda bulunan arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz.  Turnuva 17.05. 
2011 de makine mühendislerinin 
şampiyonluğuyla son buldu. Kendilerini 
tebrik ediyoruz.
 HKMO Denizli Temsilciliği            

HKMO Denizli Futbol Takımı

Odamız 42. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı 02 Nisan 2011 tarihinde Kocaeli’nde Şube Başkanları, Yazmanları, Saymanları 
ve Oda Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Temsilciliklerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

HKMO 42. Dönem 2. Danışma Kurulu 
(Genişletilmiş Başkanlar Kurulu) Toplantısına Katıldık.
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TMMOB İzmir İKK adına TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi sekretaryalığında düzenlenen 
TMMOB İzmir Yerel Demokrasi 
Kurultayı, 7 Mayıs 2011 tarihinde 
15 Oda’dan 200’e yakın mühendis, 
mimar ve şehir plancısı üyenin 
katılımıyla MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 
Etkinlik, yakın zamanda yitirdiğimiz 
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
eski başkanlarından Tahsin Vergin 
anısına düzenlenmiştir.

Kurultay TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özsakarya’nın açılış konuşmasıyla 
başlamıştır. Ardından İnşaat 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Emekli, 
Tahsin Vergin anısına kısa bir sunum 
yapmış, Vergin’in 1998’de yapılan 
TMMOB Demokrasi Kurultayı için 
söyledikleri katılımcılarla paylaşılmış, 
anısının mücadelemize ışık tutacağı 
inancı vurgulanmıştır.

Kurultay’ı yönetmek üzere oy birliğiyle 
divan kurulu seçilmiştir. Divan 
Başkanlığına Makina Mühendisi Kirami 
Kılınç, yazmanlıklara Ziraat Mühendisi 
Z. Vezan Karabulut ve İnşaat Mühendisi 
Jale Alel seçilmiştir. Divan seçiminin 
ardından Yerel Kurultay Düzenleme 
Kurulu adına Emin G. Uysal Kurultayın 
hazırlık süreci ve işleyişine ilişkin 
açıklamalarda bulunmuştur. 

Kurultayda: Şubemiz Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Güngörmüş’ün sunduğu 
Demokrasi-Temel İlkeler konusunun 
yanında, Temel Hak ve Özgürlükler, 
Kürt Sorunu, Yerel Yönetimler ve 
Kentleşme, Doğal Varlıklar, Ekoloji 
ve Enerji, Tarım ve Gıda, Ekonomi, 
Çalışma Yaşamı, Bilim ve Teknoloji, 
Kadın ve Demokrasi konuları ele 
alınmıştır.

Kurultay, 23 Nisan 2011 tarihinde 
kurultaya hazırlık amacıyla 120 
mühendis, mimar ve şehir plancısı 
üyenin katılımıyla 4 ayrı oturumda 

gerçekleştirilen Çalıştayda ortaklaştırılan 
sonuç metinlerinin sunumuyla 
başlamıştır. Her moderatör Odadan 
bir üyenin gerçekleştirdiği sunum 
sonucunda o konu başlığına ait 400’e 
yakın karar önergesi maddesi tartışılmış 
ve katılımcıların onayına sunulmuştur.

Oldukça zengin tartışmaların yaşandığı 
ve katkıların alındığı Kurultay’da 
katılımcıların 43’ü Kasım/Aralık 
ayında Ankara’da yapılacak TMMOB 
Demokrasi Kurultayı’na delege olarak 
katılma hakkı kazanmıştır.

Kurultay’da yapılan konuşmalarda 
15 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da 
yapılacak TMMOB Mitingi’ne kitlesel 
bir katılımın sağlanması yönündeki 
kararlılık belirtilmiştir.

Şubemizin Demokrasi – Temel İlkeler konusunda yönetici olarak görev aldığı ve 
sunum yaptığı Yerel Kurultay başarı ile tamamlandı.

TMMOB Demokrasi İzmir Yerel Kurultayı Yapıldı

Doğa ve yaşam savunucuları “Derelerin 
Kardeşliği” tarafından, sularımızın 
satılmasına, tarihimizin, kültürümüzün, 
doğanın ve yaşamın yağmalanmasına 
karşı, Anadolu’dan Mezopotamya’ya, 
Trakya’ya kadar yaşama can veren bütün 
akarsulardan, vadilerden, derelerden 
Ankara’ya akması çağrısı ile 9 Nisan 
2011 Cumartesi günü Ankara’da bir 
miting düzenlendi.

Miting için Toros Sokak’ta buluşan 
doğa ve yaşam savunucuları, sloganlar 
ve türküler eşliğinde Kolej Kavşağı’na 
kadar yürüdüler. Burada yapılan 
konuşmaların ardından halaylar çekildi, 
horonlar oynandı ve türküler söylendi. 
Miting esnasında “HES’lere Hayır”, 

“Dereler Özgürdür, Özgür Akacak”, 
“Tayyip Evinde Tüp Patlasın”, “Nükleer 
Santral İstemiyoruz”, “Termik Santral 

İstemiyoruz” sloganları atıldı.
TMMOB ve bileşeni odalar, mitinge 
katılarak destek verdi.

Dereler Ankara’ya Aktı, Doğa ve Yaşam Savunucuları Ankara’da Buluştu
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İstemimiz mesleki bir şovenizmden 
kaynaklanmıyor. Yani konuya İzmir’de 
“Diğer mühendislik birimleri var, neden 
bizim bölümümüz yok” anlayışıyla 
yaklaşmıyoruz.

Öncelikle ülkemizde kaliteli bir 
eğitimden geçmiş ve ülkenin 
gereksinmelerini karşılayan yeterli sayıda 
mühendis yetiştirilsin istiyoruz. Bugüne 
kadar ülke gereksinmeleri gözetilmeden 
sadece belli siyasal kaygılarla, her 
türlü altyapıdan yoksun bölgelerde 
bölümlerimiz açılmıştır. Bu hem kaliteyi 
düşürmekte, hem de sayıyı artırarak 
işsiz mühendisler ordusu yaratmaya 
zemin hazırlamaktadır. Bundan böyle 
bu tür girişimlerin önü kesilmeli ve 
bugüne kadar açılmış olan bölümler 
desteklenerek kaliteleri yükseltilmelidir.

İzmir’de yeni kurulmuş olan Kâtip 
Çelebi Üniversitesi ile birlikte dört 
devlet üniversitesi bulunmaktadır. 
Bölümümüzün açılması Katip 
Celebi Üniversitesi için bir ayrıcalık 
yaratacaktır. Bölümün diğer üç 
üniversiteye de katkı verebileceğine, 

onların bilimsel çalışmalarını da 
zenginleştireceğine inanıyoruz.

Bilimler tarihi bize gösteriyor ki 
bir anadan doğan bilim dalları yine 
birbirinden beslenerek gelişebiliyor.
Mühendislik, mimarlık, planlama dalları 
da birbirinden bağımsız tek başlarına 
varlıklarını sürdürüp gelişemez.

Bu nedenle gerçek bilimsel çalışmalar 
yapmak istiyorsak disiplinler arası 
işbirliğine, uygulamalara ve çalışmalara 
önem vermeliyiz.

HKMO İzmir Şubesi olarak yıllardır 
sadece bu kaygılarımızla İzmir’de devlet 
üniversitelerinden birinde Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü veya 
diğer bir adıyla Geomatik Mühendisliği 
Bölümü açılması için üniversitelerimizle 
görüşmelerimizi sürdürdük.
Böyle bir bölümün olmamasının 
yukarıdaki gerekçelerle bizden çok bilim 
insanlarının sorunu olduğuna inandık. 

Bölümün açılması için üniversitelere 
sunmak üzere Şube Yönetim 

Kurulumuzca hazırlanmasını 
kararlaştırdığımız “Geometik (Harita) 
Mühendisliği Lisans Programı 
açılması için YÖK Formatında 
başvuru dosyası”nın hazırlanmasına 
katkı koyan komisyon üyelerimize, 
özellikle de üyelerimiz Dr. Uluç 
Çağatay, Yrd. Doç. Dr. M. Güven 
Koçak ile Prof. Dr. Dursun Şeker’e 
çalışmaları ve özverilerinden ötürü tüm 
meslektaşlarımız adına teşekkürü borç 
biliyoruz.

Bugüne kadar HKMO İzmir Şube 
Yönetim Kurulları ve meslektaşlarımız 
bu konuda çalışmalar yaptılar ve 
girişimlerde bulundular. Hepsine 
teşekkür ediyoruz.

Bundan böyle tüm çabamız ulusal 
ve uluslararası düzeyde söz sahibi bir 
bölümün yaratılmasına katkı sunmak 
olacaktır. 

Tüm meslektaşlarımızın diğer mesleki 
konularda olduğu gibi bu konuda da 
özveride bulunacağına inanıyoruz.

İzmir’de Bir Bölümümüzün Olmasını Neden İstiyoruz?

Değerli Meslektaşlarımız, 

İzmir’de kurulma çalışmaları 
aşamasında 24 Ocak 2011 günü 
ziyaret ettiğimiz İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip 
Akhan’a Şubemiz tarafından hazırlanan 
“Geometik (Harita) Mühendisliği 
Lisans Programı açılması için ‘YÖK 
Formatında’ başvuru dosyası” 
sunmuştuk. O tarihte bizleri çok sıcak 
bir ilgiyle kabul eden ve dinleyen Sayın 

Rektör’ün yanından ayrıldığımızda 
hepimiz umutlanmıştık.

17 Mayıs 2011 Salı Günü Çiğli’deki 
Rektörlük makamında tekrar ziyaretine 
gittiğimiz Prof. Dr. Galip Akhan 2012–
2013 öğretim yılında lisans ve yüksek 
lisans programlarının açılacağını bildirdi. 
Hem İzmir kenti hem de mesleğimiz 
için önemli olan bu gelişmeyi sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyduğumuzu 
belirtmek isteriz.

Yıllardır Şube çalışma programlarımızda 
yer alan ve açılması için uğraş verdiğimiz 
bölümümüz yukarıda da belirttiğimiz 
gibi 2012–2013 öğretim yılında öğrenci 
kabulüne başlıyor. İzmir’de bulunan tüm 
üniversitelerin her birini bu anlamda 
birkaç kez ziyaret etmiş, ancak bugüne 
kadar olumlu bir sonuç alamamıştık.

2012-2013 Öğretim Yılında  İzmir’de Bölümümüz Açılıyor

11 Mart Tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde Kurulan Kentsel 
Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Yaptığı ve Yapacağı Çalışmalara İlişkin TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu ile Toplantı Düzenledi

Meslektaşımız Muhittin Selvitopu’nun 
Daire Başkanı olarak görev yaptığı İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm 

Dairesi Başkanlığı ile yapılan toplantıda 
karşılıklı olarak vurgulanan, insan odaklı 
ve yerinde dönüşüm oldu. Çalışmalar 

kapsamında karşılıklı ve sürekli olarak 
yardımlaşma ve bilgi alış verişi yapılması 
gerekliliği üzerinde duruldu.



90 Șubelerimizden Haberler / İZMİR
Harita Bülteni Haziran 2011

1 Mayıs işçi ve emekçilerin uluslararası 
birlik, dayanışma ve mücadele günü, 
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 
ve artarak devam eden kalabalığın 
yürüyüşüyle, Gündoğdu Meydanı’na 
varılarak, yepyeni umutlarla ve sevinçle 
kutlandı. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
olarak kürsüden, İKK olarak ortak 
hazırlanmış metnimiz okundu.
 Metinde öne çıkan noktalar;

2011’in 1 Mayısında güvencesiz, esnek, 
kuralsız çalışmanın, yaygınlaştırıldığı, 
emekçilerin yarısının kayıt dışında 
çalıştırıldığı, sendikal örgütlenmenin 
önündeki engellerin korunduğu, 
örgütlenen işçilerin işten atıldığı, “iş 
kazası” adı verilen iş cinayetlerinin 
artarak devam ettiği, torba yasa adı 
verilen 6111 sayılı yasa ile her alanda 
emekçilerin hak ve çıkarlarının geriye 
götürülmek istendiği, AKP politikalarıyla 

yoksulluğun giderek derinleştiği, 
çiftçinin ürettiğinin karşılığını 
almadığı, işçi sınıfı ve emekçi kitleler 
için çalışma yaşam koşullarının iyice 
ağırlaştığı, yayınlanmamış kitapların 
yargılandığı, geleceğimiz çocuklarımızın 
öğrencilerimizin şifreli sınavlarla 
umutlarının yok edildiği haklarının gasp 
edildiği bir dönemde alanlardayız.

Bugün;
• Eşit, Laik, Bağımsız Demokratik 

Türkiye için
• Özelleştirmelere taşeronlaştırmaya 

hayır demek için alanlardayız, 
• Herkese iş ve aş demek için
• İş ekmek yoksa barış da yok demek 

için,
• Ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir 

sağlık ve eğitim hakkı için,
• Tek ses çok yürek, çok ses tek yürek 

olup sağlıkta ticarileşmeye hayır 
demek için 

• Barış adalet eşitlik ve özgürlük 

taleplerimizi yüksek sesle haykırmak 
için,

• alanlardayız,

Bir arada kardeşçe yaşama taleplerimizi 
seslendirmek için,
Havamıza suyumuza toprağımıza sahip 
çıkmak için,

AKP hükümetinin TMMOB ve 
ülkemizin diğer yüz akı meslek 
kuruluşlarının kamu ve toplum yararı 
doğrultusundaki fonksiyonları ile idari, 
örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerini 
değiştirmeye yönelik yasa ve uygulama 
hazırlıklarına dur demek için,
AKP hükümeti tarafından tüm muhalif 
yapılara uygulanan baskı, sindirme 
politikalarına dur demek için,
Yargının siyasallaştırılmasına hayır 
demek için,

Kamusal alanı büyük oranda tasfiye 
eden AKP’nin alternatif örgütlenme 
formu olan iktidar yandaşı “sivil toplum 
kuruluşu” yapıları ile hedefl ediği 
neoliberal tekelci otoriter projeksiyona 
hayır demek için alanlardayız,
Nükleer felaketi, mutfak tüpü kazası ile 
eş tutan tüpçü başbakan istemediğimizi 
haykırmak için,
Nükleere inat yaşasın hayat demek için

Savaşsız sömürüsüz bir dünya için 
alanlardayız, Gündoğdu Meydanı’ndayız.

Gün sesimizi sesimize katma, 
omuzlarımızı birbirine yaslama, 
dayanışmayı artırma, bilincimizi ve 
mücadeleyi büyütme zamanıdır.

1 Mayıs Emek Bayramını Coşkuyla Kutladık

götürülmek istendiği, AKP politikalarıyla • Barış adalet eşitlik ve özgürlük mücadeleyi büyütme zamanıdır.



91Șubelerimizden Haberler / İZMİR
Harita Bülteni Haziran 2011

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 50 
kilometre yarıçaplı sınırlarını kapsayan 
yeni haritalarını hazırladı. Haritalar, 
büyükşehir sınırları içindeki bilgi 
sistemleri ile altyapı projeleri, imar 
uygulamaları ve teknik altyapı bilgi 
sistemlerinde de kullanılabilecek.

İzmir’in 543 bin hektarlık sınırlarını 
kapsayan ortofoto ve fotogrametik 
haritalar tamamlandı. Belde ve 
ilçelerin 1/5000’lik planlarını 
yapmak ve sağlıklı verilere ulaşmak 
amacıyla kullanılabilecek haritalar, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, kamu kurum 
ve kuruluşlarının bölge müdürleri, ilçe 
belediye başkanları, oda başkanları, 
meclis üyeleri, üniversite temsilcileri 
ve belediye bürokratlarının katıldığı 
bir toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. 
İmzalanan protokolle danışmanlık 
ve kontrolörlüğünü Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin yaptığı çalışmanın 
tanıtımında konuşan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, göreve 
gelmelerinden sadece bir ay sonra 
Büyükşehir sınırlarının “yasayla” 4 kat 
büyüdüğünü, kenti kalkındırmak için 
Nazım İmar Planı, Ulaşım Ana Planı 
ve Stratejik Plan gibi çalışmalarla bilimi 
ve aklı kullandıklarını ve sorunların 
üstesinden böylelikle geldiklerini söyledi.

Başkan Kocaoğlu, “Biz alt yapıdan 
belediye başkanı olarak göreve geldik 
ve öyle gideceğiz. Çünkü koşullar 
onu gerektirdi. Her belediye başkanı 
alt yapıya önem verdi. Ama bizim 
dönenimizde ağırlık altyapı oldu.  
Bizim temel görevimiz, kıt kaynaklarla 
kentin ihtiyaçlarını doğru sıraya 
koymak, yürütmek ve diğer projelerle 
çarpan etkisi yaratarak kentin yaşam 
kalitesini artırmak. Temel hedefimiz 
budur. Bildiğimiz, öğrendiğimiz kadar 
doğru karar verebiliyoruz. Bu genel 

doğrudan hareket ederek İzmir’i daha 
ileriye taşımak istiyoruz. Doğru yönde 
bilgilenip doğru kararlar üretebilmek için 
bu tür projelerimizi sürdüreceğiz. Bir 
belediye başkanı olarak bu tür bilimsel 
çalışmaları her zaman destekledim ve 
desteklemeye devam edeceğim” diye 
konuştu. 

Ekvatorun dörtte biri kadar 
mesafede ölçüm yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi 
Daire Başkanı Selçuk Savcı, artık 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her 
metrekaresi hakkında bilgi sahibi 
olduklarını belirterek, yeni haritalar 
sayesinde sel baskınlarına karşı 
önlemlerin de kolaylıkla alınabileceğini 
vurguladı. Dünyaya egemen olan 
toplumların harita bilgisine sahip olan 
toplumlar olduğunu vurgulayan Selçuk 
Savcı, topluma-geleceğe ve bilgiye 
egemen olmanın yolunun harita bilgisine 
sahip olmaktan geçtiğini belirtti.
Harita Şube Müdürü Nejat Güçlü ise 
2009 yılında başladıkları çalışmaları 
tamamladıklarını belirterek, bu  
haritaları elde edebilmek için 10 bin 
kilometre uzunluğunda (gidiş-dönüş ve 
kontrol ölçüleriyle birlikte) nivelman ağı 
(arazinin deniz seviyesinden yüksekliğini 

belirleme)  çalışması gerçekleştirdiklerini 
ve böylelikle ekvatorun çevresinin dörtte 
biri kadar ölçüm yaptıklarını söyledi. 
Güçlü, hazırladıkları ortofoto haritaların 
uydu görüntüleri ile mukayese 
edilemeyecek özelliklere sahip olduğunu 
da vurguladı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi  Prof. Dr Ayhan Alkış da şunları 
söyledi: “Bu haritalar, dünyadaki en iyi 
teknoloji kullanarak üretildi. Kentin 
daha iyi yönetilebilmesi, kente yönelik 
bilgiye sahip olmakla mümkündür. 
Yapılan yatırım büyük bir yatırımdır. 
Güncel tutularak bu çalışmaların devam 
ettirilmesi çok önemlidir. Geleceği olan 
bu çağdaş alt yapı projesi için İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür 
ediyorum.”

İzmir’in Tamamlanan 1/5000 Ölçekli Haritaları, 19 Şubat Tarihinde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Salonunda Yapılan Sunum ile Basına ve Kamuoyuna Duyuruldu
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İzmir’de Şubemizin de içinde yer 
aldığı İzmir Akademik Meslek Odaları 
Platformu (İMOP), Demokrasi ve 
Ücretli Mühendis Mimar ve Şehir 
Plancıları ve İşsizlik Yerel Kurultayları 
sonuçlarının ve bileşenlerinin katkıları ile 
hazırlanmış olan;
“Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye 
İçin Görüş ve Öneriler” başlığıyla, 
ülkemizin demokrasi, özgürlükler, 
temsiliyet, ekonomi, sanayileşme, çevre, 
imar, kentleşme, tarım, hayvancılık, 
doğal kaynaklar, madenler gibi temel 
konularda görüşlerini açıklayan 
platformun bildirgesini üyelerimizin ve 
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 

Bildirgemizin önsözü aşağıdadır.

Ülkemiz için önemli bir dönemde 
genel seçimlere gidiliyor. Türkiye’nin 
gündeminde bir çok sorun çözüm bekliyor. 
Bunların başında demokrasi, istihdam, 
sağlık, eğitim, çevre, enerji, tarım, gıda, 
hayvancılık, ormancılık, madencilik, 
hukuk, çalışma yaşamı sorunları yer 
almaktadır. Seçimler sonrası oluşacak 
meclisin önünde tüm bu sorunların yanı 
sıra yeni bir sivil anayasa çalışmasının da 
yer alacağı öngörülmektedir.
Yalnızca bu nedenden dolayı bile yeni 

oluşacak meclisin niteliği çok önemlidir.
Toplumumuzda 12 Eylül Anayasası’nın 
tümden yürürlükten kalkması ve yerine
eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir 
anayasa oluşturulması talepleri günden 
güne daha güçlü bir şekilde dile getiriliyor. 
Yeni anayasayı yapmaya talip olan yeni 
meclisin toplumun her kesimini eşit 
şekilde temsil etmesi gerekirken 12 Eylül 
döneminden kalma anti demokratik 
%10 seçim barajı bu temsiliyeti mümkün 
kılmamaktadır.

Diğer yandan uzun yıllardır halkımıza 
dayatılan, sosyal hukuk devletini yok 
eden, küresel kapitalizmin çıkarları 
doğrultusunda şekillendirilen politikalar 
halkımızı; işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, 
adaletsizlik, eşitsizlik, umutsuzluk ve 
karamsarlık girdabına mahkum etmiştir.

Bununla birlikte siyasi iktidarın devleti ele 
geçirme operasyonları halk içinde
kamplaşma ve kutuplaşmalara neden 
olmuştur. 12 Eylül döneminin anti 
demokratik yasaları siyasi iktidar 
tarafından her türlü muhalefeti susturmak 
amacıyla kullanılmaya çalışılmaktadır.
Ayrıca istihdam yaratmayan, ranta 
dayalı ekonomide büyüme sağlamış gibi 
görünse de işsizlik yoksulluk toplum içinde 

dayanışmayla çözülemeyecek noktalara 
ulaşmıştır.

İzmir Akademik Meslek Odaları 
Platformu’nu oluşturan 27 meslek odası, 
ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara 
ilişkin olarak görüş ve önerilerini 
kamuoyuyla paylaşmayı görev saymaktadır.

Bu amaçla 2011 Genel Seçimlerine 
giderken ülkemizde çözüm bekleyen 
sorunlar 15 ana başlıkta toplanmış, İzmir 
Akademik Meslek Odalarının Türkiye’nin 
ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlarına genel 
bakışını içeren bu broşür hazırlanmıştır.

İzmir Akademik Meslek Odaları 
Platformu olarak tüm üyelerimizi ve 
halkımızı, eşit, özgür, demokratik, laik 
sanayileşen bir Türkiye, planlı, sağlıklı, 
güvenli bir kentleşme hedefiyle bu broşürde 
yer alan görüş ve önerileri çalışma 
programına yansıtacak, yaşama taşıyacak 
kararlılıktaki parti ve adaylara destek 
olmaya çağırıyoruz.

İzmir Akademik Meslek Odaları 
Platformu

İzmir Akademik Meslek Odaları Platformu, 2011 Genel 
Seçimlerine Yönelik Ortak Bildirge Yayınladı

TMMOB 41.Dönem II. Danışma 
Kurulu Toplantısı 09.04.2011 tarihinde 
336 kişinin katılımıyla Ankara’da 
gerçekleştirildi.

TMMOB 41. Dönem Çalışma 
Programının ve ülke gündemindeki 
gelişmelerin görüşülmesi gündemiyle 
toplanan kurul, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı  Mehmet Soğancı’nın 
sunumu ile başladı.

Kurulda söz alan üyeler de, TMMOB 
çalışmaları, 15 Mayıs TMMOB Mitingi 
ve 12 Haziran Genel Seçimleri üzerine 
değerlendirmelerde ve önerilerde 
bulundular.

Oda Genel Başkanımız  A.Fahri 
Özten konuşmasında özetle; Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika ülkelerindeki halk 
hareketleri, ülke ekonomimizde 
yaşanan dış ticaret açığının yıl sonunda 
yaklaşık 75 milyar dolar civarında 
olacağı (2010 yılında 71 milyar dolardı) 
ancak buna karşın yoksul ülkemizdeki 
dolar milyarderleri sayısının (Forbes 
Dergisinin yayınladığı listeye göre) 
39 kişiyle dünyada birinci sırada 
olduğuna (Japonya’da 26, Fransa’da 
14, İtalya’da 15 kişi) vurgu yaptı. 
Sayın Özten konuşmasında ayrıca 15 
Mayıs TMMOB Mitingi ve ÖSYM’de 
gündeme gelen “Şifreleme” iddialarında 
yaşanılan güvensizlik ortamı ve son 
dönem TBMM’den çıkarılan yasalar 
üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

TMMOB 41.Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreterliğinin Çağrısı üzerine İzmir’de 
örgütlü Akademik Meslek Odaları 23 
Şubatta ilk toplantılarını yapmışlardır. 
Bu toplantıda İzmir Akademik Meslek 
Odaları Platformu çalışmalarını yeniden 
başlatarak Türkiye ve İzmir gündemine 
ilişkin, uzmanlık alanlarına giren 
konularda, halkımızı bilgilendirmek, 
kamuoyu oluşturmak, merkezi ve 
yerel yöneticilere görüş ve önerilerini 
iletmek üzere, ortak hareket etme kararı 
almışlardır. 
Dünya genelinde meslek odalarının 
ve sivil toplum örgütlerinin ülke ve 
kent yönetimlerinde daha çok etkin 
olduğu bir süreç yaşanmakta, sağlık, 
hukuk, teknik ve mali konularda 
kamu yararına olan çalışmaların 
desteklenmesi, kamu yararına aykırı 
yatırım ve çalışmaların engellenmesi, bu 
konularda halkımızın bilgilendirilmesi, 
kamuoyu oluşturulması, hükümet 
ve yerel yönetimler nezdinde baskı 
unsuru oluşturulması amacıyla, asgari 
müştereklerde geniş tabanlı bir eylem ve 
söz birlikteliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Platformu oluşturan Meslek Odalarımız 
bu güne kadar kendi uzmanlık 
alanlarındaki münferit çalışmalarının 
yanı sıra çeşitli konularda bir araya 
gelmiş, toplum yararına kamuoyu 
oluşturulması esasıyla güç ve eylem 
birlikteliği yaratmışlardır. 

Aşağıda imzası bulunan Meslek 
Odalarımız gerek ülke genelinde, 
gerekse yerel ölçekte uzmanlık alanlarına 
giren konularda, meslek ve meslektaş 
sorunlarının ülke sorunlarından 
ayrılamayacağı inancıyla, toplum yararı 
esas olmak üzere olabildiğince çok 
konuda ortak çalışma yürütmek üzere 
birlikte çalışma kararı almışladır. 

Yapılan ilk toplantıda platformun her 
ay düzenli olarak toplanmasına, dönem 
sözcülüğünün TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon kurulu Sekreteri Ferdan 
Çiftçi’nin yürütmesine karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

• İzmir Akademik Meslek 
Odaları Platformu 
İzmir Barosu 

• İzmir Diş Hekimleri Odası 
• T.E.B. 3. Bölge İzmir Eczacı Odası 
• İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali 

Müşavirler Odası 
• İzmir Tabipler Odası 
• İzmir Bölgesi Veteriner Hekimler 

Odası 
• Çevre Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi 
• Elektrik Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi 
• Cemi Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi 
Cemi Makineleri İşletme 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
• Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge 

Şubesi 
• Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası İzmir Şubesi 
• İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi 
• İnşaat Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi 
• Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi 
• Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi 
Kimya Mühendisleri Odası Ege 
Bölge Şubesi 

• Maden Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi 

• Makine Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi 

• Meteoroloji Mühendisleri Odası 
İzmir Temsilciliği 

• Metalürji Mühendisleri Odası İzmir 
Temsilciliği 

• Mimarlar Odası İzmir Şubesi 
• Orman Mühendisleri Odası Ege 

Bölge Şubesi 
• Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 
• Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 
• Tekstil Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi 
• Ziraat Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi 

İzmir Akademik Meslek Odaları Platformu 
Çalışmalarına Yeniden Başladı 

1987’den bugüne Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odamızca 
düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve 
Teknik Kurultayı’nın 13’üncüsü, 18-22 
Nisan 2011 tarihleri arasında Ankara’da, 
“‘Yeniden İnsan İçin” ana teması ile, 
yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Kurultayın açılış konuşmalarında 
sırasıyla Kurultay Yürütme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Fatmagül Batuk, 
Kurultay Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Muhammed Şahin, Oda Başkanımız 
Ali Fahri Özten, TMMOB Başkanı 
Mehmet Soğancı, TAU Genel Müdürü 
Osman İyimaya ve CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu kurultayımız ile ilgili 
görüş, düşünce ve iyi dileklerini dile 
getirdiler.

“13. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı”ndaydık
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Mesleğimizin güncel sorunları ve 
LİHKAB konulu toplantımız, 05 
Mart 2011 Cumartesi günü, Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa 
Erdoğan, Oda Genel Başkanımız A.Fahri 
Özten, Oda Genel Saymanımız Asiye 
Ülkü Karaalioğlu ve üyelerimizin yoğun 
katılımı ile gerçekleştirildi. 

Şube Başkanımız  S. Selçuk Savcı, 
toplantımızın açılış konuşmasında; 
ülkemizde uygulanan özelleştirme 
politikalarının genel olarak işsizliğe, 
güvencesiz çalışma hayatına, örgütlü 
emek mücadelesinin zayıfl atılmasına, 
dolaylı yollardan mesleğimizin de bu 
olumsuzluklardan etkilendiğine dikkat 
çekti.

Savcı’nın ardından söz alan Genel 
Başkanımız A.Fahri Özten ise, 
ülkemizde yaşanan sosyo-ekonomik 
gelişmelerin meslek alanlarımıza 
yansımaları ve odamızın bu sürece 

ilişkin değerlendirmelerini dile getirerek, 
söz konusu süreçte meslektaşlarımızın 
yaşadığı sorunları açıkladı. Ayrıca 
şubemiz tarafından düzenlenen bu 
toplantının önemine değinerek, yoğun 
katılımdan duyduğu memnuniyeti 
belirtti. 

Açılış konuşmalarının ardından 
Şube Sekreterimiz  Servet Alabalık 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen 

toplantıda Oda Başkanımız ve 
Şube Başkanımız, yaptıkları gerekli 
açıklamaların ardından üyelerimizden 
gelen soruları tüm ayrıntılarıyla 
cevaplandırdılar.

Toplantımıza katılan ve sordukları 
sorularla toplantımızı daha nitelikli 
hale getiren tüm üyelerimize teşekkür 
ediyoruz.

Mesleğimizin Güncel Sorunları ve LİHKAB Konulu Toplantımız Yapıldı

Muğla İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından 30 Nisan 2011 tarihinde, 
Muğla Demokrasi Yerel Kurultayı 
düzenlenmiştir. 

Aşağıda sunum konu başlıkları ile;

1. Demokrasi -örgütlü toplum 
2. Temel ilkeler 
3. İnsan hakları -eğitim hakkı, 

üniversite eğitimi 
4. Çalışma yaşamı -işçi sağlığı ve iş 

güvenliği 
• Demokrasinin ekonomisi 
• Kentleşme, konut sorunu, 

Barınma hakkı 
• Yerel yönetim 
• Ulaşım ve trafik, yangın, deprem 

ve güvenlik 

• Enerji 
• Ekonomi, kalkınma, sanayileşme 
• Bilim ve teknoloji 

5. Doğal kaynaklar ve çevre, tarım ve 
gıda 
• Doğal kaynaklar, orman, maden, 

çevre
Konular görüşülerek önergeler 
tartışılmıştır.

Muğla Temsilciliğimizin de üyeleri ile 
birlikte yoğun olarak katılım sağladığı 
Yerel Kurultay başarı ile sonuçlanmıştır.

30 Nisan Tarihinde Muğla Yerel Demokrasi Kurultayı Düzenlendi

18 Ocak tarihinde Manisa ortaöğretim 
öğrencileri için düzenlenen mesleki 
tanıtım günlerinde Odamız, 
mesleğimizin tanıtımı için stant açtı. 
Yönetim Kurulu Üyemiz - Manisa 

Temsilcimiz Sefa Önatlı ve üyelerimizin 
katkıları ile gerçekleşen tanıtımlarda 
öğrencilerin ve katılımcıların 
mesleğimize ilgisi yoğun oldu.

Manisa Mesleki Tanıtım Günlerindeydik
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2 Nisan 2011 tarihinde Kadastro Lisesi 
mezunu üyelerimiz, şube binamızda bir 
araya geldiler. Eski kuşak mezunlar ile 
yeni kuşak mezunları bir araya getiren 
toplantıda daha önce alınan karar gereği 
değerli üyemiz Mehmet Gürler’in 
yaşamı, okul ve iş yaşamı ile ilgili bilgiler 
aktarıldı. Bundan sonra yapılacak her 
toplantıda Kadastro Lisesi mezunu 

bir üyemizin yaşamının ele alınması 
kararlaştırıldı. 

Yaklaşık 50 üyemizin katıldığı toplantıya 
Tapu Kadastro Lisesi Mezunları Derneği 
Başkanı da katılarak üyelerimizi yalnız 
bırakmamıştır. Toplantıya katılan tüm 
üyelerimiz, odamızın böyle bir etkinlikte 
mezunlara verdiği destekten dolayı 

teşekkürlerini ilettiler. Biz de oda olarak 
mezun üyelerimizin her etkinliğine 
desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Şubemize Bağlı Kadastro Lisesi Mezunu Üyelerimiz, Şube 
Hizmet Binamızda Biraraya Geldi

Miting düzenleme kurulunun aldığı karar doğrultusunda TMMOB İKK’ları dolaşan 
pankart ile 13 Mayıs 2011 günü, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yapılan kitlesel basın 
açıklamasına üyelerimiz ile birlikte katıldık.

15 Mayıs’ta Haklarımız, Geleceğimiz, Halkımız, Ülkemiz İçin “TMMOB 
Mitingi” İle Alanlardaydık! 
“Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama” taleplerimizi TMMOB 
Mitinginde hep birlikte dile getirdik.

15 Mayıs TMMOB MİTİNGİ Basın Açıklaması

26 Mart 2011 tarihinde büyük halk 
ozanımız Aşık Veysel’i anmak ve 
bunun yanı sıra halkımızın dikkatini 
genelde organ bağışına özelde ise 
‘’kornea nakli’’ne çekmek amacı ile 
düzenlediğimiz etkinliğimiz, yaklaşık 
300 kişilik katılımla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Şube 
Başkanımız Sayın S. Selçuk Savcı, Aşık 
Veysel ile zamanın Sivas Valisi arasındaki 
şu diyalogu misafirlerimiz ile paylaşarak, 
Aşık Veysel’in dünya görüşünü 
anlatmaya çalıştı:

“Zamanın Sivas Valisi’nin Veysel’i 
hasta yatağında ziyareti sırasında, 
Vali’nin Veysel için anıt mezar yapalım 
önerisine Veysel:
-Yoo Vali Bey, şatafatlı mezar istemem, 
toprak olsun, yağmur yağar ot olur, 
koyun yer süt olur, kuzu emer et olur, 

memlekete hizmet olur, demiştir.

Âşık Veysel, sadık yarine kavuşalı 
38 yıl oluyor. Küçük yaşta gözlerini 
kaybeden Veysel, bugün de gönül 
gözüyle bizleri aydınlatmaya devam 
ediyor. Onun türkülerini, sazını 
dinleyenler, ülkelerinin toprağına bir 
kez daha bağlanıyor, âşık oluyor, kök 
salıyor.

Birazdan dostlarımız türkülerini 

söyleyecekler. Onun her şiiri, her 
sözü, büyük ozan olmasının yanında, 
bilge olduğunun, Dünya ve yaşam 
hakkında ciltlerce kitap devirmişler 
kadar diyalektiği kavradığının 
da bir kanıtıdır.” diyerek sözlerini 
tamamlamıştır.

Şube Başkanımızın konuşmasından 
sonra, değerli sanatçılarımız Doç. Dr. 
Sait Eğrilmez, Cem Cansız, Dr. Gani 
Pekşen, Eyüp Sultan Aylar, Özgür 
Yurteri, Olkan Koç, Sercan Yıldız, 
M. Ali Edis ve Ahmet Günday sahne 
alarak misafirlerimize unutulmaz bir 
türkü gecesi yaşattılar. Etkinliğimizin 
düzenlemesine yaptıkları katkılardan 
dolayı Konak Belediye Başkanı’mız 
Hakan Tartan’a, meslektaşımız Halil 
Kaynarca’ya, tüm müzisyen dostlarımıza 
ve üyelerimiz ile ailelerine teşekkür 
ediyoruz.

Kornea İkilisi-Dostlar Seni Unutmadı-2011 Etkinliğimiz Düzenlendi
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
tarafından Ankara İstanbul ve İzmir’de 
18 Mart’ta eşzamanlı olarak AKP’nin 
baskı politikalarına karşı düzenlenen 
Susmayacağız kitlesel basın açıklamasına 
katıldık.

İzmir’deki basın açıklaması için Konak 

YKM önünde toplanan kitle “Karanlığa 
Baskılara Zulümlere Karşı Susmayacağız” 
Pankartı arkasında Eski Sümerbank 
önüne kadar sloganlarla alkışlarla 
yürüdü. Konak Eski Sümerbank önünde 
basın açıklamasını Şube Başkanımız 
İzmir İKK Sekreteri Ferdan Çiftçi 
okudu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından AKP’nin baskı politikalarına karşı 
düzenlenen ‘Susmayacağız’kitlesel basın açıklamasına katıldık

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı 
düzenleme kurulunun aldığı, İl 
Koordinasyon Kurulları aracılığıyla yerel 
kurultaylar düzenlenmesi kararı uyarınca 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
EMO İzmir şube sekretaryasında 
düzenlenmesi kararlaştırılan kurultay 
2 Nisan tarihinde Tepekule Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları
 ve İşsizlik İzmir Yerel Kurultayı Tamamlandı  

Sabah on buçukta başlayan kurultayda 
divan başkanlığına İzmir İKK sekreteri 
Sayın Ferdan Çiftçi yardımcılıklarına 
Sezai Timur (Maden MO) ve Mustafa 
Çınarlı (EMO) seçildi. Kurultayda 
ele alınan konu başlıkları, 20 Şubat 
tarihinde gerçekleştirilen Çalıştay 
konuları doğrultusunda devam etti.

Şubemiz adına Yönetim Kurulu Üyemiz 
Ömer Güngörmüş 2 ayrı sunum yaptı.

21 Nisan 2011 tarihinde onanan, İzmir-
Balçova-İnciraltı bölgesinin, Turizm 
Bakanlığı’nca hazırlanan 1/25000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı’na itiraz konularının 
görüşüldüğü toplantıya 23 Mayıs 
tarihinde katıldık. 

TMMOB’ye bağlı diğer odalar ile 
birlikte, planlama esnasında MTA 
verilerinin, tarımsal verilerin, jeolojik ve 
jeofizik raporların dikkate alınmadığı, 
usul hatası yapıldığı ve bölgenin 
kapasitesinin üzerinde yoğunluk artışı 
olacağı yönünde görüş birliğine varıldı. 
Plana itiraz ve dava açma konularında 
diğer meslek odalarıyla görüş birliğine 
varıldı.

İzmir – Balçova - İnciraltı 1/25000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planı Hakkındaki Toplantıya Katıldık

15 Mayıs TMMOB MİTİNGİ Basın Açıklaması

Miting düzenleme kurulunun aldığı karar doğrultusunda TMMOB İKK’ları dolaşan 
pankart ile 13 Mayıs 2011 günü, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yapılan kitlesel basın 
açıklamasına üyelerimiz ile birlikte katıldık.
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Odamızın gelenekselleşen ve bu yıl 
10.’sunu düzenleyeceğimiz, İzmir Şubesi 
yürütücülüğünde yapılan “Yaz Eğitim 
Kampı”mızın çalışmaları devam ediyor. 
Kamp Yönergemizin oluşması ile birlikte 
devam eden çalışmalar, “Yaz Eğitim 
Kampı”mızın Danışma ve Yürütme 
Kurullarının toplantıları ile sürmektedir. 

Çalışmalar sonucunda 17-25 Ağustos 
tarihlerinde ‘ÖZGÜRLÜKLER’teması 
ile İzmir – Dikili’de düzenlenmesi 
kararlaştırılan 10. Yaz Eğitim Kampı 
hazırlıkları kapsamında 20 Şubat, 27 
Şubat, 16 Nisan, 21 Mayıs, 28 Mayıs 
tarihlerinde toplantılar yapılmıştır.

Yeni bir kamp alanında yapılacak olan 
etkinliğimizde, son dönemde daha aktif 
olan ve sorumluluğu artan Öğrenci 
Birliğimiz üzerinden öğrencilerin, 
kampın işleyiş sürecinde hala etkin 
olacağı görülmüştür. Öğrencilerin kamp 
başvuruları, yeniden düzenlenen www.
hkmo.org.tr adresinden yapılmaya 
başlanmıştır.

YENİ bir kamp alanında…
YİNE hep birlikte…
YENİDEN başka bir dünya için…

Özgürlükler… Sadece romantik bir 
kelime midir? Anlık mutluluklara mı 
denir? Yoksa ömür boyunca verilen bir 
mücadele, bitmeyen bir yolculuk mudur? 

Bütün yönleriyle değerlendirilmesi 
gereken ‘Özgürlük’kavramını 
somutlaştırmak, insanlık tarihinin 
başlangıcından bu yana gelen birikimi 
araştırmak, hayatın içinde-günümüz 
dünyasında anlamlandırmak gerekir.

Özgürlüğü anlamaya çalışmak, belirli 
bir bilinç ışığında ve bu bilincin hayat 

içindeki mücadelesiyle olur. Çünkü 
özgürlük bitmeyecek bir süreçtir. 
Bizlerin, bu yolculuğun bayrak taşıyıcısı 
olarak insanlık tarihindeki yerimizi 
almamız, hayatın kendisine olan 
borcumuzdur.

Özgürlüğün kelime anlamına 
baktığımızda ‘Herhangi bir kısıtlamaya, 
zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme 
veya davranma, herhangi bir şarta 
bağlı olmama durumu, her türlü dış 
etkiden bağımsız olarak insanın kendi 
iradesine, kendi düşüncesine dayanarak 
karar vermesi durumu, hürriyet.’gibi 
genel tanımlamalarla karşılaşmaktayız. 
Ancak hiçbir birey yaşadığı doğadan, 
toplumdan, toplumun sosyo-
ekonomik yapısından ve beraberinde 
siyasi durumundan bağımsız olarak 
değerlendirilemeyeceğinden dolayı, 
bireyin özgürlüğü ile toplumun 
özgürlüğü ayrılmaz bir bütündür. 
Özgürlük, adaletin ve eşitliğin olmadığı 
yerde yoktur.

İnsanlık tarihi yaşadığı gelişmeleri, 
özgürlük mücadelesi veren insanlar 
sayesinde elde etmiştir. Bu tarihi 
yazanlar; eşitlik ve adalet bilincine 

ulaşmış, cesaretle inancı birleştiren, 
örgütlü toplumlardır.

Küreselleşme çağında neo-liberal 
politikaların, tüm hayatı piyasalaştırarak 
bir pazar haline getirdiği, karşısına 
çıkan her şeyi yok ettiği bir dünyadayız. 
Bireyin ve özgürlüğünün, bencilliğe ve 
çıkarcılığa dönüştürüldüğü günümüzde 
eşitlik, adalet gibi insanlığa ait değerlerin 
içi boşaltılmaktadır. Kaderci zihniyet 
hâkim kılınarak insanlığın sorgulama-
isyan etme bilinci ortadan kaldırılmak 
istenmektedir. Baskı altına alınan 
toplum, neo-liberal politikaların 
temsilcisi iktidarlarca uygulanan 
illüzyonlarla yönetilmektedir. Bireyin, 
toplumun, sanatın, medyanın, doğanın 
özgürlüğü kısıtlanmaktadır.

Ülkemiz özelinde; eğitimin 
gericileştirilmesi-piyasalaştırılması, 
üniversite kapılarının YÖK marifetiyle 
emekçi halk çocuklarına kapatılması, 
medyanın tekelleştirilmesi ve 
yandaşlaştırılması, toplumun yukarıdan 
aşağı iktidarlar-aşağıdan yukarı cemaat 
ve tarikatlar eliyle kuşatılması, sanatın 
‘ucubeleştirilmesi’, doğanın ve tarihin 
talan edilmesi gibi birçok alanda 
yaşananlar, özgürlükleri yok etmek 
isteyenlerin çabalarını gözler önüne 
sermektedir.

Bugün özgürlükler için mücadele 
etmenin yolunun; karanlığa, baskılara, 
muhafazakârlığa, piyasalaştırmaya, 
kaderciliğe karşı; adalet ve eşitlik 
bilinciyle, sorgulayarak, kendi 
geleceğimize/yaşamımıza sahip 
çıkmaktan geçtiği açıktır.

İşte bu yüzden... YAZ EĞİTİM 
KAMPLARIMIZIN 10. YILINDA…
İnsanca Yaşam-İnsanca Düzen 
için, devam eden bu uzun 
‘Özgürlük’yolculuğunu anlamak- 
tartışmak ve paylaşmak için yeniden 
birlikte olacağız.

HKMO YAZ EĞİTİM KAMPI
YÜRÜTME KURULU

10. Yaz Eğitim Kampı 
Çalışmaları Devam Ediyor
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Odamızın Geleneksel 
Takvimi Dağıtıldı 

İlk baskısı 2003 yılında gerçekleştirilen 
takvim formatındaki Konya ili haritasının 
2011 yılı baskısı yapıldı.
2003 - 2005 yıllarında basımı yapılan harita 
siyasi harita niteliğindedir.

2006 - 2010 yılları arasında basılan 
Konya Takvimimiz arazi yapısını gösteren 
gölgelendirme ile yapıldı ve Konya ili 
yanında Karaman ve Aksaray illerini de 
kapsamaktadır. Haritanın vektör verileri 
çeşitli ölçeklerdeki topografik haritalardan 
derlenmiş gölgelendirme ise SRTM3 
(3”x3” aralıklı) sayısal arazi modelinden 
üretildi. Haritanın tasarımı MapInfo, 
gölgelendirme ise GMT yazılımları ile 
yapıldı. Harita kapsadığı bölgedeki tüm 
yerleşim merkezlerini (il, ilçe, belde ve köy 
merkezleri), ulaşım ağını, akarsu ve gölleri, 
topografik arazi yapısını, idari sınırları 
göstermektedir.

Haritanın hazırlanmasında emeği geçen 
Doç. Dr. İ. Öztuğ Bildirici, Yrd. Doç. Dr. 
Aydın Üstün ve Hüseyin Zahit Selvi’ye 
teşekkür ederiz. Basımı yapılan takvimimiz 
şube üyelerine, bölgedeki kamu kurum ve 
kuruluşlarına dağıtıldı.

SHKMMB ile mayıs ve haziran aylarında şube binamızda dört toplantı yapıldı, Benzer İşler ve İhale Kanunları, Kadastro İşleri ve 
LİHKAB büroları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu ve toplantı sonralarında hazırlanan Şubemiz görüşleri ilgili makamlara 
iletildi. 

SHKMMB ile Yapılan Toplantılar

Şubemizde Aşure Etkinliği Düzenlendi

Aşure ayı münasebetiyle Ocak ayında Şube Binamızda Aşure ikramı yapıldı. 
Düzenlenen etkinliğe çok sayıda üyemiz katıldı. 
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21.01.2011 Cuma günü işyeri 
temsilcilerimiz ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda; Oda 
faaliyetlerinin/etkinliklerinin kurum 
ve kuruluşlardaki üyelerimize 
etkin bir şekilde duyurulabilmesi, 
üyelerimizin oda faaliyetlerine 
katılımının arttırılmasına yönelik 

tedbirlerin alınması konularında 
görüşler ortaya konuldu. Bu amaç 
doğrultusunda başkanımız sayın 
Fazıl Uzun Oda çalışmaları hakkında 
gerekli bilgilendirmeleri yaparak 
bütün temsilcilerimize katılımlarından 
dolayı teşekkür etti. Temsilcilerimiz 
sorunlarını, görüşlerini ve önerilerini 
yönetim kurulu ile paylaştı.

İşyeri Temsilcileriyle Biraraya Geldik 

Şubemizde gerçekleştirilen toplantıya 
TMMOB çatısı altında bölgemizdeki 
tüm oda başkanları katılmışlardır. 
Ağırlıklı olarak 2011 yılı içinde 
gerçekleştirilmesi düşünülen Trabzon 
Kent Sempozyumu kapsamında 

yürütme kurullarının oluşturulması ve 
sempozyuma yönelik yapılacak diğer 
çalışmalar değerlendirilmiştir. Ayrıca 
ilimizde gündemde olan konular başta 
Akyazı Stadyum Projesi olmak üzere 
değerlendirilmiştir.

Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 
Şubemizde Gerçekleştirildi

Bilindiği üzere Galyan Barajı İçme Suyu 
Projesi 1930 ve 1940’lı yıllarda gündeme 
gelen, 2010 yılında tamamlanarak 
Trabzon merkez, merkeze  yakın ilçe ve 
beldelere içme suyu sağlayan önemli bir 
projedir.  Kirlilik yaratır diye alabalık 
tesisine bile izin verilmeyen, konut 
bile yapılmayan bu içme suyu barajı 
havzasına, elektrik üretimi amacıyla 7 
adet hidroelektrik santrali kurulması 
planlanmaktadır. 

Trabzon İl Genel Meclis Başkanı Haydar 
Revi, Maçka Belediye Başkanı Ertuğrul 

Genç, Atasu Belediye Başkanı Mustafa 
Köse , TMMOB İKK Bileşenlerinin 
Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, 
KTÜ den birçok bilim adamı, Trabzon 
da faaliyet gösteren birçok sivil toplum 
örgütü ile sendikaların temsilcileri ve 
kamu kurumlarından yetkililer katıldığı 
toplantıda yapılan değerlendirmelerde;  
Galyan deresi üzerinde yaklaşık 30 
km’lik mesafede kurulması tasarlanan 
santralların yaratacağı kimyasal kirliliğin 
içme suyunu kullanacak Trabzonlu 
için yaşamsal tehdit oluşturacağı öne 
sürülürken, HES’lerin suyu dere yatağına 
bırakmadan ardı ardına kullanımının da 
vadiyi yok edebileceği uyarısı yapıldı. 

Galyan Vadisinde Yapılması Planlanan HES Projeleri 
Jeoloji Mühendisleri Odasında Gerçekleştirilen 
Etkinlikte Masaya Yatırıldı

Ziyarette odamız adına başarı dilekleri 
iletilirken Tapu ve Kadastro Teşkilatı 
ve odamızın ortak katkı vereceği 
sosyal ve bilimsel etkinlikler üzerine 

değerlendirmeler yapılmıştır. Sayın Bölge 
Müdürümüze yüklenmiş olduğu yeni 
sorumlulukta başarılar dileriz.

Tapu ve Kadastro IX. Bölge Müdürü Olarak Yeni Görevine 
Atanan Üyemiz Sayın Hüseyin Ak Ziyaret Edildi
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HKMO Genel Başkanı Sayın Ali Fahri 
Özten’in katkı verdiği toplantıya, şube 
yönetim kurulu, Artvin, Gümüşhane, 
Rize, Bayburt, Giresun illeri temsilci ve 
temsilci yardımcıları, DSİ, Bayındırlık, 
Kadastro, Belediye işyeri temsilcileri 
katılmışlardır.  Yapılan toplantıda; 

Şube Temsilcilerimizle Geniş Katılımlı Değerlendirme 
Toplantısı Gerçekleştirdik

• Genel Merkez çalışmaları hakkında 
bilgilendirme

• Mesleki çalışma ilkeleri ve mesleki 
etik

• Yerel sorunlara odanın ilgisi
• Mesleki denetimde yaşanan sorunlar
• TUS, Vaziyet planı, Bağımsız bölüm 

planı, Tapu planları tüzüğü
• LİHKAB VE SHKMB ve sorunları 
konu başlıklarında değerlendirmeler 
yapılmıştır.

Şube yönetim Kurulu ve kadın üyelerimizin biraraya geldiği etkinlikte konuşma 
yapan Trabzon Şube Başkanı Fazıl Uzun yaptığı değerlendirmede, 8 Mart’ı kadınlar 
açısından önemli kılan tarihi süreci hatırlattıktan sonra Türk kadınının göstermiş 
olduğu aşamalara dikkat çekmiştir. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın 
Faruk Yıldırım’ın katkı verdiği “Datum 
ve Projection” konulu  söyleşisi 12 Mart 
cumartesi saat 14.00’te şubemiz eğitim 
salonunda gerçekleştirildi. Söyleşide,e

• Datum 
• Projeksiyon 
• UTM 
• Ülkemizdeki yersel koordinat 

sistemleri
• Koordinat Sistemleri arasındaki 

dönüşüm
• Netcad ve ArcGIS uygulamaları
• Datumlar arasındaki dönüşümler
• Netcad ve ArcGIS uygulamaları
konu başlıklarında katılımcılara bilgiler 

verildi. 

Datum ve Projeksiyon 
Konulu Cumartesi 
Söyleşisi 

12 Haziran 2011 tarihinde yaklaşan 
genel seçimler kapsamında Adalet ve 
Kalkınma Partisi Trabzon Milletvekili 
Adayı Sayın Mazhar Yıldırımhan ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili 
Adayı Sayın Sabri Sadıklar şubemizi ayrı 

ayrı ziyarette bulundular. 

Trabzon’un yerel sorunları üzerine 
değerlendirmelerin yapıldığı ziyaretlerde 
aday adaylarına şubemiz adına başarı 
dilekleri iletildi.

Ziyaret

HKMO 42.  Dönem sürecinde ilki 
Trabzon’da düzenlenen genişletilmiş 
başkanlar kurulu toplantısının ikincisi 
1-3 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nde 
düzenlendi. 2 gün süren etkinlikte başta 
LİHKAB Tescil Yönetmeliği taslağı 
olmak üzere, TMMOB etkinlikleri, 

bazı kamu kurum ve kuruluşlar ile 
ilgili mevzuat çalışmaları görüşüldü. 
Toplantıya şubemizden II. Başkan 
Yrd. Doç. Dr. Recep Nişancı, Yazman 
Okan Yıldız, Sayman Altuğ Aydın 
katılmışlardır.

Kocaeli’nde Gerçekleşen II. Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna Katıldık
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Adımızı kulağımıza fısıldayanlar; adımıza ve 
sanımıza uygun olarak yaşamamızı, saygın 
olmamızı ve sevilmemizi dilerler… 

Adı kulağına fısıldandığının bilincinde değildir 
insanlar… Ancak, adı kişiliği olurmuş insanın… 
Böylece adıyla özdeşleşirmiş insanlar...  

Nereden bilinir? Nasıl sezilir? Belli değil… Ancak 
bizden önce bu dünyaya konup göçenlerden 
öğrenilmiş… Bir gelenek oluvermiş; zamanının 
öncesinden gelir, ötesine doğru gider bu 
gelenek… 

İşte Harita Mühendisi, Prof. Dr. Aslan Dilaver de 
bu geleneği kendince yaşayanlardan birisiydi… 
Türk Dili Sözlüğüne göre;  “Yürekli yiğit bir 
delikanlı” anlamına gelir, “Aslan Dilaver”… 
Adı da bir soyadı da… Özü de bir sözü de… 
Sözgelimi; “Sözünün eri” demektir, Delikanlı…  
Meslek yaşamında da, sosyal ilişkilerinde de. 

Bir Mühendis ya da bir Bilim İnsanı olmak; 
toplumsal olayların ve doğal gerçeklerin özünü 
görmek, ölçmek ve biçmektir… Sonuçlarını; 
özüne uygun, yansız ve çelişkileriyle birlikte 
özümseyerek ortaya koyabilmektir… Sonra 
her dilden anlaşılsın diye bir haritasını çizerek 
insanlığın hizmetine sunmaktır… Bu haritayı 
da en yalın ve en ince ayrıntılarıyla çizebilen ve 
en güzel renkleriyle bezeyebilenlerden birisidir 
;öğretmenimiz  meslektaşımız, dostumuz ve 
arkadaşımız Aslan Dilaver Hoca… 

Ne olduğunun ve ne kadarını bildiğinin değil, 
her an ne olmadığının ve eksikliğinin bilincinde 
ve ayıklığında olan bir bilim insanıdır. Artık 
özü ve sözüyle birlikte;  bir uygarlık ateşi olarak 
ışıldamaktadır…  Gökyüzünde akan yıldızlardan 
birisidir… Bir yol haritasıdır: Karanlığından 
sıyrılarak bu yıldızlara göçmeye çalışan çağdaş 
uygarlıklar için…

Adıyla, sanıyla ve mesleğiyle özdeşleşmiş bir bilim 
insanını uğurladık… Yıldızlardan bir yıldızımız 
daha oldu… Yolunuz açık olsun! Dilaver Hoca… 
Şimdi adınızı yıldızlar fısıldasın…  

Adı ve sanıyla özdeş bir Bilim 
İnsanını Uğurladık 

Yolunuz açık olsun! 

Dilaver Hocamız...
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OMÜ Öğrencileri ile Toplantı Düzenlendi
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyeleri Oda  Merkezinde On Dokuz 
Mayıs Üniversitesi Harita Mühendislik 
Bölümü’nde okuyan öğrenci üyelerini 
30 Nisan 2011 tarihinde tanışmak 
amaçlı toplantı düzenledi. Şube hizmet 
binasında gerçekleşen toplantıda; 
oda olarak yapılan çalışmalardan 
bahsedilerek, öğrencilerin odamızdan 

beklentileri ayrıca odamızın öğrenci üye 
sayısının artırılması, oda faaliyetlerine 
tüm öğrencilerin katılımlarının 
sağlanması konuşuldu. Geniş 
katılımlı toplantıda öğrencilere Harita 
Mühendisliğinin tanıtımı ile ilgili film 
izletildi. Öğrencilerle birlikte yapılan 
toplantı sonunda katılımlarından dolayı 
öğrencilere teşekkür edildi. 

Şubemiz Hizmet 
Binasında Toplantı 
Düzenlendi
Yönetim Kurulu tarafından HKMO 
Samsun Şubesi hizmet binasında Mayıs 
2011 tarihinde Büro ve Şirketlerde görev 
yapan üyelerle toplantı yapıldı.

Toplantı da Şube Başkanı Ertuğrul Çöl

• Tus ve sayıları
• Vaziyet Planı
• Bağımsız Bölüm Planı ve Röperli 

Kroki

konularında bilgi verdi.

Yönetim Kurulumuz Tapu ve Kadastro  10. Bölge 
Müdür Yardımcısını Ziyaret Etti

Tapu ve Kadastro  
10. Bölge Müdürü Ziyaret Edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 
şehrimize yeni atanan Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürü Hasan Özalban ziyaret 
edildi. Şube Başkanı Ertuğrul Çöl, 

10. Bölge Müdürü Hasan Özalban’a 
yeni görevinde başarılar dilerken 
meslektaşlarının bu göreve atanmasından 
dolayı memnuniyetini ifade etti.

Samsun Şube Yönetim Kurulu  tarafından  12 Mayıs 2011 tarihinde Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdür Yardımcılığına atanan  Sayın Mustafa  Akkul  makamında ziyaret edildi. 
Sayın Akkul’a yeni görevinde başarılar dilenerek,
Serbest Harita Kadastro Büroları ile LİHKAB bürolarının görev ve yetki paylaşımları 
ele alındı. 
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Kocaeli Valisi Ziyaret Edildi

Doğu Marmara Bölge Temsilciliği İl Temsilciliği Yönetim Kurulumuz, Kocaeli Valisi 
Ercan Topaca’yı ziyaret etti. Ziyarette yeni oluşturulan Kocaeli İl Temsilciliği Yönetim 
Kurulu hakkında bilgi verildi. 

13-15 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 
Genç Haritacılar Günleri 2011 
etkinliğinin “Etkinlik Değerlendirme 

Toplantısı” Kocaeli Bölge 
Temsilciliği’nde 24 Haziran 2011 
tarihinde yapıldı. Toplantıya GHG 
Yürütme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Murat Selim Çepni, HKMO 
Müdürü Timur Bilinç Batur ve Yürütme 
Kurulunda yer alan Kocaeli Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
katıldı.

Toplantıda etkinlik hazırlık sürecinde 
ve sırasında yapılan çalışmalar 
değerlendirildi. Bu etkinliğin “emek-

yoğun” bir etkinlik olduğunu, HKMO 
Öğrenci Birliğinin katkı ve desteğiyle 
öğrenci arkadaşların ve yürütme 
kurulunun özverili ve gayretli çalışmaları 
ile etkinliğin başarılı bir şekilde geçtiği 
görüş birliğine varıldı. Oda Genel 
Merkezi’nin büyük katkısı ve desteği 
vurgulandı.  

Daha sonra öğrencilerin etkinlik ile 
ilgili görüşleri ve önerileri alındı. Taslak 
“Sonuç bildirgesi” kaleme alındı, 
katılımcılarla paylaşıldı.

“Genç Haritacılar Günleri 2011” Değerlendirme Toplantısı Temsilciliğimizde Yapıldı

Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından düzenlenen ve ücretsiz 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına 
yönelik yerel kurultay 28 Mayıs 2011 
tarihinde gerçekleştirildi. Kurultaya 
HKMO Zonguldak Bölge Temsilciliğine 
bağlı mühendis ve öğrencilerde katılım 
sağlayarak, ilimiz ve bölgemizdeki kamu 
kuruluşlarında çalışan mühendislerin 

sorunları dile getirildi. Özellikle 
harita sektöründe çalışanlar ve halen 
öğrenciliklerini sürdüren  bayan 
elemanların stajları sırasında ve 
kurumlarında pasif hale getirilerek 
uygulama etkinliklerinin azaltıldığı, 
bazı mühendislerimizin TTK’da işçi 
statüsünde çalıştırıldığı ve bu nedenle 
kurumda kalıcı olamadıkları ve özellikle 

yer altında çalışan mühendislerimizin 
iş güvenliği konusunda ciddi sıkıntıları 
olduğu konularında çeşitli sorunlar 
tartışıldı.

Zonguldak Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları 
ve İşsizlik Yerel Kurultayı Yapıldı

“6. Geleneksel Genç Haritacılar Günleri” 
bu yıl 13-15 Mayıs tarihlerinde Kocaeli 
Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde 
yapıldı.

Genç Haritacılar Günleri, 13.30’da 
Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Yrd. 
Doç. Dr. Murat S. Çepni’nin Baki 

Komsuoğlu Kültür Merkezi’ndeki açılış 
konuşması ile başladı. Açılışa, Kocaeli 
Vali Yardımcısı ve Kocaeli Üniversitesi 
öğretim görevlileri de katıldı. İlk 
günün sonunda akşam yemeği ve çeşitli 
üniversitelerin canlı sunumlarına da yer 
verildi. Organizasyon Sapanca’da yapılan 
piknik ile son buldu.

“Genç Haritacılar Günleri 2011” İlimizde Yapıldı
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Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu`nun 
düzenlediği ‘TMMOB Zonguldak 
Yerel Demokrasi Kurultayı` 16 Nisan 
2011 tarihinde geniş bir katılımla 
gerçekleştirilmiştir. 

Kurultaya 47 Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları (MMŞP)  6 konuk 
ve 1 öğrenci üye olmak üzere toplam 
54 kişi  katılmıştır. Kurultayda açılış 

konuşmasının ardından ilk olarak 
TMMOB Zonguldak İKK üyesi 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Zonguldak Bölge temsilciliği Adına  Yrd. 
Doç. Dr. Hakan Akçın konuşmasını 

TMMOB Zonguldak 
Yerel Demokrasi 
Kurultayı Düzenlendi

gerçekleştirmiş ve önergesini sunmuştur. 
Daha sonra temsilcilik üyelerimizden 
Doç. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu’da bir 
konuşma yaparak kurultaya katkı 
sağlamıştır. Kurultay tek oturum halinde 
tamamlanmıştır.

Kurultayda, TMMOB tarafından 
belirlenen konu başlıklarında önergeler 
verilmiştir. Kurultayda alınan önergeler 
ve sonuç kararları 2011 yılında ikincisi 
yapılacak olan TMMOB Demokrasi 
Kurultayı’nda da sunulacaktır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği ülkenin tüm kentlerinde 
kentsel sorunların tartışılması ve 
ortaklaşa çözüm önerileri oluşturulması 
amacıyla sempozyumlar yapılması 
için alınan karar doğrultusunda, 
TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon 
Kurulunca düzenlenen “Zonguldak 
Kent Sempozyumu” 16–17 Mayıs 
2011 tarihleri arasında, yedi oturumda 
sunulan, yirmi altı bildiri ve bir panel ile 
gerçekleştirildi.

“Zonguldak Kent Sempozyumu” 
Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal, 
ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat 
çekip mimar, mühendis ve şehir 
plancılarının haklarını ve mesleklerinin 
onurunu savunmak, eşitlik, özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi ve bir arada 
yaşama talebini haykırmak üzere tüm 
TMMOB bileşenlerinin “haklarımız, 
geleceğimiz, halkımız ve ülkemiz için” 15 
Mayıs’ta alanlarda buluşmasının hemen 
sonrasında gerçekleşti. En temel tespit 
olarak öne çıkan tüm dünyada yaşama 
geçirilen neoliberal politikalardan 
Zonguldak’ın da nasibini aldığı ve 
bunun sonucunda kimliksizleşerek 
yaşanılabilir bir yer olmaktan hızla 
uzaklaştırıldığı gerçeği oldu. Kentin 

sorunlarının alanlarında uzman kişilerce 
saptanıp önerilerinin tartışıldığı 
etkinliğe, kentin atanmış ya da seçilmiş 
yetkililerinin, teknik insanların, sivil 
toplum örgütlerinin ilgisinin yetersiz 
olması, ilerleyen süreçlerde de bilimsel 
gerçeklerden uzak kararlar alma 
anlayışının egemen olacağını gösteriyor.

Yadsınamaz ki; Zonguldak bir 
“maden” kentidir. 19. yüzyıldaki 
sanayi devriminin ürettiği mekânlardan 
biri olarak ortaya çıkan kent, 
tarihsel sürecine bakıldığında kömür 
üretimine bağlı olarak gelişmiştir. Tüm 
katılımcıların ortak tespiti, Zonguldak’ın 
geldiği noktada istihdam yaratan, göç 
alan kent olgusundan uzaklaşarak göç 
veren, hazine arazileri üzerinde plansız 
yerleşilen ve bu plansızlığa göz yumulan 
bir kent haline geldiğidir. Bunun sonucu 

olarak da kent sorunlarını bir türlü 
aşamıyor, tasman etkisinin planlamalarda 
göz ardı edilmesinin tehlikesini taşıyor. 
Özel mülkiyetin çok sınırlı olduğu 
topraklarda ve dar alanlarda gelişmeye 
çabalayıp, yanlış planlama ve yerel 
yönetim kararlarıyla dikine azmanlaşan 
bir kent haline dönüşüyor.

Sempozyuma, HKMO Zonguldak 
Bölge Temsilciliği’de yukarıda belirtilen 
sorunların tespiti ve çözümüne 
ilişkin olarak 7 bildiri ile destek 
vermiş, düzenleme, yürütme ve bilim 
kurullarında yer almış, bir temsilcimizde 
panelist olarak katılmış olup; uzaktan 
algılama, fotogrametri, interferometrik 
SAR, CBS ve Zonguldak kent 
topraklarında mülkiyet konularında 
çalışmalar sunulmuştur.

Zonguldak Kent 
Sempozyumu 
Gerçekleştirildi



105Kültür Sanat
Harita Bülteni Haziran 2011

SA-YC–2/1 JACOBY 2NT

JACOBY 2 NT=J2NT, Late Oswald ve Jim Jacoby Tarafından Yaratılmıştır.
Şimdiye Kadar Briç Oyunu İçin Yaratılmış En Güzel Konvansiyon(Karşılıklı Anlaşma)lardan Biridir.

Kazım Melikoğlu
Harita Kadastro Yüksek Mühendisi Ankara

kmelikoglu@yahoo.com

Kuzey Güney Kuzey Açıklama Güney 

1  2NT! 

3  ! 

Bir kör açıp ikinci konuşmasında üç kör diyen 
kuzeyin eli yüksek puanlı bir eldir. Elinin 
gücü:18+Puan ve rengi kuvvetlidir. Bunun 
dışında elinde kısa rengi olduğunu inkâr eder.

Güney;1–) ortağının 
ikinci konuşmasından 
sonra zon kararı verebilir. 

2–)Ya da şilem araştırması 
yapmak için; dört NT 
ile ortağından elindeki 
kontrol kartlarını sora 
bilir. 

3  / 3  / 3  ! 
Bir kör açıp ikinci konuşmasında üç sinek, üç 
karo ve üç pik diyen kuzeyin eli konuşulan 
renkte tekli yâda hiç kart yok demektir.

3NT 

Bir kör açıp ikinci konuşmasında üç kozsuz 
diyen kuzeyin eli orta kuvvette bir eldir. 
Elinin değeri 15–17 Puan, kartlarının dağılımı 
söylenen koz beşli olmak üzere diğer renkler 
2, 3, 3 dağılımda olabilir. Kısa rengi inkâr 
eden bir eldir. Kısacası üç kozsuz konuşması 
(atifisyal) uydurmadır.

4  
Kısa rengi inkâr eden düşük puanlı bir el. 
Kuzeyin elinin puan gücü 13–14 onör puanlı 
bir el demektir. 

4  / 4  / 4  ! 

Kuzey ortağının iki kozsuzuna dört sinek, dört 
kara veya dört pikten birini söylerse eli kuvvetli 
ve söylediği renk beş karlı yan bir rengi gösterir. 
Kuzeyin elinin dağılımı aşağı yukarı şöyle ola 
bilir. (5, 5, 3, 0)/(5,1,5,2) gibi muhteşem. 

Bu yazıda SA-YC–2/1 Yapılandırılmasında oldukça sık kullanılan ortaklar arasındaki bir konuşma yönteminden söz edeceğiz. 
Bu yöntem Kuzeyde oturan ortağımız bir kör/pik açtığında sağımızdaki ortak pas geçtiğinde kullanılır. 

Kuzeyde oturan ortağımız bir kör/bir pik açtı. Sağımızdaki konuşmacı pas geçtiğinde Güneyde oturan biz elimizdeki 13 onör puanı 
dörtlü tutuş dengeli bir el ile iki kozsuz diyoruz. Bu konuşmanın iyi bir tarafı solumuzda oturan karşı oyuncu elinde ki kozu üç 
seviyesinde gösterebilir.  Tabidir ki üç seviyesinde koz söylemek yâda kontur çekmek oldukça güç gözükmektedir. Ancak böyle bir 
durum dördüncü konuşmacının elinde yedili kapalı bir renk varsa iki kozsuza kontur çekebilir. Bunun dışında ya üç düzeyinde 
kozunu söyler yâda büyük bir olasılıkla pas geçer. Daha doğrusu hasım oyuncular köşeye sıkıştırılmıştır. Konuşma aralıkları 
daraltılmıştır.

Kuzeyde oturan ortağın bir kör/bir pik açışında elinde bulunan onör puanları en yüksek düzeyde ise güney ve kuzeyin şilem oynama 
olasılıkları vardır. 
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BATI KUZEY DOĞU GÜNEY

1 PAS 2NT

PAS 4 PAS 4NT

PAS 5 PAS 6

PAS 6 PAS PAS

NOT: 5 0–3 Kontrol Kartı Demektir

Atak: Doğu Karo Dam

W
N

S
E

 94
 R754
 10975
 D35

 85
 D3
 DV432
 V72

 ADV53 
 962
 A
 A9864

 R1076
 AV108
 R86
 R10

BATI KUZEY DOĞU GÜNEY

1 PAS 2NT

PAS 4 PAS 4NT

PAS 5 PAS 5NT

PAS 6 PAS PAS

PAS PAS

NOT : 6 1,4 R Demek Atak Doğu:   6

W
N

S
E

 109
 109874
 D10
 D1053

 653
 D53
 53
 V9762

 ADV42 
 R6
 A986
 A4

 R87
 AV2
 RV742
 R8

JACOBY 2 NT=J2NT

1 /  açışı sonrası cevapçının 2 NT’ye sıçraması: J2NT ‘dur. Açıcıdan varsa tekli ve şigan (her hangi bir renkten elinde hiç kart 
olmayan) rengini göstermesini ister. Bu deklare, oyun gücü olarak 13+ puan ile açıcının renginde iyi destek gösterir. Açıcı bu 
konuşmaya kesinlikle pas geçemez. Açıcının yeniden konuşması aşağıda verilen tablodaki yanıtlardan biri olmalıdır. 

Kısacası kuzeyin konuşması şöyledir;

Aslında bu güzel konuşma yolunu bilen yada öğrenen arkadaşlar ile BBO’nun Internet deki briç sitesinde beraber oyun oynamak 
isterim. İlgilinler için yazıyorum, BBO’deki görünen ismim “kamelik”. İletişim kurarsanız birlikte briç oynar hoşça vakit geçiririz. 
Esenlikle kalınız.

ÖRNEK : 1

ÖRNEK : 2
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KİTAP

Dünyaca ünlü gezgin ve bir o kadar yetenekli yazarımızın 
Evliya Çelebi’nin Yapı Kredi Yayınları’nca daha önce 8 cildi 
yayınlanan altın kıymetindeki bilgileri bize aktardığı ünlü 
“Seyahatname”lerinin 9. cildi kitap rafl arındaki yerini aldı. 

Evliyâ Çelebi, Seyahatnâmesinin dokuzuncu cildinde, 
Anadolu’nun gezip görmediği yerlerini dolaşır. Batı ve 
Güney Anadolu’yu gezdikten sonra Suriye ve Filistin 
üzerinden yıllarca özlemini çektiği hac ibadetini yapmak 
üzere Hicaz’a gider. Mekke ve Medine’de gerçekleştirilen hac 
ibadetinin bütün usul ve şartlarını anlatır. Bu kutsal görevi 
yaptıktan sonra ömrünün son yıllarını geçirmek üzere 
Mısır’a döner.
Bu ciltte gezdiği yerler: Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, 
Ödemiş, Tire, Aydın, Muğla, Antalya, Karaman, Tarsus, 
Adana, Ayntab, Haleb, Şam, Sayda, Kudüs, Akka, Medine, 
Mekke.
Evliyâ Çelebi bu seyahat boyunca, yarım bıraktığı Anadolu 
seyahatini tamamlamış, o kutsal topraklarıbir başka gözle 
gezip bir başka gözle bize anlatmıştır.

“İnsan olmak, gerçek insan, etiyle kemiğiyle 
insan olmak bile ağır gelir bize. Utanırız bundan, 
insan olmayı yüzkarası sayarız, benzeri olmayan 
toplumsal bir takım insanlar olmak için çabalarız.”
 
Dostoyevski’nin kendi yazarlık dilini oluşturduğu 
ilk yapıtı Yeraltından Notlar dünya edebiyat 
klasiklerinin baş yapıtlarındandır. Günümüz 
yazarlarından bıkıp klasik edebiyatın büyük 
dehalarını okumak isteyenler için önemli bir 
yapıttır. Yeraltından Notlar Avrupa’da daha 
sonra doğacak olan Varoluşçu felsefenin de 
öncülü düşünceleri içinde barındıran bir kitap. 
Yüz elli yıldır okunan ve her aydınım diyen, her 
edebiyatı seviyorum diyen kişinin mutlaka okuyup 
kütüphanesinde koruması gereken bu başyapıtın 
Can Yayınları’nca yeni baskısı yapıldı ve kitapçı 
rafl arındaki yerini aldı.

Yeraltından Notlar 

Evliya Çelebi
Yapı Kredi Yayınları

Fyodor Dostoyevski
Can Yayınları

Günümüz Türkçesiyle Evliyâ 
Çelebi Seyahatnâmesi 9. Kitap

SİNEMA / BELGESELL
Sudaki Suretler / Belgesel Film

Artvin’den Muğla’ya, Kastamonu’dan Dersim’e dört bir yanda su bașlarına taarruz almıș yürümüș… 
Saldırı da, direniș de enikonu sert, belli ki daha da sertleșecek. Müphem bir sestir HES; karșısındaki 
ise inadına kararlı ve apaçık ortada…

Memlekette keșfedilmemiș nice adsız canlılar var; onlarla konușan, gezen, dinleyen ve taș atan bir 
belgesel olmaktı hedef.

Yapım: TMMOB İnșaat Mühendisleri Odası (İMO) & Renas Yapım
Yönetmen: Erkan Tülek
Yardımcı Yönetmen: Mahmut Hamsici
Süre: 74 dk.

Bir Adam Yaşardı Köyümüzde 

Nedret Çağlayan meslektaşımız bir şair.1952 tarihinde Merzifon’da doğdu. İDMMA Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünden 
1974 yılında “Birincilikle” mezun oldu. “Bir Adam Yaşardı Köyümüzde” adlı şiir kitabında yer alan, daha çok aşk, sevgi ve doğa 
üzerine şiirlerini felsefi bir izlekle yazmış. Şair meslektaşımız, kitabının  “Sunum”unda önemli bir öğüt de veriyor: “Yılların geçmesine 
öfkelenme; gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Ara sıra isyana yönelecek gibi olsan bile, hatırla ki kainatı yargılamak 
imkansızdır. Onun için, kavgalarını sürdürürken bile kendi kendinle barış içinde ol.”

MESLEKTAȘ ȘAİRİMİZ / Nedret Çağlayan
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TMMOB ve 
ODA YAYINLARI

TMMOB
DİĞER 
YAYINLARI

TMMOB’u olușturan Odaların, AKP iktidarları 
döneminde mesleğimizin kaybettiği ya da 
kazandığı hakları anlattığı kitabı yayınladı. 
Kitapta, tüm Odalar,  meslek alanlarını 
ilgilendiren yasa ve uygulamaları ayrıntılı bir 
biçimde anlatırken aynı zamanda Türkiye’nin 
de içinden geçmiș olduğu zaman tünelini 
aydınlatıyor.
TMMOB’un yayınladığı bu kitap teknik ve yasal 
süreçlerin izini takip etmekle kalmıyor bir tarih 
kitabı özelliğini de barındırdığı için eșsiz bilgileri 
içeren ve Türkiye’nin yarınlarına ıșık tutan bir 
kaynak kitap, bir bașucu kitabı niteliğini tașıyor.
Kitapta, Harita ve kadastro Mühendisleri 
Odası olarak, en çok sayfa değerlendirme 

yapan Odalardan biriyiz. Odamızın yașadığı 
süreçleri kitabın 143-189. sayfaları arasında 
okuyabilirsiniz.
TMMOB Yönetim Kurulu Bașkanı Mehmet 
Soğancı kitabı tanıtırken önemli vurgular 
yapıyor.

“(..) Bu 8,5 yılda meslek alanlarımız ve mesleki 
haklarımız konusunda ciddi tahribatlar yașandı. 
TMMOB olarak sözümü bir kez daha söylemek 
için, bu tahribatı göz önüne sermek için bu 
raporu hazırlamayı gerekli gördük. Elinizde 
tuttuğunuz rapor, tek tek odalarımızın kendi 
alanlarıyla ilgili tespitlerini içermektedir.”

Mesleğimiz Meslek Alanlarımız Haklarımız Üzerine AKP İktidarının Tahribatı

13. Türkiye Harita 
Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı’na Sunulan 
Bildiriler Kitaplaștırıldı

SUDOKU

18 - 22 Nisan 2011 tarihleri arasında 
Ankara'da bașarıyla gerçekleștirdiğimiz  
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı'na sunulan bildiriler bir kitapta 
toplandı. Odamız tarafından yayınlana 
kitap "Yeniden İnsan İçin" bașlığıyla ve 
13. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK 
KURULTAYI adıyla yayınlandı.
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ANMA

Ahmed Arif, 21 Nisan 
1927’de Diyarbakır’ın 
Hançepek semtinde dünyaya 
geldi. Babası Kerkük göçmeni 
Türkmen annesi ise Kürt 
kökenlidir. Ahmed Arif 
Diyarbakır Lisesi’nden mezun 
olunca Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Felsefe Bölümü’nde 
okudu. 1940-1955 yılları 
arasında değişik dergilerde 

yayınladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi ve hayal 
gücüyle Türk Edebiyatındaki yerini aldı. Türkçeyi en iyi kullanan 
şairlerdendir.

Şiirlerinde hep ezilen insandan yana oldu ve ezilenlerin 
kardeşliğine vurgu yaptı. Şiirlerinin toplandığı tek kitabı 
Hasretinden Prangalar Eskittim 1968’de yayınlandı. Türkiye’de 
en çok basılan kitaplar listesindedir. Ahmed Arif şiiri hala 
gençliğe damgasını vurmaktadır. Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi 
sanatçılarca bir çok şiiri bestelenmiştir.  Ahmet Arif  Anadolu 
insanını şöyle tanımlar: 

“Anadolu insanının tarihini Babil’e kadar, Sümerler’e, Asurlular’a 
kadar uzatabiliriz. Hatta daha da öncesine Helenler’e, Truvalılar’a 
kadar götürebiliriz. Bütün bu kavimler bizim atalarımızdır. Yani 
bu toprağın üzerinde ne kadar uygarlık kurulmuşsa, yaşamışsa, 
tarihe göçmüşse, yerin altında kalmışsa bütün bunlar bize kalan 
mirastır.” 

Türk şiirinin bu büyük şairi 2 Haziran 1991’de bir kalp kriziyle 
göçtü dünyamızdan.

Ahmed Arif

Bir Akşam Üstüdür

Bir akşam üstüdür sarabî
Bahçeler ve dağlar üzre hükümran;
Tam dünyayı dolaşmak saatindesin.
Ay ışığı su içer birazdan.
Kızarmış kalçalarını çanlar
Alabildiğine vurur.
Sen çocuk tulumunda
Matbaa mürekkebi
Rüsva olmuş ellerinin emeği,
Manşetlerde kilometre kilometre yalan
Sallanır durur.

Bir akşam üstüdür katil, muhteşem
Alıp götürmüşler dost dediğini
Almış rüzgârlar içini,
Ümide benzer, sevdaya benzer...
Soğuk bir namludur kör ve pusuda
Ense kökünde zulüm,
Ve sermiş cânım sofrasını dört başı mâmur
Burnun dibine hürriyet.
Seviyorum mümkün değil;
Aranızda kurşun, yasak bölge var
Sen genç, sevdan ölünecek kadar güzel
Kanunu yapanlar ihtiyar.

   Ahmed Arif
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Atananlar Emekli Olanlar

• 1493 sicil numaralı üyemiz Hüseyin 
Çetinkaya, Kuşadası Kadastro 
Müdürlüğü’nden 16.02.2011 
tarihinde emekliye ayrılmıştır. 
Meslektaşımıza mutluluklar dileriz.

• 2389 sicil numaralı üyemiz Serdar 
Pasinler 15.02.2011 tarihinde 
Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı 
Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü Harita ve Kıyı 
Kenar Dairesi Başkanlığı’ndan 
emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

• 2996 sicil numaralı Üyemiz Doç. 
Dr. İbrahim Öztuğ Bildirici 
28.01.2011 tarihinde Selçuk 
Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi, Harita Mühendisliği 
Bölüm Başkanlığı’na atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

• 3030 sicil numaralı üyemiz A. 
Serdar Tirkayi Türkiye Voleybol 
Federasyonu Başkan Yardımcısı 
olarak atanmıştır. Başarılar dileriz.

• 3112 sicil numaralı üyemiz Zafer 
Beydilli İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Adres ve Numaralama Müdürlüğü’ne 
Adres ve Numaralama Müdürü 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

• 3897 sicil numaralı üyemiz Murat 
Balta 16.05.2011 tarihinde Karaman 
Bayındırlık İskan İl Müdürlüğü İmar 
İskan Kooperatif Şube Müdürlüğü 
görevine atanmıştır.  Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

• 4036 sicil numaralı üyemiz Yrd. 
Doç. Dr. S.Savaş Durduran 
20.01.2011 tarihinde Doçentlik 
Ünvanını almıştır. Meslektaşımıza 
başarılar dileriz.

• 4187 sicil numaralı üyemiz Yrd. 
Doç. Dr. Tayfun Çay 20.01.2011 
tarihinde Doçentlik Ünvanını 
almıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

• 4389 sicil numaralı üyemiz Cengiz 
Akyol Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

• 4861 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Yiğit Gaziosmanpaşa Kadastro 
Müdürlüğü Eyüp Şefl iğinde Kontrol 
Mühendisi olarak görev yapmakta 
iken, 28.02.2011 tarihinde Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü İstanbul 
2. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür 
Yardımcısı görevine atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz. 

• 5905 sicil numaralı üyemiz Mesut 
Gün 16.05.2011 tarihinde Karaman 
Bayındırlık İskan İl Müdürlüğü Yapı 
Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube 
Müdürlüğü görevine atanmıştır.  
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

• 5990 Sicil Numaralı Üyemiz 
Etem Çevik 18.04.2011 tarihinde 
Pursaklar Belediye Başkanlığı’na 
Belediye Başkan Yardımcısı olarak 
atanmıştır. Meslektaşımıza yeni 
görevinde başarılar dileriz.

• 5991 Sicil Numaralı üyemiz Kazım 
Özgür 04.02.2011 tarihinde Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler 
Dairesi Başkanlığı’na Daire Başkanı 
olarak atanmıştır. Meslektaşımıza 
yeni görevinde başarılar dileriz.

• 6382 sicil numaralı üyemiz Umut 
Derinkök 04.02.2011 tarihinde 
Samsun Kadastro Müdürlüğü’ne 
Kontrol Mühendisi olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

• 6840 sicil numaralı üyemiz Aycan 
Murat Marangoz, Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisliği Bölümü’nden 
25.04.2011 tarihinde Bölüm Başkan 
Yardımcılığı; 01.02.2010 tarihinde 
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Fotogrametri Anabilim Dalı 
Başkanlığı görevine atanmıştır ve 
26.01.2010 tarihinde Fotogrametri 
Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. 
olmuştur. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz. 

• 7303 sicil numaralı üyemiz Müne 
Berna Tüleylioğlu 25.03.2011 
tarihinde Yozgat Kadastro 
Müdürlüğü’ne atanmıştır. 
Meslektaşımıza yeni görevinde 
başarılar dileriz. 

• 7817 sicil numaralı üyemiz Metin 
Gül Devlet Su İşleri 21.Bölge 
Müdürlüğü 213. Şube Müdürlüğü’ne 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

• 8338 sicil numaralı üyemiz Çiğdem 
Saltık Şeşeoğulları Ağustos 2010 
tarihinden itibaren T.C. Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı İstanbul 
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’ne 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

• 9124 sicil numaralı üyemiz Ferhat 
Çıtak Kütahya İl Müdürlüğü Proje 
ve İstatistik Şube Müdürlüğü’ne 
atanmıştır.

• 9934 sicil numaralı üyemiz Işılay 
Baloğlu 24.03.2011 tarihinde 
Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü’ne 
atanmıştır. Meslektaşımıza başarılar 
dileriz.

• 10521 sicil numaralı üyemiz Erkan 
Oğuzhan Erdoğdu Ankara TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne 
atanmıştır.

• 10612 sicil numaralı üyemiz Erhan 
Kül 07.03.2011 tarihinde Samsun 

Vezirköprü Belediyesi İmar ve Fen 
İşleri’ne Mühendis olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz. 

• 10626 sicil numaralı üyemiz Engin 
Şensoy 11.04.2011 tarihinde TCK 
Taşınmazlar Başmühendisliği’ne 
Mühendis olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

• 10879 sicil numaralı üyemiz Onur 
Er 13.04.2011 tarihinde Kastamonu 
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’ne 
Mühendis olarak atanmıştır. 
Meslektaşımıza başarılar dileriz.

• 9810 sicil numaralı üyemiz İsmail 
Yazıcı 05.02.2011 tarihinde Özlem 
Balık ile evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

• 10612 sicil numaralı üyemiz Erhan 
Kül ile Neslihan Bağ çifti 15.05.2011 
tarihinde evlenmiştir. Ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

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

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

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

• 7410 sicil numaralı üyemiz Sinan 
Sarıbal 23.04.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

• 7845 sicil numaralı üyemiz Filiz 
Kurtcebe ve 10078 sicil numaralı 
üyemiz Mehmet Uğur Altın 
03.04.2011 tarihinde evlenmişlerdir. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 9326 sicil numaralı üyemiz Sinem  
Aşıkoğlu  ile Levent Ertürk   çifti  
30.04.2011  tarihinde evlenmiştir.. 
Ömür boyu mutluluklar dileriz.

• 9372 sicil numaralı üyemiz Kamuran 
Uğurlu 08.05.2011 tarihinde 
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar 
dileriz.
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• 3355 sicil numaralı üyemiz Vedat 
Öztaş’ın 15.04.2011 tarihinde bir 
erkek  çocuğu olmuştur. Kerem 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 4337 sicil numaralı üyemiz İbrahim 
Köksal ile 8034 sicil numaralı üyemiz 
Mine Köksal çiftinin 22.04.2011 
tarihinde bir kız çocuğu olmuştur. 
Belinay Nisa adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 5221 sicil numaralı üyemiz Yakup 
Kurtaran’ın 14.07.2010 tarihinde 
bir kız çocuğu olmuştur. Almina 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 5371 sicil numaralı üyemiz İlker 
Büyükeken’ın 02.01.2011 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Alper 
Kaan adını verdikleri bebeğe 
“Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 5732 sicil numaralı üyemiz Ahmet 
Kurun ile Hayriye Kurun çiftinin 
07.03.2011 tarihinde bir erkek  
çocuğu olmuştur. Yavuz Selim adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 5831 sicil numaralı üyemiz Hüseyin 
Bıyık ile Dilara Yeşim Bıyık çiftinin 
15.01.2011 tarihinde çocuğu 
olmuştur. Artun adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 5916 sicil numaralı üyemiz Fatma 
Tüz Zehra Gülsever Şaban ile Halan 
Şaban’ın 13.01.2011 tarihinde bir 
erkek çocuğu olmuştur. Yusuf adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 6344 sicil numaralı üyemiz İlker 
Tokdemir’in 03.02.2011 tarihinde 
bir kız çocuğu olmuştur. Cansu 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

•  6387 sicil numaralı üyemiz Hülya 
Günaydın ile 5394 sicil numaralı 
üyemiz Ali İhsan Günaydın çiftinin 
07.04.2011 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Mete adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 6462 sicil numaralı üyemiz Murat 
Palalı’nın 28.02.2011 tarihinde bir 
kız çocuğu olmuştur. Azra Ceren 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 6531 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Gür’ün 14.06.2011 tarihinde 
bir erkek çocuğu olmuştur. Barış 
Deniz adını verdikleri bebeğe 
“Aramıza hoş geldin” diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 6714 sicil numaralı üyemiz Adnan 
Koçak’ın 29.04.2010 tarihinde bir 
erkek çocuğu olmuştur. Akif adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 6959 sicil numaralı üyemiz Direnç 
Utku Sungur ile Yasemin Ozay 
Sungur çiftinin 26.03.2011 tarihinde 
bir kız çocuğu olmuştur. Beril adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 7174 sicil numaralı üyemiz Ali Rıza 
Sarun ile Nurdan Sarun çiftinin 
04.05.2011 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Damla adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 7315 sicil numaralı üyemiz Fatih 
Doğa Ünal ile Nejla Ünal çiftinin 
09.02.2011 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Ela adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 7406 sicil numaralı üyemiz Kadir 
Uzun’ın 20.01.2011 tarihinde ikiz 
çocukları olmuştur. Cemal Kutay 
ve Cihan Giray adını verdikleri 
bebeklere “Aramıza hoş geldiniz” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 7470 sicil numaralı üyemiz Yasin 
Turgut ile Senem Turgut çiftinin 
18.03.2011 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Kıvanç adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 8043 sicil numaralı üyemiz Sadullah 
Türkan ile Canan Türkan’ın 
11.03.2011 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Ecrin adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz. 

Do anlar
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• 8045 sicil numaralı üyemiz Rodi 
Öztürk ile Sevim Öztürk çiftinin 
14.02.2011 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Efe adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 8370 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Emin Aydın ve Esra Aydın’ın 
27.05.2011 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Hatice Bahar adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 8512 sicil numaralı üyemiz 
Sabahattin Üner’in 28.03.2011 
tarihinde bir erkek çocuğu olmuştur. 
Ömer Mete adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 8644 sicil numaralı üyemiz Özer 
Gültekin ile Dilek Gültekin çiftinin 
30.01.2011 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Elif Duru adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

•  8837 sicil numaralı üyemiz Erdem 
Koç’un 10.05.2011 tarihinde bir 
kız çocuğu olmuştur. Zeynep Naz 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 9250 sicil numaralı üyemiz Erdal 
Gürlek ile Selma Gürlek çiftinin 
18.04.2011 tarihinde bir erkek 
çocuğu olmuştur. Mehmet Emir 
adını verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 9485 sicil numaralı üyemiz Sadettin 
Sami Çetinkaya ve Meryem 
Çetinkaya çiftinin 18 Şubat 
2011 tarihinde bir kız çocuğu 
olmuştur. Pelin adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin” 
diyerek, meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

• 9893 sicil numaralı üyemiz Ilgın 
Özgün Çimen ile Ahmet Çimen 
çiftinin 21.04.2011 tarihinde bir 
erkek çocuğu olmuştur. Kuzey adını 
verdikleri bebeğe “Aramıza hoş 
geldin” diyerek, meslektaşımıza ve 
ailesine mutluluklar dileriz.

• 10547 sicil numaralı üyemiz Berna 
Ayça Kolbakır ile Mehmet Kolbakır 
çiftinin 13.04.2011 tarihinde çocuğu 
olmuştur. Deniz adını verdikleri 
bebeğe “Aramıza hoş geldin”diyerek, 
meslektaşımıza ve ailesine 
mutluluklar dileriz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR
• 77 sicil numaralı üyemiz 

Yüksel Sungurçetin 31.01.2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 89 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
İlhan Elibol 03.05.2011 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 341 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Özer İlker 23.04.2011 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir.  Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 459 sicil numaralı üyemiz Ahmet 
Uzman 01.02.2011 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz. 

• 699 sicil numaralı üyemiz Mehmet 
Selçuk 05.04.2011 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1180 sicil numaralı üyemiz Aslan 
Dilaver yaşamını yitirmiştir. 
Ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 1420 sicil numaralı üyemiz 
Ali Korkmaz’ın babası 
Ramazan Korkmaz 21.04.2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1817 sicil numaralı üyemiz Zeki 
Bilen’in babası 26.04.2011 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir.  Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1830 sicil numaralı üyemiz Oğuz 
Erkek’in annesi 27.04.2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir.  
Ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
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• 1911 sicil numaralı üyemiz 
ve Samsun Şube Başkanımız 
Ertuğrul Çöl’ün babası 19.05.2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 1983 sicil numaralı üyemiz 
Eskişehir İl Temsilcisi İdris 
Uzun ve 2576 sicil numaralı 
üyemiz Mustafa Uzun’un 
babası İsmail Uzun 27.01.2011  
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2824 sicil numaralı üyemiz 
Özlem Ulay’ın annesi 29.11.2010 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 2960 sicil numaralı üyemiz Hüseyin 
Cömert’in annesi Fatma Cömert 
10.05.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, Ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3020 sicil numaralı üyemiz Yrd. 
Doç. Dr. Nihat Ersoy’un annesi 
13.04.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, Ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3172 sicil numaralı üyemiz 
Muhammed Şahin’in babası 
Dursun Ali Şahin 28.03.2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 3983 sicil numaralı üyemiz Meltem 
Berkay 07.05.2011 tarihinde 
yaşamını yitirmiştir. Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

•  4416 sicil numaralı üyemiz Tevrat 
Kisbet’in babası 19.02.2011 2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 4949 sicil numaralı üyemiz 
Fatih Alhan’ın kızı Sema Alhan 
06.05.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, Ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 5420 sicil numaralı üyemiz 
Mustafa Bayram Çağıran’ın babası 
01.05.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, Ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 6231 sicil numaralı üyemiz Hakkı 
Canıtez’in babası 16.02.2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 6788 sicil numaralı üyemiz Özgür 
Bayraktar’ın babası Tekin Bayraktar 
02.04.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, Ailesine 
ve sevenlerine başsağvlığı dileriz.

• 7319 sicil numaralı üyemiz Zerrin 
Ertan’ın babası 10.04.2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 7394 sicil numaralı üyemiz Mustafa 
Yamansavcı’nın babası 04.12.2010 
tarihinde yaşamını yitirmiştir. 
Meslektaşımıza, Ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 9793 sicil numaralı üyemiz Necmi 
Tufan Taşkınvardar’ın annesi 
26.03.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, Ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

• 9861 sicil numaralı üyemiz Sinan 
Sezen’in babası Hasan Sezen 
22.03.2011 tarihinde vefat etmiştir. 

• 9996 sicil numaralı üyemiz Elif 
Ayhan’ın annesi Sabiha Ayhan 
17.05.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, Ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 

• 10983 sicil numaralı üyemiz Deniz 
Utku Zeybekoğlu 01.04.2011 
tarihinde yaşamını yitirmiştir.  
Ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

• 10807 sicil numaralı üyemiz Yaşar 
Çelik’in babası Seyit Ali Çelik 
24.02.2011 tarihinde yaşamını 
yitirmiştir. Meslektaşımıza, Ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ`NİN BAZI MADDELERİNDE 
DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Sayı : 3/B15-431         11/03/2011

Konu : Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklikler Yapılması Görüş ve Öneriler 

 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

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

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına 
izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu 
görevleri arasındadır. 

Bilindiği üzere 3030 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde 19.08.2008 tarihli değişiklik ile 
yönetmeliğin adı “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” olarak adlandırılmış, ayrıca bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişime paralel olarak bir çok alanda yeni hizmet alanları gündeme gelmekle birlikte doğal olarak 
mevzuat değişikliklerine gidilmektedir. Bu çerçevede, Medeni Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Lisanslı 
Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun, Yapı Denetim Kuruluşlar Hakkında Kanun, Tapu Planları Tüzüğü gibi 
bir çok yasa, tüzük ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılmış ve yapılmaktadır.

“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nde mesleki alanımıza yönelik bazı hizmet tanımlarında değişikliklerin ve güncellemelerin 
yapılması hem bilimsel ve teknik yönden hemde uygulamada mevzuat bütünlüğünün sağlanması açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu kapsamda Odamızca “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nde bazı değişikliklerin ve eklemelerin yapılmasına altlık teşkil edecek 
bir rapor hazırlanmış olup, ekte sunulmaktadır. 

Gerekli hassasiyetin gösterilmesini diler, saygılar sunarız. 

 

A.Fahri ÖZTEN

Yönetim Kurulu a.

Oda Başkanı

 

EKLER :

Ek-1 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklikler Yapılması Görüş ve Öneriler-Rapor 
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NE - ANKARA TUSAGA-AKTİF PROJESİ. HK.

Sayı       : 3/B15-  834                                                                 10/06/2011                      

Konu    : TUSAGA-Aktif Projesi.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE  ANKARA

  Bilindiği üzere Mayıs 2006 tarihinde çalışmalarına başlanan ve İstanbul Kültür Üniversitesi yürütücülüğünde devam eden CORS-
TR  (Sabit GPS İstasyonları)  Projesi  (Yeni adıyla TUSAGA-Aktif ), Odamız tarafından yakından takip edilmiş, birlikte işlerlik 
kavramının önem kazandığı günümüzde,  mesleğimiz açısından önemli bir çalışma olarak görülmüştür. TUSAGA-Aktif projesinin 
hayata geçirilmesi gerekliliği, meslek disiplinimiz,  diğer mühendislik mimarlık hizmetleri, ülke ve kamu yararı yönünden varlığı 
tartışmasız olarak görülmüştür. 

TUSAGA-Aktif Projesi bir altyapı projesi olarak değerlendirilmiş ve bu amaçlar doğrultusunda TÜBİTAK tarafından desteklenip 
finanse edilmiş bir Kamu-Arge projesidir. Odamız, projenin yürütücüleri tarafından düzenlenen çalıştaylara katılarak proje 
hakkındaki görüşlerini sunmuş, atılması gereken adımların altını çizmiştir. Odamız bu süreçte TUSAGA-Aktif Projesinin kamusal 
bir hizmet olduğunu belirterek kâr amaçlı olmayan bir yaklaşımla işletilmesi gerekliliğine, geliştirilmesine ve devamlılığının ilgili 
kurumlarca yerine getirilmesine vurgu yapmıştır. Projenin kamu yararı yönü dile getirilmiş ve nitelikli hizmet üretimi sağlayacağı 
öne çıkartılmıştır. 

Kamu ve özel sektör tarafından yürütülmekte olan mühendislik hizmetlerinde konum bilgisinin üretilmesi, değerlendirilmesi ve 
standartlarının sağlanmasında “TUSAGA-Aktif ” kullanımının yaygınlaştırılması önemle yer almaktadır. Bu nedenle şu ana kadar 
sürdürülen kullanım modelinin devam ettirilmesi Kamu-Arge projelerinin amaçlarına en uygun politika olacağına kuşku yoktur. 

Ancak, Genel Müdürlüğünüzce 02.06.2011 tarihinde konuyla ilgili bir duyuru yapılmıştır. Duyuruda Mayıs 2009 tarihinde 
ücretsiz olarak kullanımına başlanan TUSAGA-Aktif ’in 15 Haziran 2011 tarihi itibari ile ücretli kullanıma geçileceği açıklanmıştır. 
Duyuruda ayrıca kullanım ücretleri detaylı olarak verilmiştir. Genel Müdürlüğünüzce yayımlanan duyuru hakkında üyelerimizden 
yoğun tepkiler gelmektedir. Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bu yaklaşımla ticari bir tutum sergilemekte 
olduğunun altı çizilmekle birlikte kabul edilemez bir yaklaşım olduğu ifade edilmektedir. 

Duyuruda yer verilen kullanım ücret tarifeleri incelendiğinde ve halen mevcut 4000 kullanıcı bulunduğu göz önüne alındığında, 
başlangıç aboneliği, aylık abonelik, data bedeli yıllık olarak hesaplandığında toplam 22.200.00TL/yıl gibi bir bedel ortaya 
çıkmaktadır. Burada kullanıcı sayısının gittikçe artacağı düşünüldüğünde toplam bedelin de bu oranda artacağı görülmektedir.

Projenin toplam maliyetinin 7.200.000 TL olduğu ve bununda TÜBİTAK tarafından karşılandığı düşünüldüğünde bu bedelin 
bir yılda 3-4 katı karla kullanıma sunulması anlaşılır olmaktan çok uzaktır. % 400 gibi bir kâr elde etmek anlayışı “Kamu-Arge 
Projelerinin” de temel felsefesine tamamen aykırıdır.

Diğer taraftan Projenin yıllık bakım-onarımı ve idamesindeki giderlerin genel bütçe kalemleri içerisinden değil de kullanıcılar 
tarafından karşılanması anlayışı ile bakıldığında, söz konusu giderlerin toplam maliyetinin yıllık 1/3 oranından daha düşük 
olarak değerlendirilmesi gerekliliği açıktır. Bu nedenle ücretlendirme yıllık olarak toplam 2.400.000 TL’yi geçmeyecek şekilde 
yapılandırılmalıdır. Bu çerçevede;

-Tarifedeki başlangıç abonelik ücreti ve aylık abonelik ücreti tamamen kaldırılmalı, bütün kullanıcıların ücretsiz aboneliği sağlanmalı 
ve TUSAGA-Aktif kullanımı teşvik edilmelidir.

- Saatlik kullanım ücretleri de abone sayısı dikkate alınarak yıllık toplam bedel 2.400.000 TL’yi geçmeyecek biçimde yeniden 
düzenlenmeli, uzun süreli kullanımlarda ve kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak dinamik bir şekilde azalan tarife 
uygulanmalıdır.

- Ülkemizde TUSAGA-Aktif kullanıcılarının çok ağırlıklı bir bölümünün Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının üyesi olmasına 
rağmen, bu şeklide bir fiyatlandırmaya gidilmesi, bu süreçte HKMO’dan görüş ve öneri alınmaması düşündürücü bir yaklaşım 
olarak değerlendirilmektedir.
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- TUSAGA-Aktif projesinin Kamu-Arge projesi olduğu dikkate alındığında uygulanması planlanan fiyatlar konusunda TUBİTAK’ın 
yaklaşımı ve değerlendirmesi  takip edilecektir.

TUSAGA-Aktif projesinin TKGM Döner Sermaye İşletmesi kapsamına alınması doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir. 
Çünkü Döner Sermaye İşletmelerinin temel mantığının kar amacı üzerine kurulu olduğu bilinmektedir. TUSAGA-Aktif projesinin 
Kamu-Arge projesi olduğuna göre TUBİTAK’ın bu konudaki yaklaşımı ayrıca önem taşımaktadır. 1987 yılından buyana Serbest 
Harita Kadastro Mühendislik Hizmetlerine ilişkin SHKMMB’dan çeşitli isimlendirmeler adı altında alınan yüksek ücretlere bu 
yaklaşımla yeni ve ağır yükler ilave edilmektedir. Kamu kuruluşlarının bu yöndeki ticaret mantığından sıyrılması, kamu hizmeti 
anlayışının öne çıkarılmasının önemi ve gerekliliğini önemsediğimizi belirtmek istiyoruz.

Konunun yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini sunarız. 

Saygılarımızla. 

 

A.Fahri ÖZTEN

Yönetim Kurulu a.

 Genel Başkan 
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BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Lisanslı Harita ve 
Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının mesleki etkinliklerinin 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından izlenmesini 
ve denetimini meslek içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini, 
üretilen hizmetlerin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer mevzuata 
uygunluğunu, Lisanslı Harita ve Kadastro Bürolarının 
mekan, kapasite yeterliliği ve meslekî denetim açısından 
değerlendirilmelerine esas olacak kayıtların tutulmasına ve 
meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 
esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Lisanslı Harita Kadastro Büroları 
kapsamında üretilen Harita Mühendislik Hizmetlerini ve 
Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 6235 sayılı TMMOB 
Kanununun 32 nci maddesi  ve 5368 sayılı Lisanslı Harita 
Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 6 ncı 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
1.  Kanun: 16/06/2005 tarih ve 5368 sayılı Lisanslı Harita 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunu,
2.  LİHKAB Yönetmeliği: 05/05/2008 tarihli Lisanslı Harita 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliği,
3.  HKM: Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Geomatik Mühendisi 
veya yüksek mühendisini,

4.  TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
5.  HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odasını,
6.  TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
7.  Lisanslı Mühendis: Lisanslı Harita ve Kadastro 

Mühendisini,

8.  LİHKAB: Lisanslı Harita Kadastro mühendislik bürolarını,

9.  SHKM: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 
Kanunun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH’den birini 
veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya 
kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile 
ortak yapan ve durumunu HKMO’ya onaylatmış Harita ve 
Kadastro Mühendislerini,

10. SHKMMH: Yalnızca SHKM’nin yapmaya yetkili olduğu 
Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik 
Hizmetlerini,

11. LİHKAB Büro Tescil Belgesi: HKMO’ya kayıt ve tescilini 
yaptıran LİHKAB’ın, LİHKAB Hizmeti yapmaya yetkili 
olduğunu belirten belgeyi,

12. Teknik Personel: LİHKAB’da çalışan HKM ve meslek alanı 
ile ilgili teknisyen, tekniker unvanına sahip olanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

LİHKAB Tescili, Hizmet Alanları, Çalışma Alanları, Tescil 
Yenilemesi

LİHKAB Tescili

MADDE 5 - (1) Kanun ve LİHKAB Yönetmeliği çerçevesinde 
lisans belgesi alan Lisanslı Mühendis LİHKAB hizmetlerini 
yapabilmek için HKMO’ya kayıt ve tescil yaptırarak LİHKAB 
Tescil Belgesini almak ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar yıllık 
onayını yaptırmak zorundadır.

LİHKAB’ın tescili için gerekli koşullar ve belgelendirme

MADDE 6- (1) LİHKAB kurulduğu yetki alanı içerisinde 
LİHKAB hizmetlerini yapmak üzere LİHKAB’ın tescil 
edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki 
belgeler istenir.

(2) Kayıt ve Tescil

• Başvuru Formu

• Lisans Belgesi Örneği (Şube/Temsilcilik Onaylı)

• Hizmet Binası Kontrol Formu

• Yemin Tutanağının Örneği (Şube/Temsilcilik Onaylı)

• İşyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve 
donanım listesi

Oda Yönetim Kurulunun 28.06.2011 tarih 56/860 sayılı kararı ile “TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi” yayımlandı.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNERGESİ
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• Vergi mükellefi olduğuna dair belge (Şube/Temsilcilik 
Onaylı)

• 1 Adet Resim

• Tescil Ücreti (İlk Açılış)

(3) LİHKAB irtibat Bürosu Tescili

• Başvuru formu

• LİHKAB Tescil Belgesi

• Hizmet Binası Kontrol Formu

• İrtibat Bürosunda Çalışacak Personel Listesi

• İrtibat Bürosunun Aktif Olacağı Günlerin Bildirilmesi

(4) Tescil Yenileme

• LİHKAB Tescilinde Değişikliği Olmadığına Dair 
Taahhütname

• Bu Yönergede Belirtilen Koşulların Yerine Getirildiğini 
Gösteren Oda/Şube/Temsilcilik Uygunluk Yazısı

• Yıllık Onay Ücreti

LİHKAB Kurulma Bölgeleri

MADDE 7 - (1) LİHKAB yetki alanı içerisinde adını aldığı 
ilçede kurulur. Büyükşehir Belediye sınırları içindeki LİHKAB, 
yetki alanı içerisinde birden fazla merkez ilçe olması durumunda 
bu ilçelerden herhangi birinde kurulabilir.

İrtibat Bürosu

MADDE 8 - (1) LİHKAB, yetki alanında birden fazla ilçe 
bulunması durumunda yetkili olduğu her bir ilçede sadece 
talep almak üzere irtibat bürosu açabilir. Bu irtibat bürosu için 
HKMO tescilini yaptırması gereklidir.

Hizmet Alanları

MADDE 9 - (1) LİHKAB Hizmetleri ile ilgili Lisanslı 
Mühendislerin yapacağı veya organize edeceği işler aşağıda 
belirtilmiştir.

(1)Tescile tâbi olmayan;

a. Plân örneği (Parselin tapu planından alınan örneği),

b. Tescili bulunan parselin aplikasyonu,

c. Parselin ve Bağımsız Bölümün yerinde gösterilmesi.

(2) Tescile tâbi olan;

a. Cins değişikliği,

b. Arazi irtifak hakkı tesisi veya terkini .

c. Birleştirme işlemleri.

LİHKAB Hizmet Yapma Yetkisi

MADDE 10 - (1) LİHKAB’lar hizmet bürolarında 9. Maddede 
belirtilen işleri yapmaya yetkilidirler.

Lisanslı HKM Çalışma Koşulları

MADDE 11 - (1) Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisi, 
LİHKAB’ da yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde tam gün 
çalışmak zorundadır.

3. BÖLÜM

Büro Hizmet Binası Koşulları, LİHKAB Personel Listesi, 
Donanım

Büro Hizmet Binası Koşulları

MADDE 12 - (1) LİHKAB’ın hizmet üretimi vereceği hizmet 
binasının, LİHKAB Yönetmeliği ile HKMO’nun ilgili diğer 
mevzuatlarına uygun olması gerekir. Büro tescili yapılmadan 
önce HKMO birimlerince hizmet binası denetiminin  yapılması 
gereklidir.

LİHKAB HKM Personeli ve Listesi

MADDE 13 - (1) LİHKAB’da istihdam edilecek zorunlu 
personel listesinin LİHKAB Yönetmeliğinde belirtilen ilgili 
koşulları sağlaması gerekir. Bu koşulun tescil aşaması dahil 
HKMO tarafından denetimi yapılır.

(2) LİHKAB’da Çalışan HKM’nin ücretinin HKMO tarafından 
her yıl yayımlanan Mühendislik Asgari Ücretine uygun olması 
gerekir.

Personel Listesinin Çalışma İzni

MADDE 14 - (1) LİHKAB da çalışacak teknik personel,  
LİHKAB faaliyetleri dışında  başka bir alanda hizmet 
yapamaz, başka gerçek ve tüzel kişilerde teknik personel olarak 
gösterilemezler.

Donanım

MADDE 15 - (1) Lisanslı Büroların faaliyet ve hizmetlerini 
aksatmadan yürütülebilmesi için büroda bulunması gereken 
asgari teknik donanım ve yazılımın LİHKAB Yönetmeliğinde 
belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Bu koşul tescil aşaması 
dahil HKMO tarafından denetimi yapılır.

Denetim

MADDE 16 - (1) Lisanslı HKM Bürolarının hizmet üretimi 
HKMO mevzuatı çerçevesinde denetime tabidir. HKMO bir 
hafta önceden bildirmek koşuluyla Lisanslı HKM ve Lisanslı 
büronun tüm faaliyetlerini denetler. Denetleme işlemi yılda en 
az bir kez yapılır. Şikayet vb. nedenlerden dolayı ayrıca denetim 
işlemleri gerçekleştirilir.
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Eğitim

MADDE 17 - (1) LİHKAB’lar ile ilgili Lisanslı HKM ‘lere 
verilecek eğitim LİHKAB Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. 
Ayrıca HKMO gerekli gördüğü hallerde büro tescili yapılan 
lisanslı mühendislere ve teknik personele meslek içi eğitim 
verebilir.

4. BÖLÜM

Sözleşme, Ücret Tarifesi Ve Mesleki Denetim

Sözleşme

MADDE 18 - (1) Lisanslı HKM ile iş sahibi arasında HKMO 
internet sayfasında yayınlanan Tip Sözleşme doldurularak iş 
sahibiyle karşılıklı imzalanır. Sözleşmenin bir kopyası iş sahibine 
verilir. Bir kopyası LİHKAB da arşivlenir. Sözleşmenin birer 
örneği iptal edilen sözleşmelerde olmak üzere, aylık olarak ve 
izleyen ayın ilk haftasında sorumlu HKMO Temsilciliğine veya 
Şubeye verilir.

(2) Birden fazla Lisanslı Büronun bulunduğu yerlerde haksız 
rekabeti önlemek amacıyla bir lisanslı büroca aynı anda devam 
eden tescile konu olmayan işlerde 5, tescile konu olan işlerden 
10 adetten fazla iş yüklenilemez.

Ücretler

MADDE 19 - (1) Lisanslı bürolar sözleşme kapsamına aldıkları 
işleri LİHKAB ücret tarifesine göre yapmak zorundadırlar. Ücret 
tarifesine uymayanlar hakkında bu yönergenin 23. maddesinde 
belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

Mesleki Denetim

MADDE 20 - (1) LİHKAB’lar yüklenimine aldıkları işlerin 
mesleki denetimini iş bazında olmak üzere ay sonu itibari ile 
HKMO ilgili Temsilciliğine veya Şubeye yaptırmak zorundadır. 
Mesleki Denetim hizmet ücreti olarak her bir iş için 150 TL’ye 
kadar olan iş hacimlerinde 2 TL, 151-300 TL arasında olan iş 
hacimlerinde 5 TL, 301-500 TL arasında olan iş hacimlerinde 
7.5 TL, daha yukarısı için olan iş hacimlerinde ise 10 TL’dir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 
miktarlar, her dönem yayımlanan LİHKAB ücret tarifesine göre 
güncellenir.

(3) Mesleki Denetim Hizmet Ücreti, Tip Sözleşme aşamasında 
HKMOBİS üzerinden iş bazında alınan Mesleki Denetim 
Dekontu karşılığında LİHKAB tarafından tahsil edilir.

HKMO’nun yetki ve sorumlulukları

MADDE 21 - (1) HKMO’nun yetkileri ve sorumlulukları 
aşağıda belirtilmiştir.

a) HKMO Yönetim Kurulu, LİHKAB tescillerinin 
yapılmasında, Büro Tescil Belgelerinin verilmesinde, 
yenilenmesinde, bunların iptalinde yetkili ve sorumlu olup, bu 
işlemleri bir bilgi sisteminde izlemekle görevlidir.

b) HKMO Yönetim Kurulu, yetkilerini kısmen şube yönetim 
kurullarına veya Merkeze bağlı temsilciliklere devredebilir ya 
da geri alabilir. Yetkilerin devredilmesi hâlinde şube yönetim 
kurulları ve Merkeze bağlı temsilcilikler kayıt ve yenileme 
işlemlerini yapar, bilgi ve belgeleri on gün içinde HKMO Genel 
Merkezine gönderir.

       c) HKMO, LİHKAB Hizmeti yürütülmesinde meslek 
mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen 
hizmetlerin nitelik, şartname ve teknik standartlara uygun, 
TMMOB tarafından belirlenen meslekî davranış ilkelerine, Ülke 
ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü 
önlemleri alır.

5.BÖLÜM

LİHKAB Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 22 - (1) LİHKAB sahibi Lisanslı Mühendisler, 
LİHKAB yasası, yönetmeliği ve HKMO mevzuatı hükümlerine 
aykırı hareket edemezler. Aykırı harekette bulunulan 
durumlarda, savunması alındıktan sonra gerek görüldüğü 
takdirde HKMO tarafından görevlendirilmiş soruşturmacı 
raporu ile HKMO onur kuruluna sevk edilirler.

İdarî yaptırımlar

MADDE 23 - (1) Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO’ya 
verilmesi aşamasında, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları 
saptanan, Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, 
tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri 30 (otuz) gün 
içinde HKMO’ya bildirmeyen ve ilgili maddelerdeki koşulları 
değişen LİHKAB’ların tescil belgeleri HKMO Yönetim Kurulu 
kararıyla iptal edilir.

(2) Onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu 
saptanan, LİHKAB hizmetlerini yürütürken HKMO ile ilgili 
yazılımları, Lisanslı Büro hakkındaki Yasa ve Yönetmeliklere 
ve bu Yönetmelik hükümlerine ve yayınlanan ücret tarifesine 
uymayan, HKMO tarafından bastırılan ya da HKMO’nun 
elektronik sayfasından sağlanan Tip Sözleşme düzenlemeyen ve 
meslekî denetim işlemini yaptırmayan, üstlendiği işi yapmayan 
ya da eksik yapan, Tip Sözleşme Nüshalarını ilgili Oda 
Birimlerine teslim etmeyen, HKMO ile ilgili yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen LİHKAB’lar savunmaları alındıktan sonra 
gerektiği hâllerde HKMO Yönetim Kurulu tarafından Büro 
Tescil Belgesi geçici olarak durdurulur ve Lisanslı Mühendisleri 
HKMO Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna sevk edilir.

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu Yönerge hükümleri Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu tarafından yürütür.


